
Ajánlás Magyarország Miniszterelnökének!

· MAGYARORSZÁG Miniszterelnökének a figyelmébe ajánlom ezt a kiadványt az-
zal a céllal, hogy legjobb szándéka szerint hasznosítsa a felértékelõdött MAGYAR
TITKOSSZOLGÁLATOKAT országépítõ munkája során és érdekében, mivel az Õ
igényessége és mindent átfogó széles látóköre az elsõszámú biztosítéka ennek.

· Az ország gondjainak megoldásában, jövõjének építésében, a Miniszterelnök munkájá-
nak támogatásában a legkorszerûbb, a legsokoldalúbb és a legszélesebb hatáskörû eszköz,
melynek hatékonysága függ ennek felismerésétõl, arányos a törõdéssel és a ráfordítással.

· · Egy országban megfelelõ életminõségben, jó érzéssel élni (születni, tanulni, magyarnak
lenni, gondolkodni, dolgozni, és meghalni) alapvetõen csak megfelelõ biztonságérzés-
sel lehet és érdemes. 

· A biztonságérzet összetett fogalom, melynek legalapvetõbb biztonsági eleme a nemzeti
és a személyes értékeknek-érdekeknek, a mindennapok nyugalmának a biztosítása il-
letve védelme minden szempontból.

· ENNEK a védelemnek a színvonala, minõsége, hatékonysága, eredményessége a min-
denkori, gyorsan változó, összetett, jelentõsen megváltozott szerkezetû biztonsági ve-
szélyforrásoknak, kockázatoknak idõbeni felismerésén, megelõzésén, illetve a felhasz-
nált védelmi szervezetek, személyek, eszközök és módszerek súlyozásán, kiválasztá-
sán, tevékenységén múlik (nemzetbiztonsági, rendõri, katonai, stb). A mai és a jövõ
Magyarországának megelõzõ jellegû és  leghatékonyabb biztonságát elsõsorban nem az
„egyenruha és a fegyverek” biztosítják.

· EBBEN a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve közérthetõbben a magyar titkos-
szolgálatok illetékessége, alkalmassága, személyi- és tárgyi feltételei, módszerei és lehetõ-
ségei, értékei a legmagasabb szinten elsõdlegesek, történelmi, jövõképi és nemzetközi
szempontból is.

· A létbiztonság, a jogbiztonság és a közbiztonság a komplex magyar nemzetbiztonság
részei, melynek legmeghatározóbb õrei a nemzetbiztonsági szolgálatok, a katonai, a
rendõri és más szervezetek mellett.

· A szolgálatoknak az eddigi, alapvetõen védelmi szerepe mellett az ország politikai-tár-
sadalmi-gazdasági fejlõdése érdekében történõ hasznosítása lehetõségét felismerve is
célszerû szerepüket, tevékenységüket magasabb rangra emelni.

Várhalmi Miklós

utóirat: kérem és javaslom, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatainkat õrizze az alábbi szim-
bolikus versrészlettel jellemzett „nemzeti aranykincsként”:

„Arany vagyok; minden piciny Szoborban, mûszerben, csatorna
morzsám az, minden porcikám; mélyén egyformán lehetek;
gyûlölt és kártékony talán; öröktiszta fényemet
aranyból vannak bûneim. nem fogja semmi rozsda.”
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A NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK
MEGVÁLTOZOTT SZEREPE, ÉRTÉKEI

MAGYARORSZÁG
BIZTONSÁGVÉDELMÉBEN

A mai kor, az új évezred nemzetközi és belföldi biztonsági kihívása-
ival, megváltozott veszélyforrásaival szemben Magyarország védel-
mének garanciáját elsõsorban az elit nemzetbiztonsági szolgálatok-
kal lehet és kell biztosítani.

* * *

Mottó: Amennyiben ez az anyag közvetlenül vagy közvetve, bármi-
lyen kis mértékben is hozzájárul Magyarország biztonságvédelmé-
hez, úgy a szerzõ elérte a célját.

* * *
Várhalmi Miklós

www.nemzetbiztonsag.com
(www.nemzetbitonság.lap.hu)
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1. FEJEZET

1.1. ELÕSZÓ AZ ELSÕ KIADÁSHOZ

(Várhalmi Miklós, 2002.)

A célom az, hogy magyar állampolgárként, saját nevemben, a szabad véle-
ménynyilvánítás jogán, a szubjektivitás és a tévedés jogának fenntartása mellett,
közvetlenül és/vagy közvetve olymértékben járuljak hozzá az ország biztonságvé-
delméhez, amennyire ezen szakmapolitikainak szánt anyag alkalmas. (Tehát az
anyag alapvetõen illetve elsõsorban nem szakmai, és szándék szinten közvetle-
nül nem pártpolitikai, de természetesen nem lehet sterilen pártfüggetlen, mint
ahogy semmi sem az.) Az anyag nem fedez fel semmi újat, nem tartalmaz a vilá-
got megváltó dolgokat, csak egyféle megvilágításban és csoportosításban, szer-
kezetben összegezve felhívja a figyelmet a nemzetbiztonsági tevékenységnek il-
letve az azt megvalósító szolgálatoknak a felértékelõdésére, a hagyományos ref-
lexekkel, a szûklátókörû gondolkodásmóddal szemben, (kvázi tudományos) isme-
retterjesztés céljából is. Az anyagban szereplõ gondolatoknak, részanyagoknak
egy része saját, másik része nyilvános médiaforrásokból származó gyûjtemény,
mely a gondolataimnak az alátámasztását és a teljesebbé tételt szolgálja. A saját
anyagrészekben lehetnek hasznosítható gondolatok és vannak kevésbé haszno-
síthatók, vagy akár egyesek szerint még megvalósíthatatlannak véltek is, bár ezek
aránya a körülményektõl, a szándékoktól, a lehetõségek felismerésétõl, célszerû-
ségek megítélésétõl és az olvasók szubjektivitásától is függ.

A sokoldalú, színes és igen dinamikus fejlõdésben lévõ világpolitikai, világgaz-
dasági, titkosszolgálati környezet tükrében a magyar biztonságvédelmi szakma-
politika egyáltalán nem olyan gazdag személyekben, irodalomban és megfelelõ
gondolkodásban, hogy bármilyen jó szándékról lemondhatnánk, így feltételezem,
hogy ezen anyagról sem.

Az ilyen témájú részanyagaim 1994 elsõ negyedévétõl készültek és az évek so-
rán módosultak, kiegészültek. Természetesen az idõ, a változások miatt az anya-
gok egyes (nem számottevõ) részei már közvetlenül nem aktuálisak, és én is más-
ként ítélek meg dolgokat, különös tekintettel azokra, amelyeket személyesen is
megtapasztaltam az elmúlt 12 év alatt.

A magyar biztonságvédelem tekintetében az anyag felfogása bizonyos tekintet-
ben eltér az ilyen vonatkozású magyar (történelmi) hagyományoktól, szokásoktól,
gyakorlattól és újszerûbb, a bel- és külföldi történelmi, társadalmi, politikai, gazda-
sági és egyéb változásoknak megfelelõ, szélesebb gondolatívû javaslatokat vet fel
megfontolásra, a kidolgozás igénye nélkül, hiszen az csak megfelelõ összetételû
szakértõi gárdával célszerû.

Nem a múlt bemutatása és elemzése az alapvetõ cél, hanem a jelen és jövõ
magyar vonatkozású nemzetbiztonsági filozófiájához való hozzájárulás.

Magyarország megváltozott veszélyforrásai, biztonsági (nemzetbiztonsági)
kockázatai, az újabb és újabb kihívások miatt újra kell gondolni a magyar nemzet-
biztonsági szolgálatok értékrendjét, felértékelõdésüket, irányításukat, szervezésü-
ket, mûködési területüket és módjukat, helyüket a fegyveres testületek és rendvé-
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delmi szervek között. Szükséges újragondolni költségvetési támogatottságukat,
szélesebb körû védelmi és komplex ország-fejlesztési célra történõ hasznosításu-
kat, az újszerû feladatoknak megfelelõ és indokolt rugalmasságukat. Mindezen
gondolatokat és szándékokat széleskörû nemzetközi példák igazolják.

Az anyagban szereplõ részanyagokat megismerhették és felhasználhatták
1994 elsõ negyedévétõl 2002 elsõ negyedévéig követve:

1. Politikai pártok, különös tekintettel az MSZP szakmapolitikailag érintett va-
lamennyi tagja illetve munkatársa.

2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknak az 1994-2002 közötti kormány-
ciklusokban dolgozó munkatársai és vezetõi közül többen.

3. Más különbözõ szervezetek és személyek.

Az 1994. évi megjelenéstõl a részanyagokat politikusokkal, szakmapolitikusok-
kal és a nemzetbiztonsági szolgálatok több volt és jelenlegi tagjával, vezetõjével
vitattam meg, mely megbeszélés-sorozat akkor és azóta is jó szakmai, szakma-
politikai, munkakapcsolati és emberi ismeretségeknek, barátságoknak lett a kiin-
dulópontja. Ezt úgy értelmezem, hogy az elõbbiekben felsoroltak ezzel is kifejez-
ték pozitív értékítéletüket az anyag tartalmát, fõbb gondolatait illetõen, a kritikai
elemek mellett. Sõt, az sem elképzelhetetlen, hogy az anyagban szereplõ gondo-
latok egy része hasznosulhatott párt-, kormány- és szakmai programokban, mivel
egyes elemei felismerhetõk a különbözõ kormányciklusokban, különös tekintettel
az 1998-2002 közötti idõszakra. Természetesen az is lehet, hogy az anyagaim az
egyes elemek tudatos hasznosítása nélkül is hasonlítanak pártok, kormányok,
szervezetek szakmai programjaihoz, eredményeihez, hiszen ezen a területen a
történelem már mindent kitalált és nincs új a Nap alatt. Meggyõzõdésem, hogy az
ország biztonságvédelme az egyik legfontosabb terület, melyet minél inkább ki
kell vonni a közvetlen pártpolitikai csatározások körébõl. Olyan politikai, szakma-
politikai és szakmai vezetõk kellenek, akik a lakosság biztonságát pártpolitikafüg-
getlenül is garantálni szándékoznak. Az ország komplex biztonságvédelme meg-
kívánja, hogy valamennyi parlamenti párt e területen is folyamatos párbeszédet
folytasson, és konszenzuskészséget tanúsítson, amihez erre alkalmas személyi-
ségek nélkül alig van esély.

A kiadványt minden érdeklõdõ magyar állampolgárnak ajánlom figyelmébe, hi-
szen a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok a biztonságukat szolgálják, értünk,
és nem ellenünk vannak. Létük valamint szakmapolitikai vonatkozásaik nem titko-
sak, csak azon napi, operatív feladataik, ügyeik, melyeket az ezekkel kapcsolatos
célok eredményessége érdekében mindannyiunk miatt is fokozottan védeni kell, a
vonatkozó jogszabályok szerint is.

Ezúton is kifejezem köszönetemet mindazoknak, akiknek az idézett mûveivel,
véleményével gazdagíthattam a kiadványt.
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1.2. ELÕSZÓ A MÁSODIK, BÕVÍTETT
ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADÁSHOZ

A szerzõ célja, szándékai, magyarázata a kiadvány megjelentetéséhez, ön-
magáról és az elsõ kiadás sajtótájékoztatójához

(Várhalmi Miklós, 2002.07.21.)
(www.nemzetbiztonsag.com)

1. Az elsõ kiadás 2002.07.01.-én jelent meg 1.000 példányban, míg a második,
bõvített és átdolgozott kiadás 2002. 09. 01.-én, szintén 1.000 példányban.

2. A kiadvány 2002. elsõ negyedévében született megjelentetési szándéka nem
kötõdött feltétlenül konkrét eseményhez, bár a mindennapok újabb és újabb
biztonsági kihívásai miatt szinte folyamatosan aktuális. Emellett a kiadvány-
nak, utólagosan, a nyomdai kivitelezési munkák alatt ugyan, de aktualitást
adott az országgyûlésben folyó párt- és képviselõi vita a magyar titkosszol-
gálati tevékenységrõl, amely tevékenység nélkül nem volt, nincs és soha
nem is lesz magyar nemzetbiztonság. További idõszerûséget a megjelenés-
nek közvetlenül az adhat, hogy az új Kormány figyelmét, lakossági kezdemé-
nyezésként felhívja arra, miszerint a lakosság jó életminõsége csak minél
magasabb szinten és hatékonysággal mûködõ biztonság esetén valósulhat
meg. Közvetett, de nem másodrendû aktualitását az adja, hogy az elmúlt évi
amerikai tragédia szomorú jelzése nem maradhat hatástalan számunkra
sem, mivel senki nem tudja kiszámítani a jövõ eseményeit elég pontosság-
gal, Magyarországhoz kapcsolódóan sem. Ezen kiadványt, mint figyelemfel-
hívást, mint öntevékeny lakossági kezdeményezést az is erõsíti, hogy  a pár-
tok választási programjában nem szerepelt a nemzetbiztonsági szolgálatokat
és azok munkatársait megfelelõ szinten megilletõ néhány sor sem, pedig pél-
dául ezen kiadványnak a BEVEZETÕ-jében megfogalmazottakhoz hasonló
szándékok kifejezése biztosan segíthették volna a külügyi, katonai és rend-
õri területek választási programrészei mellett a pártok választási eredmé-
nyét, hiszen a külügy, a honvédelem, a belügy és más szektor (pl. gazdaság)
sem lehet és soha nem is lesz megfelelõen eredményes titkosszolgálati te-
vékenység nélkül!

3. A kiadvány nagyrészt a szerzõ saját finanszírozásában készült és jelent meg,
a szerzõ kiemelt érdeklõdési területe, magánemberkénti jó szándéka, egy-
személyi elhatározása alapján, a  szabad vélemény nyilvánításra, ismeretter-
jesztésre vonatkozó alkotmányos-demokratikus állampolgári jogok alapján,
külsõ befolyástól mentesen.

4. A szerzõ saját elméleti becslése szerint a könyv célzott és prognosztizálható
érdeklõdõ-, vásárló- és olvasótáborát az a 300.000-400.000 ember jelenthe-
ti elsõsorban, akik az alábbi területekrõl kerülhetnek ki:
4.1. a fegyveres erõk és rendvédelmi szervek mintegy 120.000 munkatársa

(szakember) illetve szervezeteik
4.2. az állam- illetve közigazgatásnak a témához közvetlenül vagy közvetet-

ten kapcsolódó munkatársai illetve szervezeteik: kb. 10.000
4.3. az elõzõ szervezetektõl eltávozott munkatársak (nyugdíj, más tevékeny-

ség, stb.): kb. 100.000
4.4. a fenti csoportok rokoni, baráti, ismerõsi köreibõl: kb. 60.000
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4.5. politikusok, szakmapolitikusok, politikai újságírók: kb. 1.000
4.6. a politika ezen szegmense iránt érdeklõdõ más emberek: kb. 100.000
4.7. egyéb nem nevesített csoportok, személyek

5. A kiadvány rövidített bemutatásaként elmondható, hogy szinte teljes áttekin-
tést, lényegkiemelést nyújt a borító, az elsõ lap (1 oldal), az ajánlás (1 oldal),
a tartalomjegyzék (2 oldal), az elõszók (12 oldal) és a bevezetés (3 oldal), így
a mindössze 20 oldal a gyors érdeklõdés számára is már informatív, melyet
ezen szerzõi önmeghatározás egészít ki.

6. A teljesség kedvéért elmondandó, hogy a szerzõ a szociáldemokrata érték-
rendhez tartozik és a kiadványban is vannak keret- és háttérjelleggel balol-
dali vonatkozású fejezetek, de csak olyan jellegûek, hogy a témát nem sajá-
títják ki  pártpolitikai hatások, mert a nemzetbiztonság magasabb rendû en-
nél és nincs csak bal- vagy csak jobboldali nemzetbiztonság, kizárólag egy-
séges magyar nemzetbiztonság létezhet a lakosság és az ország érdekében.
A szerzõ nem kívánja baloldaliságának demonstrálásra, érzékeltetésére fel-
használni a kiadványt és a témát sem! A kvázi pártsemlegességet (bár teljes-
séggel semmi sem az) a kiadvány azzal is igyekszik biztosítani, hogy kritiku-
san szól a közelmúltnak (1990-1998) a nemzetbiztonsági szolgálatokra vo-
natkozó nemkívánatos hatásairól is és elismeri az elõzõ kormányciklus pozi-
tív tevékenységének egyes elemeit, hiszen ezek a lakosság egészének, az
országnak a biztonságát érintették, de mindennek ellenére a kiadvány nem
a múlt elemzése, kritikája, hanem a jövõ víziója (lásd alább a nemzetbizton-
ság jövõképérõl szóló szerzõi részleteket). Mindemellett többször hang-
súlyozza a parlamenti illetve jelentõsebb pártok célszerû egyeztetéseit, kon-
szenzusát a témában, kiemelten. 

7. A kiadvány általános  jellemzõirõl:
7.1. A kiadvány a tudományos igényességû ismeretterjesztõ kategóriába so-

rolható, mivel több, mint ismeretterjesztõ, de nem biztos, hogy eléri a tu-
dományos ismerterjesztés szintjét.

7.2. A szerzõ alapvetõ célja az, hogy a szubjektivitás és a tévedés jogának
fenntartása mellett tájékoztasson minden érdeklõdõt arról, hogy a ma-
gyar nemzetbiztonsági szolgálatok szerepe és értékei Magyarország
biztonságvédelmében jelentõsen felértékelõdtek, ami a lakosság életmi-
nõsége érdekében igen fontos tényezõ.

7.3. Az ismeretterjesztõ és tájékoztató véleménynyilvánításon túl a szerzõ
céljai, szándékai, mondanivalója összetett, más-más olvasói csoportok-
nak szólóan többrétegû, különbözõ mélységû és átfogású, más és más
az üzenete a különbözõ, eltérõ hovatartozású, orientációjú, felfogású,
korú politikai, szakmapolitikai, védelmi, rendvédelmi, nemzetbiztonsági-
szakmai, egyszerûen érdeklõdõ, stb személyeknek és csoportoknak. A
szerzõ feltételezi, hogy a különbözõ érdeklõdõk, olvasók felismerik illet-
ve felfedezik az egyes üzenetek címzettjeit és mindenki feldolgozza a
sajátját is, a biztonságosabb jövõnknek megfelelõen.

7.4. A könyvben, annak egyes fejezeteiben, azok egyes oldalain szereplõ gon-
dolati elemek bizonyos fokú közvetlen egymásra épülése mellett, aki átfo-
góbb, közvetettebb összefüggéseket, visszacsatolásokat keres a könyv
egyes fejezeteiben megfogalmazottak között, úgy az ilyeneket is találhat.

7.5. A szerzõ saját és mások szakirodalmi anyagainak sokrétû gyûjteményén
keresztül, nyitottan, bevonóan, együttmûködõen nyújt tudományos
igényességû ismeretterjesztést a téma területén.
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7.6. A kiadványnak a szerzõ saját anyagrészei kb. a negyedrészét teszik ki
(ezen fejezetben a dõlt betûtípussal, alább kiemelt fejezetcímeken), míg
a többi, más szerzõktõl származó, hasonló témával foglalkozó, idézett
mû a szerzõ gondolatainak közvetlen vagy közvetett, asszociatív alátá-
masztását, kiegészítését szolgálja, hiszen a titkosszolgálati témát min-
den oldalról és szempontból kidolgozták és kielemezték már az évszá-
zadok alatt, legfeljebb a mai kornak, a jövõnek megfelelõ nemzeti sajá-
tosságokkal lehet kiegészíteni, aktualizálni, segíteni. Az elérhetõ szerzõk
többségétõl beszerezte a megjelentetéshez (másodközléshez) való hoz-
zájárulásukat, de a többi esetében is szem elõtt tartotta a szerzõi jogi tör-
vényben foglalt, a szabad felhasználással kapcsolatos szabályozásnak
a (tudományos) ismeretterjesztésre vonatkozó rendelkezéseit.

7.7. A szerzõ idõrendben közli a saját anyagait, melyeken bizonyos szemléleti
változások is észlehetõk, mint például a szolgálatok önfenntartására vo-
natkozó szemléletmódosulás is. Az idõrendben közölt szerzõi
(munka)anyagok fõbb motívumai részben ismétlõdnek, mivel az évek so-
rán egy-egy gondolati elemet, ötletet több oldalról és többször járt körbe a
szerzõ, de a legtöbbször olyan finomításokkal, módosításokkal, kiegészí-
tésekkel, melyek az egyes résztémák továbbfejlesztését szolgálták.

7.8. Az anyagban nincs új felfedezés, világot megváltó csoda, a szerzõ mind-
össze másként, érdeklõdési körének megfelelõ, a téma hangsúlyossá-
gát tudatosan kiemelõ, sajátos elfogultsággal foglalkozik ezen témával
annak érdekében, hogy a szolgálatok jövõképe, elhelyezése és mûköd-
tetése a magyar védelmi szerkezetben magasabb hatásfokú legyen. Ter-
mészetesen ezen komplex kérdéskört nem oldja meg, de minimum el-
gondolkodásra szánt kezdeményeket bemutat!

7.9. A szerzõ, saját anyagát, mint bárki más ezen témában írott munkáját, ar-
ra érdemesnek tartja, hogy az ezen területen sem túl gazdag szakmapo-
litikai anyagok mellett hasznosításra felajánlja, nyilvánosan is.

7.10. Amennyiben ezen kiadvány közvetlenül vagy közvetve, bármilyen kis
mértékben hozzájárul Magyarország biztonságvédelméhez, úgy a
szerzõ elérte a célját. A szerzõ ugyanis közvetett hatásként olyan vé-
lemények, kritikák, hozzászólások, hatások generálását is reméli, me-
lyek ezen kiadványnál sokkal jobban, hatékonyabban szolgálják a nem-
zetbiztonsági szolgálatainknak az ország védelmében betöltött szerepe
magasabb szintre emelését. Remélhetõ, hogy minden reagálás egyér-
telmûen, feltétel nélkül a lakosság és az ország érdekeit maximális
konstruktivitással szolgálja majd.

7.11. A téma bemutatása közben nyílt információkat, anyagokat használ, mi-
vel egyébként is azt tartja, hogy nem a szolgálatok titkosak, hanem
csak egyes ügyeik, munkatársaik, módszereik, stb. Hiszen többek kö-
zött az amerikai, az orosz, svájci, stb. nemzetbiztonsági stratégiák, kon-
cepciók is nyilvánosak és megismerhetõk (például a Nemzetvédelmi
Egyetem Könyvtárában, ahonnan szerzõ is sokat merített)

7.12. A könyvben keveredni látszanak a „nemzetbiztonsági szolgálatok” és a
„titkosszolgálatok” elnevezések. A szerzõ ebben nem kíván tudomá-
nyoskodni, nyelvészeti vonatkozásokba belebonyolódni és emiatt fenn-
tartja a jogot a két kifejezésnek a kiadványban történõ vegyes haszná-
latára azzal, hogy kiadványban erre több helyen magyarázatot is ad.
Mindkét kifejezést tudatosan használja a szerezõ minden helyen, a tit-
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kosszolgálatok kifejezést alapvetõen a közérthetõség és a hangsúlyo-
zások miatt használja, hiszen a hivatalos, jogi megfogalmazásainkban
ez is megtalálható.

7.13. A szerzõ tudatában van annak, hogy saját anyagrészeiben a sok mon-
danivaló közlésének valamint ezek megértetésének igyekezete, a gon-
dolatok összetömörítése nagy, összetett körmondatokba, néha megne-
hezíthetik a megértést, de talán nem lehetetlenítik el teljesen. Minden
olvasót arra kér, hogy bontsa le ezeket a mondatokat saját feldolgozás-
ra, biztosan sikerülni fog.

7.14. A szerzõ kész arra, hogy bármilyen fórumon és körben konstruktív esz-
mecserét folytasson a témában, beleértve az egyes gondolatok alapo-
sabb kidolgozásában, hatásvizsgálatában és alkalmazásában való
közremûködést is, amennyiben erre bárki méltónak tartja. 

8. A kiadvány konkrétebb jellemzõi, a könyv jellemzõ moduljai illetve fejezetei
szerint, a könyv borítójától elindulva:
8.1. A könyv borítója olyan jóhiszemû esztétikai szándékkal tervezõdött,

hogy figyelemfelkeltõ, kissé egyedi és érdekes legyen, mind emiatt nem
biztos, hogy esztétikailag mindenki számára megfelelõre is sikerült.

8.2. A fedõlapon a cím és a lábszöveg kifejezik a könyv lényegét, melyet a
hátlapon lévõ rövid könyvismertetõ bõvít ki.

8.3. A fedõlap grafikája a sötét háttérbõl kiemeli a sokszínû, de mértanilag
szabályos rajzolatokkal szimbolizált nemzetbiztonsági szolgálatokat,
melyek a fekete háttérbõl, a sötét láthatatlanságból, észrevétlenségbõl,
a hûvös kékséggel megjelenve a meleg pírosabb színeken át egy tûzgo-
lyó sárgán, fehéren világító, izzó, látványos erejükkel mindenre alkalma-
sak és képesek, (Kölcsey:) A HAZA MINDEN ELÕTT jelszavukhoz mél-
tó megfelelésük érdekében. Közismert, hogy például az NBH jelképében
ez a felirat látható a pajzs feletti szalagon (lásd internetes honlapjukat).

8.4. Az elsõ oldalon két kiemelt gondolatot közöl a szerzõ, melyet a szolgá-
latokat fõmotívumként szimbolizáló, hasonló, de nem azonosan megje-
lenítõ sasmadár zár le. A sas csõrében lévõ kard a hírszerzést, míg a
karmai közötti pajzs az elhárítást szimbolizálja, az idevonatkozó szak-
matörténeti irodalom alapján. Ezen az oldalon megadott honlapon meg-
található a könyv internetes bemutatója.

8.5. Az ajánlás Magyarország Miniszterelnökének szól amiatt, mert a szerzõ
az ország mindenkori Miniszterelnökét tartja a kormányigényesség meg-
testesítõjeként a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok jövõje és megfe-
lelõ értéken kezelése legfontosabb biztosítékának, mivel ez nemzetközi
viszonylatban több országban is így van.

A szerzõ saját anyagrészeinek címe dõlt betûkkel kiemelve:
8.6. 1. fejezet: A kétoldalas ELÕSZÓ - ban a kiadvány céljával, szándékával

és jellegével kapcsolatos információk találhatók.
8.7. 2. fejezet: A háromoldalas BEVEZETÉS a teljes kiadvány lényegét, tö-

mör kivonatát adja, felvezetésként.
8.8. 3. fejezet: A szerzõ 1994-es vázlata egy akkor újszerûnek „álmodott” tit-

kosszolgálati szervezési, irányítási, mûködtetési modellrõl. Ez a fejezet
a magyar nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) jövõképhez a szerzõ elsõ
részanyaga.

8.9. 4. fejezet: Az elõzõ 3. fejezet vázlata alapján, annak részletesebb bemu-
tatása (1994-ben) oly módon, hogy akkori nyílt irodalmi válogatásokkal,
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asszociatív módon szemlélteti a mondanivaló. Ez a „vegyes szerzõi” fe-
jezet a magyar nemzetbiztonsági(titkosszolgálati) jövõképhez a szerzõ
második részanyaga, mely átszõve, keretbe foglalja a más szerzõktõl
származó idézeteket, így egyszerûen nem választhatók szét a különbö-
zõ szerzõktõl származó anyagok.

8.10. 5. fejezet: A további fejezetek megértéséhez hasznos, azokat részben
megalapozó, a szolgálatok költségvetési támogatottságának változá-
sait bemutató anyagrész, szemléletes grafikonokkal, 1990-2002-ig kü-
lönbözõ idõszakokban.

8.11. 6. fejezet: A szerzõ újságcikke a témában, két különbözõ újságban tör-
tént megjelenéssel (1998).

8.12. 7. fejezet: A szerzõ egyik elõadása a nemzetbiztonsági szolgálatok re-
formjának célszerûségeirõl (egy szakmapolitikai rendezvényen, 2000-
ben). Ez a fejezet a magyar nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) jövõ-
képhez a szerzõ harmadik részanyaga.

8.13. 8. fejezet: A szerzõ másik elõadása a Magyar Köztársaság Biztonsági
Stratégiájáról (egy szakmapolitikai rendezvényen, 2001-ben). Ez a fe-
jezet a magyar nemzetbiztonsági(titkosszolgálati) jövõképhez a szerzõ
negyedik részanyaga.

8.14. 9. fejezet: Választási programvázlatok a külpolitikai, a katonai, a rendõrsé-
gi és a rendészeti területekrõl. A közlés célja a programvázlatok és a szer-
zõ gondolatai, anyagai közötti kompatibilitás felismertetése. Valamennyi
pártra vonatkoztatva a szerzõ kifejezi azon apolitikus tényt, hogy a nemzet-
biztonsági szolgálatok felértékelõdésével a választási programok nem fog-
lalkoztak, míg a külügyi, katonai, rendõri, stb területekkel túlsúlyosan, külö-
nös tekintettel arra, hogy a titkosszolgálatainkkal (szinte)semmit. Vélemé-
nye szerint ez kb. 300.000 érintett választó döntését erõsíthette volna, de a
szerzõ reméli, hogy a pártok kommunikációs szakemberei, megfelelõ ha-
tásvizsgálat mellett, jó tanácsokat adtak ebben is?!?

8.15. 10. fejezet: A szerzõ munkáinak kvázi végkifejlete egy Nemzeti Bizton-
sági Stratégiára épülõ, abból következõ Nemzetbiztonsági (Szolgálatok
illetve Tevékenység) Stratégia, mint részstratégia kidolgozásának váz-
lata, elsõ elemei, (2001-2002). A fejezetet a NATO országok nemzet-
biztonsági vonatkozásait bemutató irodalmi idézet, mint alfejezet veze-
ti be, mely összehasonlításul szolgálhat a magyar viszonyokhoz is. Ez
a fejezet a magyar nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) jövõképhez a
szerzõ ötödik, hatodik és hetedik  részanyaga.

8.16. 11. fejezet: A Katonai Felderítõ Hivatalról egy rövid bemutatás Dr. Botz
László, ny. á. altábornagytól (internetes honlapról)

8.17. 12. fejezet: A Nemzetbiztonsági Hivatalról egy rövid bemutatás
Dobokay Gábor, vezérõrnagytól (internetes honlapról)

8.18. 13. fejezet: Az 1995 évi nemzetbiztonsági törvény teljes terjedelemben
(mellékletek nélkül), melynek célja a magyarországi nemzetbiztonságot
szabályzó alaptörvény ismertetése, a többi fejezet jobb megértéséhez,
megalapozásához.

8.19. 14. fejezet: A legtöbb embert érdeklõ, úgynevezett lehallgatásokról bi-
zonyos fokú információ nyújtás. Egyrészt az idevonatkozó egyik ma-
gyar kormányrendelet teljes terjedelmû közlésével, másrészt a
MICROSOFT-ot meggyanúsító, úgynevezett számítógépes lehallgatás
lehetõségének feltételezésérõl.
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8.20. 15. fejezet: Ez a fejezet különbözõ idézett anyagokkal a mai kor és a
belátható jövõ olyan újszerû biztonsági kockázatai közül néhányra hív-
ja fel a figyelmet, melyekhez már nem elég megfelelõ a jelenlegi ma-
gyar védelmi tevékenység, mûködtetés, struktúra (fegyveres erõk és
rendvédelmi szervek). Ideértve kiemelten a honvédelmi, rendõri és tit-
kosszolgálati (jogi) szabályozásainkat (törvényeket és azok harmonizá-
cióját), szervezési – irányítási – mûködtetési modellünket, gyakorlatun-
kat, költségvetési támogatási arányaikat: a példák a gazdasági hírszer-
zésre, a pénzügyi (nemzet)biztonsági kockázatokra, az informatikai
hadviselésre vonatkoznak, de többek között még a bio(genetikai) terro-
rizmus is ide sorolható, melyrõl a 8. fejezetben van röviden szó.

8.21. 16. fejezet: A titkosszolgálatok történetét röviden bemutató fejezet az
NBH honlapja alapján.

8.22. A nemzetbiztonságra vonatkozó magyar, nyílt jogszabálygyûjtemény
címfelsorolása közelítõ tájékoztatásként (2000)

9. A szerzõnek a komplex magyar nemzetbiztonsági tevékenységgel kapcso-
latos elemzései és felvetései magasabb ívûségét, szélesebb pályáit, ÚJ-
SZERÛSÉGÉT illetve SAJÁTOSSÁGAIT az alábbiak jellemzik fõ vonalak-
ban:
9.1. Az alábbi gondolatok szerkezete, ily módon történõ összefogása,

összefüggése és hangsúlyozása.
9.2. A magyar titkosszolgálati tevékenység rendszerszemléletû megkö-

zelítése azáltal, hogy egy komplex, magyar Nemzeti Biztonsági
Stratégia vázlaton alapuló Nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) Stra-
tégia, mint részstratégia a kiindulópontja a koncepció- illetve javas-
latcsomagnak

9.3. A régi biztonságpolitikai kihívások egy része és az új kihívások
nagy része meghatározóan a nemzetbiztonsági szolgálatok készsé-
gét, lehetõségeit, módszereit igénylik, illetékességét, kapcsolódá-
sát jelentik az alábbi jellemzõik miatt is, ami egyértelmûen a felérté-
kelõdésüket jelenti és értékükön való kezelésüket determinálja (vi-
lágszerte):
9.3.1. mind összetettebbek, viszonylag kiszámíthatatlanabbak és

beláthatatlanabbak
9.3.2. jelentõs részük a normál, hétköznapi, polgári, bel- és külföldi

folyamatokhoz, ügymenetekhez, érdekviszonyokhoz kapcso-
lódik, ezeken keresztül, ezek többszörös fedésével jelenik
meg. Az érdekviszonyok, motivációk általában nem érzékel-
hetõk közvetlenül és általában lappangók illetve rejtõzködõk.

9.3.3. földrészeket, országokat átfogóan nemzetközi ügyek
9.3.4. igen magas intelligencia- és tudásszinten jól kidolgozottak,

elõkészíttettek és szervezettek
9.3.5. igen széles társadalmi és embercsoportokat foghatnak át:

politikai, köz- és államigazgatási, védelmi, gazdasági-pénzü-
gyi-banki, gazdasági társasági, kutatási, oktatási, kulturális,
vallási, etnikai, szakmai, alvilági, stb.

9.3.6. jelentõs tõkefinanszírozással, háttérrel rendelkeznek, így a
leghatékonyabb és legkorszerûbb tervezési, szervezési, tech-
nikai, végrehajtási és ellenõrzési módszerekkel, eszközökkel
és szakemberekkel dolgozhatnak, ideértve a titkosszolgálati
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eszközöket és módszereket is. Veszélyességük politikailag,
társadalmilag, gazdaságilag igen jelentõs.

9.3.7. kezelésük (több)diplomás, (több)nyelv ismeretével rendelke-
zõ, speciális és nagy tapasztalatú szakértõket, titkosszolgála-
ti módszereket és eszközöket valamint jelentõs ráfordítást
igényelhetnek rövid, közép és hosszútávon is.

9.3.8. az ügyek megfelelõ feldolgozása hónapokat, sõt éveket is
igénybe vehet

9.3.9. nemzetközi együttmûködést igényelnek más országok szol-
gálataival

9.3.10. nemzetközi és belföldi ügynökhálózat nélkül nem lehet hatá-
sosan megelõzni vagy utókezelni sem

9.3.11. meghatározóan és elsõsorban nem egyenruhás, nem kato-
nai és nem fegyveres kezeléssel lehet megoldani

9.3.12. sajátos példa az évente halmozottan, a világon születõk kö-
zül az a kb. 50-100 milliós nagyságrendû személy, akiket
nem anyakönyveznek, tehát nem vagy csak nehezen illetve
kivételesen azonosíthatók, így egy részük alkalmassá tehe-
tõ arra, hogy akármire is felhasználható legyen, mely miatt
jelentõs „világbiztonsági kockázatot jelenthetnek minden
szempontból”.

9.4. Az ország jelentõsen megváltozott szerkezetû és súlyozású bizton-
ságpolitikai kockázatai miatt a jelenlegi védelmi struktúrát (fegyve-
res erõk és rendvédelmi szervek) felül kell vizsgálni és a külügyi,
katonai, rendõri, titkosszolgálati, stb. tevékenységeket, szervezete-
ket, irányításukat, mûködésüket, költségvetésüket, jogi szabályozá-
sukat a jelen és a közeljövõ dinamikus változásainak sokkal jobban
megfeleltetni (a titkosszolgálatok javára), értünk, a lakosságért,
minden személyes és nemzeti értékünkért, érdekünkért.

9.5. Titkosszolgálati ügy- illetve témavezetés melletti koordinációval
kell biztosítani a védelmi struktúra szereplõinek rugalmas és dina-
mikus együttmûködését.  Például, többek között oly módon, hogy
le kell bontani a fegyveres erõkön, a rendvédelmi szervek közötti és
a szerveken belüli „várfalakat”, „elkülönülõ asztalokat” abból a cél-
ból, hogy ezen szervezetektõl, néhány órán(!) belül, bármely idõpil-
lanatban összeállítható operatív munkacsoportok létrehozását biz-
tosító rugalmas modellt lehessen kialakítani (a célnak megfelelõ
konfigurációban: „külügyes, katona, rendõr, vámos, titkosszolga,
adós, ügyész és/vagy bíró, stb”). Az adófizetõk pénzén (is) mûköd-
tetett „drága”, de értékes szervezetek e-nélkül, önállóan (elszepa-
ráltan) egyre kevésbé felelnek meg a mai kor követelményeinek
(sok-sok példa és tapasztalat)

9.6. A komplex biztonságban, a védelemben egyértelmûen az utókeze-
lés helyett a MEGELÕZÉSRE kell a hangsúlyt fektetni, ami sokkal
hatékonyabb nyílt és titkos információgyûjtést, elemzést, kezelést,
felhasználást és beavatkozást (befolyásolást) igényel, amit elsõsor-
ban a hírszerzés és az elhárítás területén kell kezelni és szervezni.
A félreértések elkerülése érdekében a titkos információ gyûjtés
nem a demokratikus jogállam törvényei szerint élõ és dolgozó la-
kosságra vonatkozik, hanem a bel- és külföldi negatív hatásokat,
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befolyásokat, stb jelentõ kockázati tényezõkre!
9.7. A titkosszolgálatokat a klasszikus védelmi szerep mellett az ország

politikai – társadalmi – gazdasági, stb fejlõdése érdekében is hasz-
nosítani, mivel alkalmasak erre, sõt nemzetközi példák is elemezhe-
tõk ezen vonatkozásban is. Természetesen, mint minden ez is meg-
felelõ (hierarchikus) szakértõi csoportok általi kidolgozást és ha-
tásvizsgálatot igényel.

9.8. A magyar titkosszolgálatok szervezésének, irányításának, mûköd-
tetésének, finanszírozásának fõbb és konkrétebb elemeirõl:
9.8.1. Megfelelõ kormányigényesség és törõdés a nemzetbiztonsá-

gi tevékenységgel és szolgálatokkal kapcsolatban
9.8.2. A külügy-, a honvédelmi-, a belügy-, az igazságügy miniszterrel

azonos státuszú, kormánytaggal miniszteri irányítás (esetleg
önálló nemzetbiztonsági minisztériummal, ami más és „több”,
mint a titkosszolgálatok irányítása). Ezt különösen az indokol-
ja, hogy a komplex magyar nemzetbiztonság már nem katona-
politikai, hanem jelentõsen megváltozott tartalmúvá, nagyobb
átfogásúvá vált fogalom és tény is. Az eddigi biztonságpoliti-
kai, védelempolitikai indíttatás szûklátókörû, korszerûtlen
szemléletet takar, mivel ezen biztonsági-védelmi vonatkozás
már kibõvült például a pénzügyi, gazdasági, egészségügyi,
szociális, képzési, tudományos, mûszaki, demokratikus, stb
(nemzet)biztonsági tényezõkkel, kockázatokkal is, merthogy
ezek is azok. Ezek központi átfogása és a szakminisztériumok-
kal való munkamegosztása magasabb rendû megoldás a la-
kosság és az ország nemzetbiztonságának jövõje és eredmé-
nyessége érdekében. Megjegyzés: egy aktuális párhuzammal
felhívom a figyelmet arra, hogy értelmezésem szerint a terve-
zett új, amerikai „Belbiztonsági Minisztérium” hasonló szándé-
kú és célú csak minden szempontból más méretekben.

9.8.3. megfelelõ képességû, egyéniségû politikai, szakmapolitikai,
és szakmai vezetõk, akik akár a meghatározó vagy a parla-
menti pártok közötti együttmûködõ, bevonó és integráló ké-
pességekkel is rendelkeznek, mivel konszenzusteremtõ ké-
pesség nélkül nem lehet megnyugtató nemzetbiztonság.

9.8.4. a szolgálatok közötti egyszerû, gyors, rugalmas és hatékony
együttmûködést biztosító mûködési modellek minden szinten,
hogy a rivalizálás, a gazdaságosság, a felesleges átfedések,
párhuzamosságok, stb. is kezelhetõbbek legyenek (a nemzet-
biztonsági szolgálatokról szóló törvénynek a nemzetbiztonsági
tevékenységre vonatkozó módosítása, kiváltása mellett):

9.8.4.1. az alábbi három vagy négy szolgálattal a nemzetbiz-
tonsági tevékenység átalakítása

9.8.4.2. a MK Hírszerzõ (vagy Információs) Szolgálata (vagy Hi-
vatala), mely funkcionálisan összevonná, de fõigazgató
szinten külön hagyná a jelenlegi polgári és katonai hír-
szerzést

9.8.4.3. a MK Biztonsági (vagy Elhárító) Szolgálata (vagy Hiva-
tala), mely funkcionálisan összevonná, de fõigazgató
helyettesi szinten külön hagyná a jelenlegi polgári és

18

1.2. Elõszó a második, bõvített és átdolgozott kiadáshoz (Várhalmi Miklós, 2002. 07.21.)



katonai elhárítást. Megfelelõ szakmai, biztonságpoliti-
kai, célszerûségi, hatékonysági hatásvizsgálattal el-
dönthetõ, hogy a jelenlegi Nemzetbiztonsági Szakszol-
gálat is ide tartozzon, fõigazgató helyettesi szinten
szétválasztva vagy maradjon önálló szolgálat. 

9.8.4.4. a MK Belbiztonsági (vagy Belsõ Elhárítási vagy Belsõ
Ellenõrzési) Szolgálata, mely teljesen új szervezetként
összevonná és újjászervezné valamennyi fegyveres
erõ és rendvédelmi szerv belsõ ellenõrzési, belsõ elhá-
rítási szolgálatát, közvetlen miniszteri hatáskörben.
Ezzel biztosítható lenne a világon mindenütt a legna-
gyobb kockázati tényezõt, a leggyengébb láncszemet
jelentõ munkatársak emberi tulajdonságai negatív ha-
tásának ellensúlyozása, az azonos biztonsági elvek és
a megfelelõbb biztonsági szint érdekében.

9.8.4.5. a fentiek megvalósulása esetén a Nemzetbiztonsági
Kabinet vezetését az illetékes (nemzetbiztonsági)min-
isztere célszerû bízni.

9.8.5. a költségvetés védelmi vonatkozásain belül a titkosszolgálat-
ok értékének és hatékony mûködtetésének megfelelõbb kere-
teket kell biztosítani, elsõsorban a védelmi elemek közötti át-
csoportosítással.

9.8.6. a nemzetközi együttmûködést az ország érdekeinek legszélesebb
értelmében kell kiszélesíteni (a Nyugat mellett más égtájak felé is
kiszélesítve) oly módon, hogy a nemzeti jelleget nem szabad felad-
ni és csökkenteni (sõt), mert semmilyen politikai együttmûködés-
ben, szövetségben sincs és nem is lehet totális érdekazonosság a
magyar nemzettel, mert ennek naiv feltételezésével, önmagunk le-
értékelésével tagadnánk a politika évezredes tapasztalatokon
nyugvó változékonyságát, törékenységét, meglepetéseit.

9.8.7. nincs hatékony, eredményes nemzetbiztonsági munka meg-
felelõ ügynökhálózat nélkül, így a szolgálatok megfelelõen
hatékony ügynöki hálózatszervezését és ennek mûködtetését
fejleszteni kell, különös tekintettel a nemzetközi vonatkozá-
sokra, szemben a nem hivatalos  hírek szerinti, ezzel ellenté-
tes, néhány évvel ezelõtti folyamattal. Itt is kihangsúlyozan-
dó, hogy a (nemzetközi) ügynökhálózat nem a demokratikus
jogállam törvényei szerint élõ magyar lakosság ellen, hanem
értünk és az ország védelme érdekében mûködik, mint min-
den más demokratikus jogállamban.

9.8.8. közvetlen, nyílt, együttmûködõ és bizalomerõsítõ kapcsolatot
kell kialakítani minden magyarországi szervezettel, intéz-
ménnyel, céggel és magánszeméllyel, különös tekintettel a
médián keresztüli tematikus és rendszeres mûsorokkal is.

9.9. a parlamenti pártok és kormányok felelõssége a nemzetbiztonsági
szolgálatok leghatékonyabb mûködtetése a szeretteinkért, értünk és
értékeinkért, érdekeinkért, mivel közvetve ezt is vállalták a biztonsá-
gunkért. Emiatt az évi kb. 30 milliárd(?) forinttal támogatott és e-mel-
lett jelentõs állami befektetést(vagyont) mûködtetõ szolgálatok ráfor-
dítás-hatékonyság vizsgálata nagyon fontos. A szolgálatokban fog-
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lalkoztatott értékes, sok éves képzést igénylõ és gyakorlatot szerzett
munkatársak, a „cégértékhez” tartozó komplex tudás, a nemzetközi
„titkosszolgálati tõzsdén” elért eredményeink, stb. alapján folytas-
suk értéknövelõ tevékenységünket, mert a „befektetések mielõbbi és
minél magasabb szinten történõ megtérülését” várjuk a mindennap-
ok biztonsága érdekében. A mindenkori kormányoknak a viszonyulá-
sa a titkosszolgálatokhoz egyben a kormányok értékítélete és önkri-
tikája is a szolgálatok tevékenységével kapcsolatban. A szerzõ meg-
gyõzõdéssel vallja, hogy javaslatai ezt szolgálhatják, megfelelõ fel-
dolgozás és finomítások mellett.

10. A kiadványban a jövõképet érintõ gondolatok lehet, hogy csak évek vagy
évtizedek múlva érnek be, mivel a jelentõsebb változásoknak rövid távon ki-
csi a realitása, de fontos lesz, hogy ki, mikor, hogyan, miért, kivel kezdi meg
a nemzetbiztonsági tevékenység felülvizsgálatát, továbbfejleszthetõsége
koncepcionális elemeinek, stratégiájának kidolgozását. A kiadványban (és
ezen anyagban) ismertetett koncepció csomagnak illetve egyes elemeinek
hatásvizsgálata, megvalósítása kizárólag a mindenkori parlamenti pártok, a
kormány valamint az országgyûlési képviselõk szándékán, döntésén és az
idõtényezõn múlik. A pénzügyi-gazdasági (költségvetési) vonzat, átcsopor-
tosítás (a „védelmi költségvetés” részen belül) és ütemezés kérdése.

11. Sajnos joggal feltételezhetõ, hogy a fentiekben megfogalmazott szerzõi
szándékokat, célokat a kiadvány közel sem teljesen úgy adja vissza, úgy ér-
telmezik majd, ahogy azt a szerzõ tervezte, gondolta, vízionálta, hanem
majd úgy, ahogy ezt az egyes olvasók feldolgozzák és megélik, ami érthe-
tõen és természetesen igen sokszínû lehet.

12. Ezen kiadvánnyal a szerzõ egyáltalán nem kiálltja ki magát nemzetbiztonsá-
gi szakértõnek, titkosszolgálati szakembernek, legfeljebb olyan jó vagy kevés-
bé jó (nemzetbiztonsági) szakmapolitikusnak, mint a többiek. Kihangsúlyoz-
va, hogy a nemzetbiztonság területén képzett és gyakorlott szakembereket
igen nagy tisztelettel becsüli és az elõzõ mondat kizárólag a szakmapolitiku-
sokra és más érdeklõdõkre vonatkozott, a nemzetbiztonsági szakemberekre,
a szolgálatok bármikori munkatársaira nem! A szerzõ önmeghatározása: bizo-
nyos nemzetbiztonsági-szakmapolitikusi vonásokkal rendelkezõ állampolgár.

13. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, a titkosszolgálatokat irányító kancel-
lária miniszter és államtitkár, a külügyminiszter, a honvédelmi miniszter, a
belügyminiszter, az igazságügy miniszter, a parlament Nemzetbiztonsági
Bizottságának elnöke, a parlamenti pártok frakcióvezetõi a szerzõtõl köz-
vetlenül illetve közvetve értesültek a kiadvány megjelenésérõl, a döntéseik-
nél a kiadvány szándékának erõsítésére irányuló kéréssel egybekötve, a
tiszteletpéldányaik eljuttatása mellett, mely még mintegy száz személyt
érintett, akik többségükben a sajtótájékoztató résztvevõi voltak.

14. Sajnos a könyv ára relatíve magas, azaz 3.500 Ft, de e nélkül a kiadó szá-
mára sem biztosítható a gazdaságosság. A szerzõ, saját érdekei alapján
nem szánta nyereséges vállalkozásnak a megjelentetést, mivel nem ebbõl
él és nem is kíván hasznot húzni.

15. A könyv a NOVISSIMA kiadó gondozásában jelenik meg, ahonnan a könyv 20%-
os árkedvezménnyel rendelhetõ meg, azaz 2.800 Ft-os áron, utánvéttel: 1132 Bu-
dapest, Victor H. u. 11-15. Fax: 06-1-2229625, Email: novissima@novissima.hu.

16. A könyvhöz kapcsolódó fontosabb internetes honlapok: www.nemzetbizton-
sag.com, www.nemzetbiztonsag.lap.hu, www.nemzetbiztonsag.hu.
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MAGASABB SZINTEN MEGÚJULÓ NEMZETBIZTONSÁGI
SZOLGÁLATOKKAL A JÖVÕNK BIZTONSÁGÁÉRT,

A BIZTONSÁGUNK JÖVÕJÉÉRT

(Várhalmi Miklós, 2001.)

Miért van szükség a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálataira, és
mit nyújtanak valamennyiünk számára? A szeretteink, életünk, értékeink és az or-
szág védelmét, biztonságát a fegyveres erõk és a rendvédelmi szervek, így közöt-
tük a nemzetbiztonsági szolgálatok biztosítják, mint más országokban. (Megjegy-
zés: a fegyveres erõket a Magyar Honvédség és a Határõrség, míg a rendvédel-
mi szervezeteket a rendõrség, a polgári védelem, a vám- és pénzügyõrség, a bün-
tetés végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos önkormányzati tûzoltóság, va-
lamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok alkotják). A bel- és külpolitikai hely-
zetünk, a nemzetközi gyakorlat igazolja, hogy a védelemben, a biztonságban, a
nyílt diplomáciai tárgyalások mellett határozottan mûködnek az informális „háttér-
tevékenységek” mindenütt a világon, a legkülönbözõbb érdekekbõl és területeken.
Emiatt nem tehetjük meg, hogy nem veszünk ezekrõl tudomást, mikor országunk
a külföldi titkosszolgálatoknak (elsõsorban az ellenérdekelt országok szolgálatai-
nak) nem elhanyagolható tevékenységi helye, különös tekintettel geopolitikai elhe-
lyezkedésünkre, szerepünkre is (Kárpát-medence). A nemzetbiztonsági, közis-
mertebben a titkosszolgálati munkára mindaddig szükség lesz, amíg a világpoliti-
kának és/vagy a világgazdaságnak egynél több szereplõje van, márpedig tudjuk,
hogy ez már mindig így lesz.

Miért van szükség egyáltalán a biztonságot szolgáló védelemre? A történelem
során kialakult politikai, gazdasági, területi, stb. viszonyok miatt az egyes orszá-
gok szándékai és érdekérvényesítései, az újabb és újabb veszélyforrások és koc-
kázatok még nem nyújtanak olyan stabilitást és biztonságot, hogy az a felsorolt
(védelmi-biztonsági) szervek nélkül hosszútávon is megnyugtató lenne.

A magyar nemzetbiztonsági munkát alapvetõen öt szolgálat látja el. Ebbõl a há-
rom polgári nemzetbiztonsági szolgálat, az Információs Hivatal – IH (polgári hír-
szerzés), a Nemzetbiztonsági Hivatal – NBH (polgári elhárítás) és a Nemzetbiz-
tonsági Szakszolgálat – NBSZ (szolgáltató-technikai ellátó szervezet) a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter hatáskörébe tartozik, míg a Ka-
tonai Felderítõ Hivatalt – KFH (katonai hírszerzés) és a Katonai Biztonsági Hiva-
talt – KBH (katonai elhárítás) a honvédelmi miniszter irányítja, mûködésüket alap-
vetõen a nemzetbiztonsági törvény szabályozza.

A rendszerváltás utáni választási ciklusokban a nemzetbiztonsági szolgálatok a
Honvédséghez és a Rendõrséghez hasonlóan alapvetõen költségvetési, finanszí-
rozási, gazdasági problémákból kiinduló és levezethetõ gondokkal küszködtek.
Nem tudták és nem tudják még megfelelõ hatásfokkal betölteni azt a jelentõs sze-
repet, amelyet a politikai, gazdasági, társadalmi változások igényeltek. A komplex
védelemben, a fegyveres erõk és a rendvédelmi szervek között nem kapták meg
azt a helyet, szerepet, (politikai-, gazdasági-, társadalmi-, szervezési-) támogatott-
ságot, mely nemzetbiztonsági szempontból feltétlenül szükséges lett volna. A je-
lentõs részben magasan kvalifikált (diplomás és többnyelvû), nagy gyakorlattal
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rendelkezõ, a nemzetközi együttmûködésben is elismert szakembergárda szerve-
zése, megfelelõ eredményességû mûködtetése, össze- és megtartása fontos fel-
adat, többek között a belpolitikai stabilitás, a demokratikus társadalmi rend, a
nemzetközi kapcsolatok, illetve a külgazdasági helyzetünk ellenérdekelt törekvé-
sekkel szembeni védelme céljából.

A következõ választási ciklusban (2002-2006) és hosszabb távon is, az elõzõ-
ekben felsorolt problémák megoldására, rendezésére, a szolgálatoknak a védel-
münkben, a biztonságunkban betöltött szerepének megerõsítésére, fejlesztésére
az alábbi fõbb célokat tartom perspektivikusnak:

• A jelenlegi és a belátható jövõbeni, komplex, nemzetközi valamint belföldi hely-
zethez, a megváltozott szerkezetû és súlyozású veszélyforrásokhoz igazodó
magyar nemzetbiztonsági munka újra- illetve továbbgondolása, a védelemben
és a biztonságban betöltött szerepének kihangsúlyozása, megfelelõbb rangra
emelése, megerõsítése, fejlesztése, mind politikai, irányítási, szervezési, mind
pedig gazdasági szempontból, az átvehetõ nemzetközi tapasztalatok és gyakor-
lat figyelembe vételével.

• A következõ idõszakra, több választási ciklusra is kiterjedõ komplex nemzetbiz-
tonsági célrendszer, a Nemzetbiztonsági Stratégia kialakítása (a Magyar Köztár-
saság Biztonsági Stratégiájának keretében, azon alapulva) a rendszerváltás utá-
ni három választási ciklus alatti idõszak kezdeményezéseit és tapasztalatait fi-
gyelembe véve, összhangban egy politikai-, gazdasági-, társadalmi-célrendszer-
rel és egy kormányprogrammal.

• Bel- és külpolitikai eredményeink, nemzetközi integrációs szerepünk, céljaink
(NATO, Európai Unió) és külgazdasági érdekeink védelme.

• A mindennapi közérzetünket befolyásoló közbiztonsági helyzet javítása érdeké-
ben – összehangoltan a közbiztonságot alapfeladatként kezelõ és szervezõ
Rendõrséggel és más érintett szervekkel is – nemzetközi együttmûködés más
országok hasonló szervezeteivel, a szervezett nemzetközi bûnözés, a kábító-
szer kereskedelem, az infokommunikációs veszélyeztetettségek, a környezet-
természetvédelem, stb. megelõzése, megfékezése és visszaszorítása céljából.

• Az öt nemzetbiztonsági szolgálat „ráfordítás-hatékonyság” vizsgálata és szerve-
zésük, irányításuk, gazdálkodásuk, eredményességük, együttmûködésük opti-
malizálása minden szempontból, a legilletékesebb és a leghozzáértõbb szakem-
berek bevonásával.

• A nemzetközi politikai erõviszonyok megváltozása miatt, a „klasszikus” védelem-
ben és a biztonságban betöltött szerepükön túl, célszerû az ország komplex fej-
lõdésében (politikai, gazdasági, tudományos, mûszaki, társadalmi, környezet-
természetvédelmi, stb.), megerõsödésében, nemzetközi értékítéletének alakítá-
sában történõ hasznosításuk hangsúlyozása.

• Magyarország védelmében, biztonságában, a fegyveres testületek és a rendvé-
delmi szervek között a nemzetbiztonsági szolgálatok speciálisan fontos szerepet
töltenek be több szempontból is, de különösképp abban, hogy munkájukban a
tárgyi (dologi) és személyi feltételek ráfordítás arányai közül a személyi feltéte-
lek kimagaslóan meghatározóak, alapvetõen az eredményesség tekintetében.
Tehát a nemzetbiztonsági munkának a legfontosabb eleme a megfelelõen kivá-
lasztható ember, a képezhetõ magyar tehetség, amely újra és újra teremtõdik.
Ebben függünk legkevésbé más országoktól; tehát önmagunk hozhatjuk létre a
leghatékonyabb, folyamatosan rendelkezésünkre álló védelmi érték-elemet, a
képzett embert, amely speciális módszerekkel és eszközökkel megszerezheti
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vagy megvédheti az igen jelentõs értéket képezõ INFORMÁCIÓT, a megfelelõ
stabilitás és fejlõdés alapját. Nem mondhatunk le a magyar „nemzeti” hírszerzé-
si és elhárítási önállóságunkról, az egyértelmûen szükséges nemzetközi együtt-
mûködések és munkamegosztások mellett, amelyek viszont nem jelenthetik az
ezekben való feloldódást.

• A szolgálatok gazdálkodási feltételei bizonyos mértékben javultak, de ez a válto-
zás az elõzõ, kb. 10 évet még nem képes megfelelõen kompenzálni és így meg-
felelõ szintû további fejlesztésre, stabilizálásra szorul. Az állam- és közigazgatás
más területei mellett – mint más fejlettebb NATO országokban ez tapasztalható
– a gazdasági versenyszférához a bér- és jövedelem-versenyben is fel kell zár-
kózni. E nélkül közel sem marad eurokonform az új évezredben olyan nélkülöz-
hetetlen, a legsokoldalúbb védelmi-biztonsági tényezõként hasznosítható ma-
gyar nemzetbiztonsági munka, mely ma még nemzetközileg is elismert. Rossz
esetben a rendszerváltás utáni közvetlen „mélyrepülés” után drasztikusan szét-
eshetnek, anarchizálódhatnak, kontraszelektálódnak, színvonaluk, irányítható-
ságuk és kézben tarthatóságuk megrendülhet.

• A magyar nemzetbiztonsági szolgálatoknak széleskörû, de célszerû nyitottság-
gal kell kapcsolatot építeni mindazokkal (bel- és külföldi cégekkel, intézmények-
kel, magánszemélyekkel, stb.), akik bármilyen módon is segíthetik ezt a munkát.

• A szolgálatok (tagjai) tevékenységének szabályszerûségét, tisztaságát egy felül-
vizsgált, megújított és esetleg központosított, igen hatékony belbiztonsági, belsõ
elhárítási munkával is folyamatosan ellenõrizni kell.

• A Nemzetbiztonsági Kabinet munkáját felül kell vizsgálni, a célszerû módosítá-
sokat elvégezni, valamint élõbbé, operatívabbá és konstruktívabbá kell tenni, az
érintett fegyveres erõk és rendvédelmi szervek együttmûködési készségében
rejlõ tartalékok hasznosításával.

• Az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottságán keresztül hatékonyan kell bizto-
sítani a többpárti konszenzust, kapcsolatot, civil ellenõrzést, pártsemlegességet
a nemzetbiztonsági területeken is.

• A több évtizedes tabuként és a rossz emlékû társadalmi megítéléssel kezelt tit-
kosszolgálati, illetve ma már inkább nemzetbiztonsági munka jelenlegi, pub-
likussá tehetõ elemeit, a mai természetes, nemzetközi valóságának megfelelõen
be kell mutatni. Olyan megtervezett, rendszeres, folyamatos, közvetlen és nyitott
média megjelenéssel szükséges népszerûsíteni, mely alkalmas lehet a cégek,
az intézmények, a lakosság együttmûködésének megnyerésére, és azt erõsíti,
hogy a szolgálatok értük vannak, nem pedig ellenük. (Ehhez is jól felhasználha-
tó más országok ilyen irányú, célszerûen átvehetõ gyakorlata és tapasztalata.)

Összegezve: Hasznosítsuk a nemzetbiztonsági szolgálatokat a jelentõségük-
nek megfelelõbb, magasabb szinten a védelemben, a biztonságban, az ország
komplexen eredményesebb és gyorsabb fejlõdése érdekében. Becsüljük meg
szakembereiket, az igen speciális munkájuk értékének, összetettségének, sokol-
dalúságának, veszélyeinek és kapcsolódó felelõsségüknek megfelelõ szinten.
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A MAGYARORSZÁGI TITKOSSZOLGÁLATOK
HASZNOSÍTANDÓ ÉRTÉKEI/LEHETÕSÉGEI

A BIZTOSABB JÖVÕNKÉRT 
ILLETVE JÖVÕNK BIZTONSÁGÁÉRT

(Várhalmi Miklós, 1994. 06. 30.)

1. A titkosszolgálatok szerepe, jelentõségének megnövekedése, felértékelõ-
dése a komplex védelemben, a nemzetbiztonságban

A világpolitikai és világgazdasági folyamatok valamint Magyarország bel- és
külügyei mindenkit a valóságos helyzet tárgyilagos elemzésén alapuló elgondol-
kodásra kell, hogy késztessenek a magyar nemzet, létét, önállóságát, független-
ségét, jövõjét, biztonságát illetõen. Közel fél évezred után 1989-90-ben elértük
önállóságunkat, függetlenségünket, mely még igen törékeny és bizonytalan. En-
nek megõrzése, stabilitásunk növelése mindenekfelett álló, elsõrendû feladat.
Jelenlegi illeszkedésünk a világpolitikai-, földrajzi-, (világ) gazdasági-, társadal-
mi-, belpolitikai-, környezeti-, stb. feltételrendszerbe még messzemenõen nem
teljesen tudatos és kézben tartható. A helyzetünket (politikai, gazdasági, társa-
dalmi, történelmi, földrajzi, stb.), szerepünket folyamatosan elemeznünk kell és
céljainkat erre alapozva, a kis lépések elvét vallva meghatározni, minél széle-
sebb körû egyeztetések, konszenzusok, összefogások alapján. Az új Parlament-
nek és Kormánykoalíciónak fontos feladata a valóságon alapuló jövõkép kiala-
kítása, egy folyamatos visszacsatolással mûködõ célrendszer megvalósítása.

Az ország komplex védelmi rendszerének átgondolásában figyelembe kell ven-
ni valamennyi belátható veszélyforrást, de még a legszélsõségesebben feltételez-
hetõket is. Természetesen a védelem ésszerûtlen túlméretezése, más országok
számára provokatív jellege, fegyverkezési versenyre, ellenlépésre késztetõ meg-
oldásai nemkívánatosak.

A védelemre nem csak katonapolitikai, politikai szempontból kell és lehet gon-
dolni, hanem gazdasági, pénzügyi és egyéb vonatkozásban is. A védelemben a
megelõzési, okozati elemeknek sokkal nagyobb szerepet kell kapniuk a tüneti,
utókezelési elemeknél.

További fontos szempont a védelmi elemekben a minél elõbb eredményt hozó
ráfordítás-hatékonyság arány, optimalizálás, ami a lehetõ legkomolyabb szem-
pont.

A fentiek alapján állítható, hogy ezen feltételeket a magyar titkosszolgálatok tel-
jesíthetik a legjobb hatásfokkal a többi nemzetbiztonsági, védelmi tényezõ (Kül-
ügy, Hadügy, Belügy, stb.) mellett. Ennek indoklása:

a) A valóságot tükrözõ információ hatalom, mégpedig a legnagyobb. A mindenre
kiterjedõ informálódással elõre értesülhetünk dolgokról, esetleg megelõzhetjük
a megelõzendõket, ami minden esetben sokkal célszerûbb, mint egy kész hely-
zet utókezelése, tûzoltása, rendezése.
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b) Az ország, az új kormány stabilitásának, jövõjének alapja a naprakész informá-
ció, lehetõleg minden jelentõs dologról (bel- és külföld).

c) Az igen bonyolult és változó (labilis) nemzetközi és belföldi helyzetben, érdek-
viszonyok között, a formális csatornák mellett az informális (ellenõrzõ) csator-
nák jelentõsége felértékelõdik. A hivatalos diplomáciai tárgyalások, kormány-
közi kapcsolatok, nemzetközi szerzõdések, megállapodások elõkészítésé-
nek, megkötésének és mûködtetésének ellenõrzésére, visszacsatolására, az
érdekviszonyok megváltozásának érzékelésére feltétlenül szükségünk van. A
történelem már sokszor bebizonyította, hogy legyen az bármilyen rendû és
rangú megállapodás is, ha az érdekek megváltoznak, akkor a hivatalos érdek-
múlás bejelentése, megállapodás-bontás vagy módosítás elõtt a felek már
másként gondolkodnak és cselekszenek még háborús viszonyokat érintõ kér-
désekben is (pedig most béke van és remélhetjük, hogy az is marad).

d) A titkosszolgálatok tevékenységében a megvásárolható (pontosabban meg-
szerezhetõ) technikai eszközök mellett a legfontosabb elem, erõforrás a ké-
pezhetõ magyar tehetség, a megfelelõen kiválasztott ember. Ebben függünk
legkevésbé más országoktól és a legkisebb ráfordítással (képzés) a leghaté-
konyabb, folyamatosan reprodukálható védelmi érték-elem a rendelkezé-
sünkre áll.

e) A titkosszolgálatok gazdasági-pénzügyi önfenntartása, a költségvetési ráfordí-
tások csökkentése megszervezhetõ és a szolgálatok önellátóvá, önstabilizáló-
vá, önfejlesztõvé válhatnának.

f) A titkosszolgálatok politikai, gazdasági (mûszaki-pénzügyi), társadalmi, bûnözési
területeken, bel- és külügyekben egyaránt alkalmazhatók, felhasználhatók.

g) A titkosszolgálatok legoperatívabb szervezetek, hiszen velük jó szervezettség
mellett minden földrajzi, politikai, gazdasági, társadalmi, alvilági terület lefed-
hetõ.

h) A legátfogóbb védelmi, nemzetbiztonsági elem, mivel a katonai vonatkozásokat
a Honvédelmi Minisztérium, a belügyi vonatkozásokat a Belügyminisztérium, a
külügyeket pedig a Külügyminisztérium kezeli, viszont a titkosszolgálatok tevé-
kenysége mindenhez kapcsolódhat, tekintettel arra, hogy a legátfogóbb és leg-
szerteágazóbb kapcsolatokkal rendelkeznek olymódon, hogy a hadügyi, bel-
ügyi és külügyi elemeket is segíthetik, sõt a gazdasági, mûszaki, tudományos
és egyéb területeken is hasznosíthatók.

i) A jelenlegi öt titkosszolgálat összehangolt irányítással, szervezéssel, cél- és fel-
adatrendszerrel az egyik leghatékonyabb eszköze lehet az országnak, a parla-
mentnek, a kormánynak, a védelemnek, a nemzetbiztonságnak,  a stabilizáció-
nak, a jövõnknek.

j) Más országok elõtt a magyar titkosszolgálatok minõségi és mennyiségi fejlesz-
tései, változásai (remélhetõen) kevésbé látványosak és követhetõk, mint pl. a
Hadügyé vagy a Belügyé.
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2. A Magyar Nemzet veszélyforrásai

Történelmi múltunk veszélyforrásai

Magyarország közel fél évezredes múltja, ennek is ezen évszázad elejére visz-
szanyúló közelmúltja igen sok problémát hagyományozott ránk.

– török, osztrák, német, orosz függõségek, befolyások váltása;
– Területi változásaink;
– A magyarság szétszóródása a világban, kisebbségi-nemzetiségi kérdések;
– Az 1989-1990-es rendszerváltás, az önállóság elérése;
– Egyebek.

Belpolitikai feszültségeink, problémáink

• A bûnözés növekedése a bizonytalan, romló gazdasági helyzet miatt;
• A sokszínû történelmi múlt különbözõ generációinak konfliktusai, összeütközé-

sei;
• A magyarság befelé fordulása, megosztottsága, széthúzása, szembenállása

egymással;
• Az 1989-1990-es rendszerváltás utáni politikai csoportosulások, nézetek, érdek-

ellentétei;
• A nemzetközi bûnözés megjelenése és szervezkedése Magyarországon;
• A bûnözés terjedésétõl jelentõsen lemaradó védelmi lehetõségeink (szakember,

eszköz, pénz, szervezés, stb.);
• A gazdasági süllyedés miatt elszegényedett lakosság polgári engedetlenségei,

közömbössége, szembenállása;
• A monopol helyzetek és a hiánygazdálkodás miatti korrupció, különös tekintettel

a politikai és államigazgatási területekre is;
• Az új kormány rövid idejû eredmény-felmutatási lehetõségei és egy esetleges

eredménytelenség utáni krízis;
• A szélsõ jobb és/vagy bal esetleges nemkívánatos felerõsödése;
• Nemzetiségi, kisebbségi, bevándorlási kérdések;
• Az új koalíción belüli esetleges ellentétek;
• Kontraszelekció az államigazgatásban;
• Egyebek.

Külpolitikai feszültségeink, problémáink

• A külföldön élõ magyarok helyzete;
• A környezõ országokkal kapcsolatos területi és kisebbségi feszültségek (Szlová-

kia, Románia, Szerbia, stb.);
• A NATO-tagság elérésére irányuló igyekezetünk következményeinek elõnyei,

hátrányai;
• Az EU-tagság elérésére irányuló igyekezetünk következményeinek elõnyei, hát-

rányai;
• A német és amerikai hatás, befolyás, kapcsolat, elkötelezettség, függõség erõ-

södése más kapcsolatokhoz viszonyítva;
• Monetáris függõségünk miatti diktátumok (Hitelezõink, Világbank, Valutaalap,

stb.), viszonylag lassú fejlõdési lehetõség;
• Nyitott nyersanyag-, energia-, tõke-, technológia-függõ gazdaságunk;
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• Déli szomszédunk háborús konfliktusai;
• Nemzetközi gazdasági recesszió, különös tekintettel Európára;
• Csökkenõ rendszerváltási elõnyünk;
• A világ vezetõ országainak elfoglaltsága saját és más régióbeli problémáikkal;
• A környezõ országokkal kapcsolatos „hûvös” viszony;
• Verseny az új nemzetközi kapcsolatokért;
• Egyebek.

Az elõzõek mellett ne felejtsük el, hogy a külföldi titkosszolgálatok tevékenysé-
ge is jelentõs veszélyforrás számunkra, melyet minél magasabb szinten és mér-
tékben ellensúlyoznunk kell, mivel titkosszolgálati tevékenység mindaddig lesz,
amíg a világpolitikának, a világgazdaságnak egynél több szereplõje van.

A felsoroltak alapján mindent és minden eszközzel meg kell tennünk, összefog-
va a magyarságért, nehogy egyszer csak feloldódjunk, megszûnjünk, szétessünk,
ezzel igazolva esetleges életképtelenségünket más nemzetekhez képest.

3. A jelenlegi öt magyar titkosszolgálat tevékenységének megerõsítése, ha-
tékonyabb összehangolása egymással, más állami szervezetekkel és a
gazdasági élet szereplõivel

A titkosszolgálatokhoz kapcsolódó konkrétabb gondolatok egyik legfonto-
sabbja az, hogy a titkosszolgálatok munkatársai magasan kvalifikált, nagy ta-
pasztalattal rendelkezõ szakemberei igen értékesek az országnak mind közvet-
len, mind pedig közvetett értelemben is. Tekintettel erre, rendkívül körültekintõ-
en és sokoldalúan egyeztetve, hatásvizsgálat mellett érdemes minden szerve-
zeti, személyi, tevékenységet érintõ, stb. változtatást elemezni, elõkészíteni és
végrehajtani.

A titkosszolgálatok közül a KBH és a KFH a honvédelmi miniszter irányítása
alatt áll, míg az IH az NBH és az NBSZ irányítása és ellenõrzése egy kormánytag,
a tárca nélküli miniszter feladata.

Az új magyar Kormány megerõsítette a titkosszolgálatok jelentõségét azzal,
hogy a polgári szolgálatok (IH, NBH, NBSZ) irányítását egy tárca nélküli minisz-
terre, egy kormánytagra bízta.

A Nemzetbiztonsági Kabinet hangolja össze a titkosszolgálati munkát is. A mun-
ka összehangolására annál is inkább szükség van, hogy mielõbb elkerülhessük a
szolgálatok feleslegesen párhuzamos tevékenységét, az átfedéseket és ezzel a
meglévõ erõforrásokat hatékonyabban kihasználhassuk.

Közép-, illetve hosszútávon érdemes elemezni azt, hogy minden titkosszolgá-
lati tevékenység egy kormánytaghoz tartozzon, aki egy helyrõl szolgál ki minden
ilyen igényt. Célszerû lenne, ha a katonai és a polgári titkosszolgálatok közös
szakember, eszköz, információs, gazdasági és egyéb kiszolgáló bázison osztoz-
nának, mivel így fennáll a veszélye annak, hogy minden helyen szinte négyszere-
sen van meg minden Természetesen lehet érvelni amellett, hogy a katonai terüle-
tek speciálisabbak, de ez szakemberek, munkamegosztás és szervezés kérdése.
Arra is gondolhat valaki, hogy a szolgálatok megosztottsága célszerûen megoszt-
hatja az esetlegesen ide összpontosuló hatalmat is. Továbbá így a szolgálatok
egymás ellenõrzésére, sõt egymás ellen is felhasználhatók. Érdemes tanulmá-
nyozni a történelembõl és a jelenbõl azon országok titkosszolgálatainak szervezé-
sét, irányítását, elõnyeit, ahol ez egy kézben volt vagy van. Valószínûleg az örök-
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lött struktúrához való ragaszkodás ebben a legerõsebb, de egy ilyen kis és gaz-
daságilag mélyponton lévõ ország esetében ez ésszerûen megváltoztatható. Az
egy kézbe kerülõ irányítás nem jelentené feltétlenül a szervezetek célszerûen el-
különülõ munkamegosztásának (szervezeti és funkcionális) megszüntetését, a
szervezetek egymásban történõ feloldódását.

A polgári szolgálatok tevékenysége az egész világon eltolódik a gazdasá
gi-, mûszaki-, tudományos területekre, mivel a világban végbemenõ nagyhatal-
mi, hidegháborús erõviszonyok jelentõs változáson mentek át. Emiatt is az or-
szág minden minisztériumával és jelentõs állami intézményeivel közösen szük-
séges lenne egy összekötõkbõl álló koordinációs bizottság felállítása, melynek
célja a titkosszolgálatok nem politikai és katonapolitikai, hanem az egyes tár-
cák szakmai programjainak, érdekeinek segítési lehetõsége volna (és viszont).
Ide értendõk azok a hírszerzési és elhárítási feladatok, melyek semmilyen más
módszerrel nem oldhatók meg megfelelõ eredményesség mellett, de indokol-
tak.

Az állami intézmények, szervezetek mellett a gazdasági élet szereplõivel, a ma-
gánszférával is keresni kell a kölcsönösen elõnyös együttmûködés lehetõségét.
Lehet a hírszerzés vagy elhárítás birtokában olyan információ, mellyel pl. egy
nagyszámú munkást foglalkoztató, korszerû technológiát alkalmazó, a gazdaság
szempontjából fontos (vegyes) vállalat érdekeit lehetne segíteni vagy megvédeni.
Erre a kapcsolattartásra fel lehet használni a Kamarákat, Érdekvédelmi Szerveze-
teket, de a közvetlen kapcsolatokat is. (Ez megfelelõ kimunkálás mellett bevételi
forrást is jelenthetne mindkét félnek.)

A titkosszolgálatok politika és pártsemlegessége sajátos, nem egyértelmûen és
objektíven megfogható, bizonyítható és kézben tartható, de figyelemmel követen-
dõ kérdéscsoport. Itt külön kell választani a szolgálatok, mint szervezetek és a
szolgálatok munkatársainak, mint egyes embereknek a politika- és/vagy pártsem-
legességét.

Az 1989-1994-es rendszerváltási idõszakot követõen a szolgálatok pártsemle-
gességét elõbb, míg politikamentességet késõbb lehet biztosítani. Ideális lenne,
ha a szolgálatok a nemzeti-, a nemzetbiztonsági érdekeket védenék, képviselnék
tisztán párt- és politika semlegesen. Természetesen ez az idealizált állapot még
nem volt, nincs és nem is lesz soha.

A szolgálatok tagjainál a helyzet nehezebb, mivel adminisztratív úton meg lehet
tiltani egy párttagságot, politikai rendezvényeken, munkában való részvételt, de a
szubjektív értelmi és érzelmi elkötelezettségeket, kötõdéseket kitörölni az embe-
rekbõl nem lehet sehol a világon. Emiatt ezek olyan elfogadott emberi dolgok kell
legyenek, melyet akár belsõ elhárítási eszközökkel is követni szükséges annak ér-
dekében, hogy hatásai a szolgálatokban ne okozzanak problémákat, ne rontsák a
szolgálatok hatásfokát.

A széleskörû külföldi tapasztalatok összegyûjtésével és feldolgozásával a prob-
léma kezelését, megoldását, elfogadásának szintjét csapatmunka keretében kell
eldönteni.

4. A magyarországi titkosszolgálatok szervezése, cél- és feladatrendszere a
politikai-, gazdasági-, társadalmi célrendszerbe illeszkedõen

A szolgálatok szervezését az elõzõ pontban már érintettem, amelybõl az ilyen
jellegû tevékenységek szinte naprakész összehangolását, az egyszemélyi irányí-
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tás hosszú távú biztosítását, a gazdasági jelleg erõsítését, az erõforrások éssze-
rûbb kihasználását, a szolgálatok vezetésének nemzeti és koalíciós elkötelezett-
ségét emelem ki.

A szolgálatok mûködtetésének tudatossága, koncepciózussága mindenek felett
álló. Mi lehet a hosszú távú célunk a szolgálatainkkal?

Véleményem szerint az, hogy maximális hatékonysággal használjuk fel célja-
inkra és érdekeinkért, felhasználva más országok tapasztalatait is, beillesztve egy
új nemzetbiztonsági munkamegosztásba, megteremtve az önfenntartó gazdálko-
dás lehetõségét. Ehhez minimum két választási ciklusra (8-10 év) és ezt megelõ-
zõen nemzeti egyetértésre, döntésre lehet szükség.

Amennyiben a nemzetközi titkosszolgálati erõviszonyokhoz is illeszteni akarjuk
ezen célt, úgy vegyük figyelembe azt, hogy állítólag a leggazdagabb titkosszolgá-
lat az amerikaiaké, a legnagyobb létszámú az oroszoké, de a legeredményesebb
az izraelieké. 

A szolgálatoknak célszerûen rövid-, közép-, és hosszú távú programok szerint
kell tevékenykedniük, melyek rugalmasan változtathatók a változó környezethez,
feltételekhez. Természetesen a programok mellett a napi, „tûzoltó” tevékenység is
mûködési forma kell legyen. A programoknak az alábbiakra kell alapulniuk:

• A szolgálatok eddigi tevékenység elemei a magyar közel– és a régmúlt ta-
pasztalatai alapján;

• Más országok titkosszolgálati tapasztalatai, tevékenység elemei, a történelem
figyelembevétele is;

• Történelmi-politikai-gazdasági-társadalmi veszélyforrásaink számbavétele,
részletes elemzése;

• Az ország fejlõdésének, változásának valamennyi belátható iránya, lehetõsé-
ge a következõ évtizedekben;

• A koalíció, a kormány programjai, határozatai, döntései, tervei;
• A minisztériumok és egyéb állami szervek programjai, határozatai, döntései,

tervei;
• Nemzetközi politikai-gazdasági folyamatok, programok, határozatok, dönté-

sek, tervek, prognózisok;
• Más titkosszolgálatok ismert vagy prognosztizált tevékenysége, mely közvet-

ve vagy közvetlenül hozzánk kapcsolódhat (ellenünk irányulva és/vagy együtt-
mûködve);

• Egyebek.

A felsoroltak kidolgozása úgy képzelhetõ el, hogy az öt szolgálatból (esetleg
külsõ szakértõk bevonásával is) munkacsoportokat kell alakítani egy-egy témára.
A munkacsoportokkal elõször szempont-, irányelv-, cél tervet kell készíttetni, majd
ezeket a munkacsoportokkal összhangba hozni az átfedések és a kihagyások el-
kerülésére. A munkához feltétlenül szükséges a minisztériumok illetve állami szer-
vezetek közötti koordinációs, konzultatív bizottság, az összekötõ rendszer meg-
elõzõ felállítása. A munkacsoportok befejezett anyagainak összeillesztésébõl fa-
kadó tanulmány adhatja a jövõ teendõit és az ezekhez szükséges szervezeti, gaz-
dasági, erõforrásbeli, stb. feltételeket. Természetesen a munka elindítása majd
eredményének hasznosítása a kormány és a parlament döntési hatáskörébe tar-
tozhat.

A feladat- és a célrendszer ezzel illeszkedne a különféle magyar tendenciákhoz
azzal, hogy feltétlenül meg kell hagyni a változó világpolitikai, világgazdasági kör-
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nyezet miatti automatizált, rugalmas és gyors változtatási lehetõségeket. Úgy vé-
lem, hogy ez a fõ irányvonalakat majd nem érinti, ha a múlt, a jelen és a jövõ meg-
ítélése a valóság reális elemzésén alapult.

A véglegesített titkosszolgálati cél és feladatrendszer csak akkor lesz eredmé-
nyes, ha legalább a magyar szereplõk maximális és gyors együttmûködésrõl tesz-
nek tanúbizonyságot, félretéve az ismert magyar ellentéteket (emberi, hatalmi, hi-
vatali, politikai, anyagi, egyéb érdekbeli, stb.), okoskodásokat. Ehhez olyan struk-
túra szükséges, amely ezt biztosítja.

Összegezve a titkosszolgálatok célját, szerepét, értékét, súlyát, a nemzet jövõ-
jének biztonsága érdekében feltétlenül meg kell erõsíteni önmagához, a védelem-
ben eddig betöltött és ki nem használt szerepéhez, jelentõségéhez, a többi védel-
mi és nemzetbiztonsági szereplõhöz képest is.

5. A titkosszolgálatok önfenntartása, önálló gazdálkodásra való átállásának
folyamata

A titkosszolgálatok tevékenységének újragondolása és megerõsítése, ésszerû-
sítése bizonyos mértékû befektetést igényel. Amennyiben felismerve a szolgála-
toknak a jövõ biztosításában betöltött komplex és jelentõs szerepét, úgy parla-
menti és kormány döntés kellene a költségvetési támogatás megemelésére, mely-
nek gazdasági kihatása is valószínûsíthetõ, becsülhetõ, mint hosszú távú befek-
tetés pedig sokszorosan megtérülhetne.

Lehetséges olyan megoldás is, mellyel néhány év alatt a szolgálatok részben
önfinanszírozóvá válhatnának. Ez azt jelentené, hogy egy több éves, kidolgozan-
dó program keretében a szolgálatok „megtermelhetnék” önfenntartásukat vagy
annak egy részét.

Ez a gondolat, figyelembe véve más országok hasonló gyakorlatát és a törté-
nelmet, nem új. Egyesekben ellenérzéseket is kiválthat, különös tekintettel a
magyarok egymással való szembenállására, mindent megkérdõjelezõ magatar-
tására. Lehetnek olyan merev, konzervatív vélemények, hogy mi lesz, ha a tit-
kosszolgálatok elkezdenek vállalkozni? Ki és milyen módon tudja majd ellenõriz-
ni a „vállalkozások”, a „termelés”, a „bevételek” jellegét? És a felhasználások in-
dokoltságát? Természetesen így is lehet kezdeni jó magyar szokás szerint.
Azonban úgy is lehet, hogy belátjuk a szolgálatok jelentõségét a jövõkép formá-
lásában; elfogadjuk, hogy a költségvetés nem tud többet erre fordítani (sõt); az
önfenntartást egy önállóan létrehozandó, a klasszikus titkosszolgálati tevékeny-
ségtõl (akár szigorúan titkosan) elhatárolt és kezelt szervezet végzi (természe-
tesen felhasználva a szolgálatoktól kapott „üzleti” lehetõséget nyújtó informáci-
ókat); az ellenõrzés pedig a kormány hatás illetve feladatköre (a Nemzetbizton-
sági Kabineté).

Az elõzõek valóra váltásához valós idejû, de alapos és széleskörû elemzõ, elõ-
készítõ munka szükséges, melyet egy jól kiválasztott bizottság végezhetne el, és
ez egy kormány felé irányuló elõterjesztésben végzõdhetne.

A szolgálatok önfenntartásához kapcsolódó fõbb gondolatok:
a) A nemzetközi és történelmi tapasztalatok alapján régen és ma is vannak önfi-

nanszírozó szolgálatok.
b) A magyar szolgálatok múltjában is volt önfinanszírozó, a költségvetést segítõ

idõszak.
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c) A szolgálatok szerzett információi között jelentõs azok száma, melyek üzleti jel-
legûek és megfelelõ szakemberek közremûködésével bevétellé konvertálhatók,
ma pedig nagyrészük elvész.

d) Az öt magyarországi szolgálat mellett egy kis létszámú, szigorúan elszeparált
hatodik szolgálatnak lehetne feladata az öt szolgálat mûködtetéséhez szüksé-
ges bevétel biztosítása, feltételezve egy minimális költségvetési támogatást is
arra az esetre, ha a bevétel alacsonyabb szinten realizálódna. Természetesen
az önellátásra való átállás legalább két éves folyamat lenne. Ezen szervezet
vezetõje is a titkosszolgálati miniszterhez tartozna. Ezzel az önálló szervezettel
jól szét lehetne választani a konkrét nemzetbiztonsági (hírszerzõi és elhárítói)
tevékenységet az önfenntartást célzótól.

e) A titkosszolgálati tevékenység lehetséges melléktermékei, üzleti lehetõségei fi-
gyelembe véve az egyes országok eltérõ törvényi szabályozásaiból fakadó elõ-
nyöket is (pl.):

– Az egyes országokat érintõ és eltérõ COCOM szabályozások adta lehetõsé-
gek;

– Információ-értékesítés más titkosszolgálatok között;
– Gazdasági információk értékesítése belföldi cégek részére (ipari, mezõgaz-

dasági, kereskedelmi árukkal, szolgáltatásokkal, piacokkal, befektetésekkel,
fejlesztésekkel, stb. kapcsolatban);

– Nemzetközi gazdasági, üzleti információk ellenõrzése, szerzése belföldi cé-
gek részére (befektetés, együttmûködés, kereskedelem, pénzügyi akciók,
stb.);

– Nemzetközi pénzügyi tranzakciók külsõ országok között (devizamûveletek,
tõzsdei ügyletek, hitelkapcsolatok, stb.);

– Nemzetközi kereskedelmi ügyletek külsõ országok között (stratégiai cikkek,
speciális árúk és szolgáltatások, az eltérõ nemzeti vám és egyéb szabályok-
ból fakadó elõnyök, stb.);

– Tényleges és fedõvállalkozások létesítése off–shore területeken (adómentes
területeken banki, pénzpiaci és kereskedelmi ügyletek, stb.);

– Titkosszolgálati eszközök kereskedelme, fejlesztése, külsõ országoknak;
– Megbízások más titkosszolgálatoktól;
– Mûszaki-tudományos hírszerzés eredményeinek értékesítése, hasznosítása;
– Egyebek.

f) A fentiek eredményessége biztosíthatná legjobban a szolgálatok tagjainak
megfelelõ jövedelmi viszonyait, a legkorszerûbb eszközök beszerezhetõsé-
gét, a kiválasztás és a képzés szintjének állandó emelését, felzárkózást az
élenjáró szolgálatokhoz, a nemzetbiztonságból vállalt feladatok eredménye-
sebbé tételét.

g) A szolgálatoknál be kell vezetni a nulla-alapú költségtervezést, mellyel nem
„tisztelve” egyik költség elemet sem, újólag végig kellene tervezni és elemezni
minden költséget, mert ezzel a szokásjogok, elbújt és felesleges költségténye-
zõk, rossz beidegzések feltárhatók.

h) A kontrolling tevékenység bevezetésével folyamatosan, naprakészen lehetne
láttatni a költségfelhasználást, szolgálni az ehhez idõben kapcsolódó vezetõi
döntéseket igénylõ pontokat, optimalizálni és elõjelezni minden várható pénz-
ügyi problémát.
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6. A gazdasági- mûszaki- tudományos hírszerzés (és elhárítás) megerõsíté-
se, fejlesztése

Elõször az elhárítási oldalról. A magyar gazdaság, pénzügyi rendszer, ipar, me-
zõgazdaság, kutatás-fejlesztés tovább halad egy prognosztizálható mélypont felé.
Emiatt egyesek azt mondhatják, hogy egyfelõl nincsenek abszolút értelemben
nagy védendõ értékek. Másfelõl viszont minden törékeny, labilis, sérülékeny és
ezáltal mégiscsak relatíve nagy értékû számunkra, a jövõnk szempontjából. Ebbõl
a nézõpontból viszont az elhárításnak fontos feladata lehet minden ehhez kapcso-
lódó információ után érdeklõdõk, hozzáférõk, visszaélõk felderítése. Ugyanis lehet
olyan kémtevékenység, mely az ország pénzügyi-gazdasági rendszerének gyen-
ge pontjai ellen irányulhat, mellyel minden megbénítható, lassítható.

A kutatás-fejlesztési tevékenységünk is jelentõsen visszaesett, de vannak olyan
nemzetgazdaságilag jelentõsnek mondható eredmények, melyeket célszerûen
belföldön kellene hasznosítani. Ezek elleni hírszerzõi tevékenység elhárítása is kí-
vánatos.

A nemzetközi tapasztalatok alapján, a nagyhatalmi és hidegháborús ellentétek
enyhülése miatt más országok titkosszolgálatainál felerõsödött a gazdasági- mû-
szaki-tudományos hírszerzés, közismertebben az ipari kémkedés. Ennek a hír-
szerzési ágnak állítólag jelentõs szerepe volt az 1990. elõtti titkosszolgálatoknál,
melynek jelentõs súlyát, szerepét a világtörténelem számtalan példája bizonyítja
(pl. Japán és a volt Szovjetunió).

A 4. pontban érintett rövid-, közép-, és hosszú távú titkosszolgálati célrendszer-
bõl megfogalmazhatók a szükséges feladatok és az ehhez biztosítandó erõforrás-
ok (létszám, eszközök, szervezés). A 5. pontbeli önfenntartás legfontosabb pillére
lehet az ezen pontban foglalt tevékenység megerõsítése.

Régebbi, nyilvános irodalmak alapján feltételezhetõ, hogy a polgári elhárítás
sokkal nagyobb (többszörös) létszámmal dolgozik, mint a hírszerzés. Ez minden-
képp önvédelem-orientált arány, melyet lehet, hogy örököltünk (?). Mindkét titkos-
szolgálati ágat fejleszteni kellene, de a hírszerzést relatíve jobban, mint az elhárí-
tást, mivel megelõzési és gazdaságfejlesztési teljesítménye, hatása sokkal na-
gyobb lehet. Elsõ lépésben legalább olyan létszám elérése célszerû, mint az elhá-
rításé.

7. A titkosszolgálatok tevékenységének súlyozott felhasználása Magyaror-
szág gazdasági helyzetének stabilizálásában, fejlesztésében.

Az elõzõ 6. pontban már bevezettem a témát, melyet kiegészítek az alábbiak-
kal. A 4. pontbeli cél- és feladatrendszer alapján, a kormányprogramok, a minisz-
tériumok gazdasági programjai alapján egyértelmûen kiválaszthatók azok, ame-
lyeket titkosszolgálati lehetõségekkel szükséges és kellhet segíteni. Elméletileg
ilyenek lehetnek (a minisztériumok megfelelõ összekötõivel együtt elemzõ titkos-
szolgálati szakemberek elõkészítõ munkájának célja éppen az, hogy kiválasszák
a célszerû kapcsolódási pontokat):

• Az MNB pénzpiaci ügyletei;
• Külföldi adósságállományokhoz kapcsolódó kérdések;
• Újabb külföldi hitelfelvételeink, kötvény-kibocsátásaink;
• A magyar bankrendszerhez kapcsolódó ügyek;
• Külföldi tõkebefektetések;
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• Exportlehetõségeink segítése;
• Csúcstechnológiák bejövetele az országba;
• Az ipart és a mezõgazdaságot segítõ külpiaci ügyletek;
• Kutatás-fejlesztések;
• Az Európai Unióhoz való csatlakozásból fakadó gazdasági ügyek;
• Két külsõ ország közötti bármilyen közvetítõ kereskedem elõsegítése;
• Off-shore jellegû ügyletek;
• Az idegenforgalom, az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem, az inf-

rastruktúra-fejlesztés segítése;
• Kiemelt és különleges gazdasági térségek, területek létesítése;
• Egyebek.

Természetesen az így összegyûjtött és kiválasztott ország-célok, ország-prog-
ramok alapján azt is meg kell vizsgálni, hogy titkosszolgálatok milyen felkészülés,
befektetés, beruházás mellett válhatnak alkalmasabbá ezen feladatokra. A külföl-
di szolgálatok ilyen irányú elemzése is kívánatos, amennyire erre lehetõséget te-
remtünk.

A fentiek, indításnál, egy egyszeri aktussorozatot jelentenek, de ennek rendsze-
res, legalább havi aktualizálása feltétlenül szükséges a változó folyamatok miatti
esetleges beavatkozások, módosítások érdekében.
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4. FEJEZET

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI
TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJSZERÛ

SZERVEZÉSÉNEK, IRÁNYÍTÁSÁNAK
EGY LEHETSÉGES ELMÉLETI

MODELLJÉHEZ

(Várhalmi Miklós, 1994. 07. 01.)

MOTTÓ:

„RENDSZERSZEMLÉLET”

1.) Jegyezzünk és soroljuk fel mindent, hogy biztosak legyünk abban, hogy
semmit sem felejthetünk el.

2.) Minden súlyos kérdést bontsunk annyi részkérdésre, ahányra csak le-
het, hogy mindegyiküket megoldhassuk.

3.) Gondolatainkat rendezzük úgy, hogy egyikük a másikból következzék.
Kezdjük a legegyszerûbb dolgokon, hogy fokozatosan eljussunk a leg-
súlyosabbakhoz.

4.) Semmit se tekintsünk bebizonyítottnak addig, amíg nyilvánvaló igazsá-
gáról meg nem gyõzõdtünk.

DESCARTES

A 3. fejezet, mint elõkészítõ anyag alapján kibõvítve
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1. ELÕSZÓ

A titkosszolgálatokról több alkotás jelenik meg az irodalomban (regény, nyom-
tatott sajtó) rádióban, televízióban, színházban, filmvásznon, video-anyagokban.
Ezen alkotások egy része kizárólag a képzelet szüleménye, másik része a való-
ságnak egyféle, legtöbbször igen kései feldolgozása. A valóságos, naprakész
helyzet és anyagok minden ország szolgálatainak titkosan illetve szigorúan titko-
san kezelt információi.

Ez a kiadvány illetve összeállítás, mint gondolatkísérlet a képzelet szülte kate-
góriába tartozik, mivel a szerzõnek a nyilvános alkotások felhasználásán túl nem
volt más információforrása. Egyes gondolatok esetleges összeesése a valóság-
gal, más elképzelésekkel, a gyakorlattal, stb. egyrészt a véletlen mûve, másrészt
egy amatõrnek is lehetnek profi gondolatai. Mégis, milyen eszközökkel és céllal
készült ez a könyv? Eszközök: a nyilvános médiákból szerzett információk; folya-
mat- és rendszerszemlélet; analizálás és szintetizálás; polgári szervezési tapasz-
talatok; politikai-gazdasági-társadalmi-történelmi-jogi ismeretek; több évtizedes
érdeklõdés a téma iránt; olyan gondolkodásmód, mely a saját korlátain belül
igyekszik a lehetõ  legszélesebb körûen figyelembe venni mindent. Közvetett és
közvetlen célok: Magyarország és a Magyar Nemzet maximális védelme, stabili-
zálása minden szempontból; a gazdasági növekedés igénye; az állampolgárok ér-
deklõdésének egyféle kielégítése; önmegvalósítás.

Ebben a könyvben foglalt gondolatok kétféleképpen minõsíthetõk, dolgozhatók
fel. Egyrészt a jónak minõsíthetõ gondolatok az egyetértõknek jó érzést adnak, a
szakembereket megerõsíthetik munkájukban. Másrészt a rossznak minõsülõ gon-
dolatok viszont az egyet nem értõket és a szakembereket megerõsítik abban,
hogy mindenhogyan, de így nem szabad gondolkodni és tenni sem. 

Mindenki válasszon és minõsítsen tetszése szerint, mivel ehhez elvitathatatlan
joga van, mint a szerzõnek volt a kiadvány megírásában és megjelentetésében.

A könyvben felhasználtam az irodalomjegyzék alapján több alapozó, illusztráló,
elemzõ anyagot, gondolatot, melyek az 1994. évi választások elsõ fordulója elõtt
(05. 08.), a két forduló között és a második forduló után (05. 29.) íródtak. Ennek
ismerete az idézett anyagok megértésénél szükséges lehet.

A 8-12-es fejezetek, mint önálló gondolatok az 1-7. fejezetekben idézett iroda-
lomra épülnek, abból indulnak ki, de azokkal nincsenek szorosan csatolva. Ez az
olvasók asszociációs képességére, érdeklõdésére és látókörére van bízva. Ter-
mészetesen az összefüggések egyértelmûek és felismerhetõk.

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akiknek az alkotásait, mûveit olvas-
hattam, megnézhettem, hallhattam és ezáltal felhasználhattam ezen kiadványban.
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2. BEVEZETÉS

A világpolitikai és világgazdasági folyamatok, valamint Magyarország bel- és
külügyei (politikai, gazdasági, társadalmi, történelmi) mindenkit a valóságos hely-
zet tárgyilagos elemzésén alapuló elgondolkodásra kell, hogy késztessen a Nem-
zet, az Ország létét, önállóságát, függetlenségét jövõjét, biztonságát illetõen. Kö-
zel fél évezrede ugyanis 1989–90-ben elértük önállóságunkat, függetlenségünket,
mely még igen törékeny és bizonytalan. Ennek megõrzése, stabilitásunk növelé-
se mindenek felett álló, elsõrendû feladat.

Jelenlegi illeszkedésünk a világpolitikai, a földrajzi, a gazdasági, a társadalmi, a
belpolitika környezeti- és feltételrendszerbe még messzemenõen nem teljesen tu-
datos és kézben tartható.

A helyzetünket (politikai, gazdasági, társadalmi, történelmi, földrajzi, stb.), sze-
repünket folyamatosan elemeznünk kell és céljainkat erre alapozva, a kis lépések
elvét vallva meghatározni, minél szélesebb körû egyeztetések, konszenzusok,
összefogások alapján. Az új Parlamentnek és Kormánykoalíciónak fontos felada-
ta a valóságra alapuló jövõkép kialakítása, egy folyamatos visszacsatolással mû-
ködõ célrendszer megvalósítása.

Az ország komplex védelmi rendszerének átgondolásában figyelembe kell ven-
ni valamennyi belátható veszélyforrást, de még a legszélsõségesebben feltételez-
hetõket is. Természetesen a védelem ésszerûtlen túlméretezése, más országok
számára provokatív jellege, fegyverkezési versenyre, ellenlépésre késztetõ meg-
oldásai nem kívánatosak.

A védelemre nem csak katonapolitikai, politikai szempontból kell és lehet gon-
dolni, hanem gazdasági, pénzügyi és egyéb vonatkozásban is. A védelemben a
megelõzési, okozati elemeknek sokkal nagyobb szerepet kell kapniuk a tüneti,
utókezelési elemeknél.

További fontos szempont a védelmi elemekben a minél elõbb eredményt hozó
ráfordítás-hatékonyság arány, optimalizálás, ami a lehetõ legkomolyabb szem-
pont.

A fentiek alapján állítható, hogy ezen feltételeket a magyar titkosszolgálatok se-
gíthetik a legjobb hatásfokkal a többi nemzetbiztonsági védelmi tényezõhöz (Had-
ügy, Belügy, stb.) képest. Ennek indoklása:

a) Az információ hatalom, mégpedig a legnagyobb. A mindenre kiterjedõ infor-
málódással elõre értesülhetünk dolgokról, megelõzhetjük azokat, ami min-
den esetben sokkal célszerûbb, mint egy kész helyzet utókezelése, tûzoltá-
sa, rendezése.

b) A Nemzet, az Ország, az új Kormány stabilitásának, jövõjének alapja a nap-
rakész információ, lehetõleg minden jelentõs dolgokról (bel- és külföld).

c) Az igen bonyolult és változó (labilis) nemzetközi és belföldi helyzetben, ér-
dekviszonyok között a formális csatornák mellett az informális (ellenõrzõ)
csatornák jelentõsége felértékelõdik.

d) A titkosszolgálatok tevékenységében a megvásárolható (pontosabban meg-
szerezhetõ) technikai eszközök mellett a legfontosabb elem, erõforrás a ké-
pezhetõ magyar tehetség, a megfelelõen kiválasztott ember. Ebben függünk
legkevésbé más országoktól és a legkisebb ráfordítással (képzés) a legha-
tékonyabb, folyamatosan reprodukálható védelmi elem a rendelkezésünkre
áll.
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e) A titkosszolgálatok gazdasági-pénzügyi önfenntartása, a költségvetési ráfor-
dítások csökkentése megszervezhetõ és a szolgálatok önstabilizálóvá, ön-
fejlesztõvé válhatnának.

f) Politikai, gazdasági (mûszaki-pénzügyi), társadalmi, bûnözési területeken,
bel- és külügyekben egyaránt alkalmazhatók, felhasználhatók.

g) A legoperatívabb, hiszen jó szervezettség mellett minden földrajzi, politikai,
gazdasági, társadalmi, alvilági terület lefedhetõ.

h) Megfelelõ irányítással, szervezéssel, cél- és feladatrendszerrel az egyik leg-
hatékonyabb eszköze lehet a Nemzetnek, az Országnak, a Parlamentnek, a
Kormánynak, a Védelemnek, a Nemzetbiztonságnak Stabilizációnak, a Jö-
võnknek.

i) Más országok elõtt a magyar titkosszolgálatok minõségi fejlõdése, változásai
(reméljük) kevésbé látványosak, mint pl. a Hadügyé vagy a Belügyé.

A könyv egyes fejezetei az elõzõ pontokban foglalt gondolatokat fejtik ki, indo-
kolják és javaslatokat adnak elméleti megoldásokra.

A könyv súlyponti gondolatai a magyar titkosszolgálatokhoz kapcsolódóan:

– Hosszú távú és jelentõs megerõsítésük, fejlesztésük a jelenlegi állapothoz és
a védelemben, a nemzetbiztonságban jelenleg elfoglalt szerephez képest
(Hadügyhöz és Belügyhöz képest);

– Az önfenntartás (legalább részbeni) fokozatos megszervezése;
– Az összes magyar titkosszolgálati tevékenység (polgári, katonai és egyéb)

folyamatos és naprakész összehangolása és koordinációja a célok és erõfor-
rások tekintetében;

– Az ország gazdasági, pénzügyi, tudományos, mûszaki érdekeinek fokozot-
tabb érvényesítése;

– Sokkal szorosabb együttmûködés a Parlamenttel, a Kormánnyal, a Miniszté-
riumokkal és a gazdasági élet szereplõivel;

– Rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési és munkaprogram kidolgozása a
politikai, gazdasági, társadalmi igényeknek megfelelõen – a szolgálatok
munkatársai jövedelemviszonyainak rendezése olymódon, hogy elkötelezett-
ségük ne lehessen befolyásolható;

– Eredményorientált kapcsolatok más országok
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3. AZ INFORMÁCIÓ A LEGNAGYOBB HATALOM

(A HVG és a WORLD MÉDIA újság 1994. év márciusi kiadványa)

A modern világot leginkább kétféle barbárság szövetsége fenyegeti, az egyik a
múltban, a nemzeti, vallási, faji fanatizmusban gyökerezik, a másik a mindent ma-
ga alá gyûrõ hideg, érzéketlen technikai szemléletbõl fakad. Ilyen körülmények kö-
zött nem akadémikus a kérdés: vajon a tudás (információ) értelmes felhasználá-
sával felül tudunk-e kerekedni civilizációnk önpusztító folyamatain?

A tudás uralni látszik a társadalom minden szféráját, a fejlett iparágaktól egé-
szen a közhatalom gyakorlásáig. De vajon igazi hatalom-e ez?

A hagyományos közgazdászok mindig azt mondták, hogy a termelés alapvetõ
tényezõi a föld, a munka és a tõke. A felsoroláshoz néha hozzátették a nyersanya-
gokat, a „tudás” szó azonban mindig hiányzott belõle. Ma viszont a legfejlettebb
társadalmakban, amelyek túl vannak az elsõ (mezõgazdasági) és a második (ipa-
ri) hullámon, s jó úton vannak a harmadik hullámos (posztindusztriális) társadalom
felé, a tudás a legfõbb termelési tényezõ. Az, akinek a megfelelõ idõben és a meg-
felelõ helyen kellõ tudása, illetve információja van, minden egyéb termelési ténye-
zõt csökkenthet: a munkát, a földszükségletet, az energia-felhasználást, a tõkét,
és ami még ezeknél is fontosabb, az idõt. A hatalom hagyományosan erõszakra,
vagyonra és tudásra épült. Manapság már nemcsak a politikai, de a gazdasági és
a katonai hatalom is jobban függ a tudástól, mint eddig bármikor.

A tudás szónak több jelentése van. Az elsõ az információbirtoklás. Nyilvánvaló,
hogy aki ennek birtokában van, az elõnyt élvez az információkkal nem rendelkezõk-
kel szemben. A második jelentés az információkat kiválogató tudás. A túlságosan
széttöredezett tudás ugyanis, például az olyan szakértõké, akik képtelenek adatai-
kat kontextusba helyezni vagy globalizálni, nem érheti el azt a fokot, amelyrõl Pas-
cal beszélt, vagyis, hogy az egész megértéséhez érteni kell a részeket, de a részek
ismeretéhez érteni kell az egészet. A tudás harmadik jelentése az intelligenciához,
a tudatossághoz, sõt, a bölcsességhez kapcsolódik. Az intelligencia helyes és hasz-
nos módon kapcsolja össze az információkat, a tudatosság és a bölcsesség pedig
a végesség érzékelésérõl szól. A ma tudása gyakran rövidlátó, csonka, érzék és
iránytû nélkül. T. S. Eliot, a költõ kérdezte: mi a tudás, amit elvesztünk az informáci-
óban, s mi a bölcsesség, ami elvész a tudásban?

Ha a hatalmon az események irányításának képességét értjük, azt a képességet,
hogy némely dolgot megvalósítsunk, akkor a névleges hatalommal bíró emberek, a
döntéshozók paradox módon manapság éppen elvesztik a hatalmukat. A kialakulóban
lévõ társadalom ugyanis már annyira összetett, hogy a döntéshozók egyre nehezeb-
ben értik tetteik következményeit, egyre több váratlan következménnyel találják magu-
kat szembe. Tekintélyükbõl más szinten is sokat kényszerülnek föladni. A nagy intéz-
mények vállalatok, minisztériumok, stb. nemcsak az emberek, hanem a tudás szerve-
zetei is. Ezekben a klasszikus bürokratikus intézményekben nemcsak az a kimondat-
lan vezérelv mûködik, hogy a csúcson lévõ emberek tudjanak többet az alul lévõknél,
hanem az is, hogy képesek legyenek meghatározni, mit kell tudniuk feladatuk elvég-
zéséhez az alul levõknek. Ám a dolgok olyan összetettek, hogy a föntieknek nehéz
vagy egyenesen lehetetlen tudniuk, hogy a lentieknek pontosan mit kell ismerniük az
utasítások végrehajtásához. Ez magyarázza, hogy miért hallunk mostanában oly so-
kat a „fölhatalmazásról”, a feladatok delegálásáról, arról, hogy a hatásköröket lefelé
bõvítik. S az is érthetõvé válik, miért végez oly sok intézmény „vakrepülést”.
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Egy olyan újfajta vak intelligenciával van dolgunk, amely hatást gyakorol a tu-
dás hatalmának lényegére. A hatalom nem azoké, akik a tudást termelik, hanem
azoké, akik a tudás termelõit irányítják. Az olyan területekrõl például, mint az
atomenergia vagy a génkutatás, a tudományos ismeretek hatalma „kiáramlik”, job-
ban mondva az államok és a vállalatok megfosztják tõle a tudósokat. E hatalom
lehet személyes, mint a diktátorok vagy a fõnökök hatalma, de lehet névtelen és
vak is, fõleg a nagy techno-bürokrata szervezetekben. A jelenlegi szegmentált,
mérhetõ, egydimenziós és bürokratikus információn alapuló tudásban végzetes hi-
ányosság rejlik. Szenvedünk az olyan, a problémákat teljességükben vizsgáló
gondolkodás hiányától, amely felfedezné a kapcsolatot és kölcsönhatást tudásunk
széttöredezett elemei között. Vannak ugyan többé-kevésbé jól informált döntésho-
zók, de még õk is bizonytalanságban döntenek. Az egész világot belengi a garan-
tált jövõ hiánya, a jövõ bizonytalansága. Tudatában kell lennünk az „akciók kör-
nyezetének”. Cselekedeteink hatásai egyre inkább függetlenednek akaratunktól
és szándékunktól, s bekerülnek a társadalmi és politikai környezet kölcsönös vis-
szahatásainak folyamatába. Egy politikai akció hosszú távú következményei tel-
jességgel megjósolhatatlanok. Hogyan lehet az ember optimista, ha tudja, hogy a
tudás manipulálható, vak és bizonytalan?

Ez nem optimizmus, hanem távlat kérdése. Az általunk tapasztaltak szorosan
összefüggnek a hagyományos ipari társadalmak romlásával és rombolásával, s a
harmadik hullámos civilizáció fölívelésével, amely ugyan még technológiai, de már
nem ipari. Posztmechanikus. Olyan új életmódot hoz magával, amely teljesen ide-
gen a mezõgazdasági vagy az ipari múlttól. A születõben lévõ harmadik hullámos
társadalmak az Egyesült Államok, Japán, Szingapúr és néhány európai ország
rendkívül erõsen kapcsolódnak egymáshoz és a külvilághoz. Általánosan elterjedt
az a föltételezés, hogy az egymástól függõ országok nem háborúznak, s hogy a
kölcsönös függés ily módon hozzájárul a békéhez. Ez azonban igencsak kérdé-
ses. De akár igaz, akár nem, a különbözõ államok különbözõ mértékben függnek
egymástól, s ez befolyásolja külsõ hatalmukat. A mezõgazdasági társadalmak ál-
talában gyenge kapcsolatban állnak a külvilággal; a második hullámhoz tartozó
ipari társadalmak már sokkal erõsebben. Az Egyesült Államoknak ipari hatalma
csúcspontján 282 szerzõdése és egyezménye volt más országokkal. Ma, amikor
egyre inkább posztindusztriálissá fejlõdik, ezer szerzõdése és több tízezer egyez-
ménye van érvényben. Ez azt jelenti, hogy Washingtonnak, mielõtt bármit is ten-
ne, figyelembe kell vennie, hogy döntése Tokió, Párizs vagy Mexikó City számára
milyen várható következményekkel járhat. Aidid tábornoknak, a szomáliai hadúr-
nak nincsenek efféle problémái. A kis csoportok, hadurak, terroristák, de még sok
állam is, nem rendelkeznek olyan hatalmas erõforrásokkal, mint mondjuk az USA
vagy a NATO, van viszont cselekvési szabadságuk, ami az óriásoknak nincsen.

A jövõ politikai konfliktusai ezek szerint civilizációs konfliktusok lesznek? A jövõ
konfliktusai abból származnak majd, hogy képtelenek leszünk olyan új társulási
formákat találni, amelyek elvezethetnek a globális korszak civilizációjához. Abból,
hogy képtelenek leszünk kézben tartani a technika és a tudomány felgyorsult és
vak fejlõdését. Abból, hogy képtelenek leszünk megoldani saját civilizációnk vál-
ságát; abból a szellemi és erkölcsi „alulfejlettségbõl”, hogy a fejlõdés koncepcióját
gazdasági, kereskedelmi és technikai szempontok határozzák meg. Ebben az ös-
szefüggésben a konfliktusok a jövõ válságából és a múlt bosszújából származnak
majd, sõt, talán már ma is így van. A bizonyosan jobb jövõ képe mindenütt össze-
omlott. A tudomány, a technológia és az ipar olyan problémákba ütközik, amelye-
ket épp a tudomány, a technológia és az ipar vet föl. Ha a jövõ már most eltéko-

45

4. A magyar titkosszolgálatok újszerû elméleti modellje (Várhalmi Miklós, 1994.)



zolt, a jelen pedig beteg, az egyetlen megoldás a visszafordulás a múlthoz, az et-
nikai, nemzeti, vallási gyökerekhez. Ugyanakkor a technikai-ipari vágtával járó ho-
mogenizálódás által fenyegetett közösségek minden módon védekeznek a szab-
ványosítás ellen. A jövõ elvesztése és az identitás megõrzésére való törekvés ál-
talában a gyökerekhez való visszatérésre sarkallja õket. Ebben az értelemben a
Nyugat-Európában kitalált nemzetállami formula a volt birodalmak népeinek ka-
paszkodót ad ahhoz, hogy megõrizzék identitásukat, visszaszerezzék közösségü-
ket, és az állam keretei közt védelemre és biztonságra leljenek. A modern világ fö-
lött függõ legnagyobb fenyegetés a kétféle barbárság szövetségébõl származik.
Az egyik a történelmi idõk mélyérõl jön, háborút, mészárlást, deportálásokat és fa-
natizmust hoz. A másik, a technikai-ipari civilizációból származó viszont hideg,
névtelen, figyelmen kívül hagyja az egyes embert, annak testét, érzéseit és lelkét.
Ezért azt gondolom, hogy a következõ történelmi korszak igazi konfliktusa az új és
régi barbárság erõit állítja majd egymással szembe. Lehet, hogy az ipari civilizá-
ció haldoklik, de belsõ logikája, amely olyan, mint egy mechanikus, specializált és
idõzített gépé, minden eddiginél élõbb.

A második hullámos ipari civilizáció egyelõre még szellemileg és anyagilag egy-
aránt erõs. A tömegtermelés, a tömeges elosztás, a tömegkommunikáció, a töme-
ges oktatás és a tömeges szórakoztatás kultúráját a futószalagokkal együtt expor-
tálják. E kultúra a harmadik hullámos országokból az elsõ hullámos mezõgazda-
sági államokba kerül át, amelyekben olcsó a munka. De a kép ennél is bonyolul-
tabb. Brazíliában például mindhárom fejlõdési szakasz megtalálható. A változások
a miénkhez hasonló forradalmi korszakokban nem lineárisak, fokozatosak vagy
periodikusak, hanem egyidejûek. Ez azt jelenti, hogy néha kis akciók is súlyos kö-
vetkezményekkel járnak, például kis államok és csoportok néha aránytalanul nagy
hatalomra tesznek szert: az új technológiák által megszerezhetik a „tudás fegyve-
rét”, amellyel nagy nemzeteket is megbéníthatnak. 

Milyen szerepet kaphat a nemzetállam ezen új konfliktusok és új hatalmak ko-
rában? A Föld egy idõben egyesül és töredezik szét ezernyi részre. A kérdés az,
hogy vajon a nemzetállam egyszerûen elveszíti-e abszolút uralmi státusát, vagy
inkább betagozódik olyan nagyobb szövetségekbe, amelyek globális problémák-
kal állnak majd szemben. Ha nincsenek szövetségek, amelyek integrálhatnák
õket, a nemzetállamok akárcsak a középkor feudális urai, valószínûleg folytatják
majd az egymás elleni harcot, és elvezetnek minket egy új, globális középkorba.

A modern nemzetállam az ipari hullámmal alakult ki, amely átalakította a korábbi
mezõgazdasági társadalmakat. Gazdaságilag olyan technológiákon alapult, amelyek
többet termeltek, mint amennyit a helyi piacok képesek voltak felszívni. Ezzel megszü-
letett a nemzeti piac és az integrált gazdaság, s mellé szegõdött a nacionalista ideoló-
gia, a nemzet dicsõítése a zenében, az irodalomban és a képzõmûvészetekben. Az
önrendelkezést, a szuverenitást és a nemzeti identitást követelõk közül sokan ma is a
mezõgazdasági népek közül kerülnek ki, s azt hiszik; hogy a „fejlõdéshez”, ami alatt
az iparosodást értik, elengedhetetlenül szükséges a szuverenitás és a függetlenség.
Meggyõzõdésük, hogy egy hadsereg, egy zászló, egy valuta és egy szék az ENSZ
közgyûlésében elvezeti õket az ipari jövõig. A sors iróniája, hogy másoknak ez már a
múlt. A még modernebb technológiák több árut termelnek, mint amennyit a nemzeti pi-
acok felszívhatnak, tehát erõfeszítéseket tesznek a nemzetinél nagyobb piacok létre-
hozására. Ugyanakkor a legfejlettebb országok, például Japán és az Egyesült Álla-
mok, egyfolytában megsértik egymás szuverenitását a kultúra és az információ terén.
Sok költõ; értelmiségi, író és képzõmûvész ma ugyanolyan romantikusan tekint a glob-
alizációra, mint ahogy elõdeik a nacionalizmust dicsérték.
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Ez a szemlélet csak gazdasági és ipari aspektusból tekint a problémákra. A
nemzet létrehozásának akarata azonban olyan mitológiai, vallási és közösségi
szükségleteket ölel föl, amelyek túlmutatnak az iparosítás vágyán. Ne feledkez-
zünk el az emberi szenvedélyekrõl, történelmünk kollektív õrültségeirõl. A két vi-
lágháborút, a nácizmust és a sztálinizmust nem elemezhetjük kizárólag technoló-
giai nézõpontból. Szükség van a másik, a shakespeare-i megközelítésre is, amely
figyelembe veszi „a lármát és a gyûlöletet”, vagyis a véletlenszerû és tragikus di-
menziót, a romboló konfliktusokat, a történelem tévútjait és azok lehetséges el-
ágazásait.

A világ sokkal veszélyesebb állapotban van, mint ahogy azt a legtöbb ember
gondolná. Eltekintve például azoktól a stratégiai atomrakétáktól, amelyek még
mindig ott vannak Oroszországban, Ukrajnában, Beloruszban és Kazahszánban,
hogy az Egyesült Államokat és a többi országot ne is említsük –, Oroszországban
több tízezer taktikai atomfegyver is található. A legöregebbeket biztonsági felsze-
relés gyanánt csak egy doboz védi, rajta egy lakattal. Õrük egy éhes, demoralizált
és korrupt hadsereg. Az a néhány vezetõ, akit megbíztak az atomfegyverek szét-
szereltetésével, szintén korrupt. De ha csak a veszélyrõl és a tragédiáról beszé-
lünk, akkor elmegyünk sok olyan lehetõség mellett, amelyet a tudáson alapuló tár-
sadalom terjeszkedése kínál. Ahogy a második hullámban a globális gazdasági és
katonai hatalom súlypontja Nyugat-Európába és Észak-Amerikába helyezõdött, a
harmadik hullámot általában Észak-Amerika és Délkelet-Ázsia koraként látják. Le-
het, hogy ez a történelmi átalakulás fél évszázad alatt egymilliárd embert emel ki
a nyomorból. Ez fantasztikus alkalom lehet arra, hogy a Föld lakói úrrá legyenek
az embertelen nyomoron.

Mindez egy másik paradoxon. Technikailag ma is lehetséges volna, hogy min-
denkinek enni adjanak, mindenki számára tisztességes életet biztosítsanak, átál-
lítsák a gazdaságot, megoldják az anyagi gondokat. S mindez mégis utópisztikus.
Ami lehetségesnek látszik, azt másféle, ellentétesen ható realitások akadályoz-
zák: normálisnak tekintjük például az európai mezõgazdasági termékek megsem-
misítését, miközben Afrika éhezik. Úgy gondolom, ezért van szükség a tudás és a
tudatosság reformjára. El kell jutnunk a csonka gondolkodástól az átfogó gondol-
kodáshoz. Fel kell ismernünk, hogy a világ polgárai vagyunk, hogy a helyzetünket
a Földön kell jobbítani. Túl azon a közösségen; amelyben megszületünk, most
már a világ minden lakóját összeköti a közös sors. Közös gondunk az élet és a ha-
lál kérdése, a demográfiai problémák, a demokrácia jövõje, a bioszféra védelme,
a kábítószerek járványszerû terjedése és a nukleáris kockázat. Ha ezt nem ismer-
jük fel, nem léphetünk túl a nemzetállamon, és nem alkothatunk nemzetek fölötti
és nemzetközi szervezeteket. Európában például nem kellene szupernemzetet
alakítanunk, hanem tiszteletben kellene tartanunk egymás kultúráját azáltal, hogy
közös problémáink megoldására szövetségi intézményeket állítunk föl.

A XXI. században veszélybe kerülhet a demokrácia? Igen, az általunk ismert
demokrácia. Vagy az, amit most demokráciának nevezünk. Kognitív, megértõ de-
mokráciára van szükség, amelyben a polgárok maguk döntenek a nagy kérdések-
rõl, hiszen ma többnyire szakértõkre bízzák. De a kognitív demokrácia szükséges-
sé teszi a gondolkodás reformját, hogy tudásunkat helyesen artikulálhassuk. Eb-
bõl fakad az oktatás radikális reformjának szükségessége, hogy az emberek ne
csak az adattömegeket, hanem ezek összekapcsolásának a módját is megtanul-
ják. Ettõl még nagyon messze járunk...

Ahhoz, hogy hozzáférjenek a tudáshoz, az embereknek elõbb hozzá kell férni-
ük a médiához. A régi, második hullámos média az ipari korszak tömegkommuni-
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kációjának természetébõl fakadóan nem volt demokratikus. Manapság a média ki-
hívást jelent a demokrácia számára. A kamerák az egyik héten Boszniára, a má-
sikon Szomáliára, a harmadikon Haitire irányulnak. Amikor a tévé megmutatta
Amerikának az éhezõ szomáliai gyerekeket, a közvélemény elkezdte támogatni a
katonák kiküldését a segélyszállítmányok biztosítására. Amikor a tévé bemutatta,
hogyan vonszolt végig az utcán a csõcselék egy amerikai katonát, a közvélemény
azonnal a csapatok visszavonását követelte. A politikusok minden lépésük megté-
telekor a média követésére kényszerültek. A tömegkommunikáció föl is gyorsítja
az eseményeket, mert a politikusokat egy-egy esemény vagy válság kapcsán
gyorsabb reagálásra készteti. A médiát viszont a polgárok nem számoltathatják el,
pedig az a polgárok feje fölött vagy éppen rajtuk keresztül befolyásolja a politikát.
A demokrácia paradoxona: ha megpróbáljuk ellenõrizni a médiát, aláássuk a de-
mokráciát, ha nem, a média ássa alá azt.

Ezért lényeges, hogy különösen a média területén, megvédjük az információ-
források és a gondolkodás sokszínûségét, s elkerüljünk mindenféle monopolista
forrást. A politikában éppúgy meg kell óvni az ideák és a vélemények sokféleség-
ét, mint ahogy a bioszférában meg kellene védeni a fajokét. A demokráciát a kü-
lönféle és egymással ütközõ gondolatok táplálják, az uniformizálás gyengíti. Mos-
tanában a demokrácia visszafejlõdésének vagyunk tanúi, fõképp azért, mert a ci-
vilizáció nagy kérdései nem érik el a politikai tudatosság szintjét.

Sokszínûségrõl alig eshet szó, amíg a második hullámos médiarendszer fogal-
maiban gondolkodunk, amelyben egy, vagy néhány csatorna monopolizálhatja a
televíziót, a kommunikáció pedig egyirányú a tévéállomástól a nézõk millióiig, mi-
közben ellenkezõ irányú kommunikáció alig történik. Ám a harmadik hullámos tár-
sadalmak teljesen új médiaszerkezetet fejlesztenek ki. Az Egyesült Államok olyan
televíziós rendszerek megteremtése felé halad, amelyek minden otthonba nem-
csak egy maroknyi, hanem 500 csatornát juttatnak majd el, s az interaktivitás fe-
lé, amely lehetõvé teszi, hogy a nézõk is kommunikáljanak az adóállomással, sõt,
egymással is. A kis parabolaantennák egy szép napon a Fidzsi-szigetekrõl, Gua-
temalából vagy Kirgíziából automatikusan anyanyelvünkre fordított programokat
hoznak be otthonainkba. A sokféleség lehetõsége robbanásszerûen nõ. Az lesz
majd a kérdés, hogy ezt meddig viseljük el. Az iráni ajatollah vallási propagandá-
ja fölbukkan majd a québec-i képernyõkön; a pápa üzeneteit Mekkában is nézni
fogják. És a kormányok aligha lesznek képesek bárminek is útját állni, legyen az
pornográfia vagy forradalmi agitáció. Hagyományos kultúráinkra nemsokára erõ-
teljes külsõ üzenetek hatnak majd, ami azt jelenti, hogy az új kultúrákat ezek a be-
jövõ üzenetek fogják ki-, illetve átalakítani. Milyen hatása lesz ezeknek a demok-
ráciára? A mai Nyugat által megfogalmazott demokrácia lényegében tömegde-
mokrácia, a tömegtermelésre, a tömeges elosztásra, a tömeges fogyasztásra és
társaikra alapuló társadalmak politikai megnyilvánulása. De amint az ipari vagy
második hullámos társadalom határait elhagyva egy sokszínûbb, „tömegtelenített”
társadalom felé haladunk, szükségünk lesz a demokrácia harmadik hullámos mo-
delljére, a XXI. század demokráciájára.

A következõ évszázad egyik legnagyobb kihívása a helyi polgárság újjáalakítá-
sa és a világpolgárság kialakítása lesz, az, hogy a mai hazát hozzákapcsoljuk a
„világhazához”. Még nem voltunk képesek arra, hogy városi szinten regeneráljuk
a helyi demokratikus életet, s arra sem, hogy a nemzeti kereteken kívül teremt-
sünk demokráciát. A „gondolkodj globálisan, cselekedj helyben” jelszó nem vesz-
tett aktualitásából, de ezt ki kellene egészíteni a „gondolkodj helyben, cselekedj
globálisan” programjával. A helyi tudatosság fejlõdését nagyon nehéz lesz össze-
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kapcsolni a globális tudatosság fejlõdésével. Bizonytalan és veszélyes korszak-
ban élünk. Szeretnénk a priori megoldásokat, ám ilyenek nem léteznek. De van ki-
út: olyan intelligenciát kell kifejlesztenünk, amely már nem vak, és szembenéz a
világ sokszínûségével. A lényeg, hogy ellenálljunk a barbárságnak, és törekedjünk
a világ civilizálására. Egy ismeretlen kaland elõtt állunk. Ez már nem a „végsõ har-
c”, elérkeztünk a „harc kezdetéhez”.
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4. A GLOBÁLIS VILÁGRENDSZER TÖRTÉNELMI,
POLITIKAI, GAZDASÁGI KIALAKULÁSA,

JELENLEGI HELYZETE, FONTOSABB
FOLYAMAT- ÉS RENDSZERELEMEI, VÁLTOZÁSOK,

ÁTRENDEZÕDÉSEK, PROGNÓZISOK, JÖVÕKÉP

4.1. Az evolúció fejlõdésének általános irányai
Dr. Kray István: Rendszerváltás bekötött szemmel – Földindulás 

a világpolitikában (1993.) c. könyvébõl

„Az evolúciós fejlõdés elsõ számú jellegzetessége az állandó haladás a kom-
plexifikáció irányába. A komplexifikáció egyre magasabb rendû realitásokat hoz
létre. Ezért, ahogy az idõ halad, egy hierarchikus rend jelenik meg az evolúcióban,
ami késõbb jelenik meg, elsõ ízben, az idõben, az általában egy magasabb fejlõ-
dési fokozatot jelent. Az evolúció elsõ számú jellegzetessége, lényege, a haladás
feltartóztathatatlan realitása.

Mint láttuk, a materialista filozófia azt állítja, hogy mivel a véletlen az evolúciós
fejlõdés oka, annak nincs és nem lehet elõrelátható, logikusan felépített iránya.

Ezzel szemben a tény az, hogy az igazi tudomány megállapítása szerint az
evolúciónak van egy állandó iránya. Ez a komplexifikáció állandó növekedése, a
naptól kapott hógyarapodás hatása alatt. Az evolúció feltartóztathatatlanul megy
elõre az egyszerûtõl az összetett, az alacsonyabb rendûtõl a magasabb rendû, a
mozdulatlantól a dinamikus, az inerttõl és determinálttól a szabad és az autonóm,
a tisztán anyagi természettõl az egyre kevésbé anyagi természet és egyre inkább
szellemi természet felé.

Az anyag természeténél fogva véges, kötött, alárendelt, determinált, szétbom-
lásra ítélt, többnyire látható és mérhetõ.

A szellemi természetû realitás szabad, a végtelen felé szárnyaló, rendezni és
alkotni képes, nem látható és nem fogható. Mivel szabad és dinamikus természe-
tû, nehezen mérhetõ. De jelenléte észlelhetõ, sõt mérhetõ is és kísérletileg vizs-
gálható, az anyagi természetû realitásokra gyakorolt hatásában.

Az evolúciós fejlõdésnek az élén áll idõben és rangban az ember, aki agyának
nagy komplexitása és magasabb rendû szellemi képességei révén az egyetlen
terméke az evolúciónak, aki átér a magasabb rendû szellemi realitások 
világába.

Ha az ember magasabb rendû szellemi képességeinek nem lenne reális léte,
akkor nem volna kultúra, nem volna mûvészet, nem volna tudomány, nem volna
technológia, nem volna emberi alkotás, és nem állna az evolúció élén az ember.

Az evolúció felvázolt irányának evidens bizonyítéka az evolúciós fejlõdés jelen-
tõs lépcsõfokainak idõrendben való felsorolása.
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A Föld kiszakadása a Napból ezelõtt 5 milliárd év

Az elsõ élõ sejt 2-2,5 milliárd év

Gerincesek 500 millió év

Csúszómászók, hüllõk 300 millió év

Emlõs állatok 200 millió év

Antropoidok 10 millió év

Õsemberfajták 4 millió év

Fegyver, szerszám, beszéd, tûz 800.000 év

Homo sapiens, az elõzõ emberfajták eltûnése,
az új fajta gyors elterjedése a Föld egész
területén, házasság, a halál tudata,
hit a túlvilágban, festés, mûvészet

40-50.000 év

Város, állam, gabonatermelés 10.000 év

Írás, nagy kultúrák 5.000 év

Filozófia 2.500 év

Az egyetemes emberi testvériség
elvének a megjelenése 2.000 év

Könyvnyomtatás, a nagy evolúciós fordulat
elõhírnöke 550 év

A nagy kontinensek összekapcsolása 500 év

Policentrikus és dinamikus világszemlélet
elsõ megjelenése 450 év

A Galilei-per, a tudomány szabadságharcának
a kezdete az egyház dogmatikus gyámkodása ellen,
az új globális szemlélet térhódításának és a
kísérleti tudományok gyors és ezentúl feltartóztat-
hatatlan fejlõdésének és a történelem
meggyorsulásának a kezdete

360 év

Az elsõ ipari forradalom 220 év

A liberális politikai forradalom 200 év

Az evolúció felfedezése 130 év

A második ipari forradalom, a globális szemlélet
bevezetése a fizikába és elsõ alkalmazása a
történelemtudományban, az atom felbontása

70 év

A harmadik ipari forradalom 45 év

A bõség társadalma, a kísérleti társadalomtu-
domány elindulása, az emberiséget pusztulással
fenyegetõ nagy krízis tudatossá válása

20 év



Ez a táblázat nyilvánvalóvá teszi, hogy a fejlõdés üteme egyre gyorsul. Szem-
betûnõ, hogy az utolsó 10000 évben, a könyvnyomtatás feltalálásáig, alig vannak
az emberiség életmódját átalakító találmányok. A XVIII. század végétõl kezdve
azonban a haladás üteme egyszerre szédületessé válik.

Azt is meg lehet állapítani, hogy az utolsó 200 év fejlõdése visszatükrözi az
evolúciós fejlõdés eddigi irányát és természetét, az állandóan fokozódó komplex-
ifikációt, az egyre kevésbé materiális természetû újdonságok megjelenését.

Az elsõ ipari forradalom korszakában a vas és szén az országok gazdagságá-
nak a fokmérõje. Annak nehéz anyagokból készült gépe növeli az ember és az ál-
lat fizikai munkájának hatékonyságát. Majd megjelenik az elektromosság haszná-
lata. Az már nem tárgy, hanem energia felhasználása.

A második ipari forradalom korszakában a hatalom fokmérõje a petróleumforrá-
sok birtoklása és a nyersanyagbõség. Annak könnyebb anyagokból készült, pet-
róleummal hajtott gépe már gyakran helyettesíti az ember fizikai munkáját. Egyre
növeli a mûrabszolgák számát.

A harmadik ipari forradalom korszakában a kimûvelt emberfõ száma a hatalom
fokmérõje. Annak egyre komplexebb gépei hatékonyabbá tudják tenni és egyre in-
kább helyettesíteni is az ember szellemi erõfeszítését.

A második ipari forradalom idején a munka, a legtöbb esetben az ember testé-
nek és izomerejének közvetlen kapcsolatát jelentette az anyaggal, a szerszám-
mal, a géppel. A harmadik ipari forradalom korszakában az emberi munka egyre
inkább az ember szellemének a kapcsolatát jelenti az információval.

Akik még ma is azt állítják, hogy csak az anyaginak van reális léte, nem csodál-
kozhatnak azon, hogy társadalomszervezési rendszerük összeomlik, azokat a
maguk anakronisztikus doktrínáival együtt a történelem mezsgyéjére fogja sodor-
ni az evolúció.”

4.2. Fenyegetett jövõnk avagy a növekedés korlátai
(a globális problémákról)

Farkas Péter: Fenyegetett jövõnk védelmében (1993.) c. könyvébõl

„Az emberiséget a múltban is és a jelenben is foglalkoztatta az a filozófiai kér-
dés, amely a világ fejlõdésének jövõbeni útjaira, lehetõségeire vonatkozott. A jö-
võbeni fejlõdés iránti érdeklõdés mindig akkor került elõtérbe, amikor a fejlõdés
egy-egy jellemzõ szakasza olyan társadalmi-gazdasági körülményeket eredmé-
nyezett, amelyek fennmaradása kérdésessé tette a „megszokott” úton való to-
vábbhaladás lehetõségét.

Természetszerû, hogy a világ problémáinak globális megközelítésére csak a
XX. században, annak is a második felében nyílt lehetõség, – egyszerûen abból
adódóan, hogy ekkorra alakultak ki azok az információs rendszerek, amelyek az
egész világot átszövik, lehetõséget teremtve az egész Földre vonatkozó ismere-
tek rendszerezésére és elemzésére.

A II. világháborút követõen a világgazdaságot egy lényegében válság nélküli
fejlõdés jellemezte, amely a gazdaságilag fejlett államokban a 60-as évekre álta-
lános jólétet eredményezett. A 70-es évekre azonban az a felismerés jellemzõ,
hogy a korábbi fejlõdési trend nem biztos, hogy változatlanul tovább folytatódik,
így a világgazdaság fejlõdési lehetõségei is új utakra terelõdhetnek. A világfejõdés
globális problémaként való megközelítését számos tényezõ indokolta. Ezek közül
az alábbiak emelhetõk ki:
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a) A világgazdaság fejlõdése egybekapcsolta az egymástól földrajzilag igen tá-
vol esõ régióikat, így egyértelmûvé vált, hogy egyetlen ország fejlõdése sem
független más térségek fejlõdésétõl.

b) A Il. világháború utáni dinamikus gazdasági növekedésnek fizikai korlátai is
lehetnek. Világossá vált például, hogy a természeti erõforrások egyes fajtái
nem kimeríthetetlenek (pl. energiahordozók).

c) A világgazdaság fejlõdését – éppen az egyes régiók szoros összekapcsolá-
sa miatt – igen erõsen zavarhatják olyan társadalmi folyamatok, amelyeknek
gazdasági hatásai igen jelentõsek. Ilyen alapvetõ probléma a népességnö-
vekedés.

d) A fejlõdés gazdasági elõnyei mellett megjelentek azok a kedvezõtlen kísé-
rõjelenségek, amelyek kiterjedése magát a gazdasági növekedést veszé-
lyezteti. Ezek közül legjelentõsebb a környezetszennyezés és a bioszférá-
ban megindult káros folyamatok kiterjedése (fajok pusztulása, elsi-
vatagosodás, a globális felmelegedés lehetõsége, stb.).

e) A fogyasztás regionális differenciái feszültséget teremtenek az egyes térsé-
gek között, amely politikai konfliktusok, háborúk forrása lehet. E területen
mindenekelõtt az élelmiszertermelés és fogyasztás regionális differenciái,
valamint az ipari termelés és fogyasztás területi különbségei jelezték a glo-
bális problémát.

A globális problémák megjelenése és hatásuk erõsödése a fejlõdés globalizá-
lódásának fontos jele és következménye. E problémák lényege:

a) Döntõ többségük a technikai, gazdasági és társadalmi fejlõdés elõre nem
látható következményeinek, vagy olyan gazdaság- és mûszaki fejlesztési
politikáknak következménye, amelyek nem törõdtek sem nemzeti, sem
nemzetközi méretekben a káros hatásokkal, s a világ nagy térségeire há-
ruló következményekkel. Olyan országok vagy ország-csoportok cseleke-
deteinek következményei tükrözik tehát, amelyekre az ilyen fejlõdés volt
jellemzõ.

b) E problémák rendszerint komplexek, összetettek, s több tényezõ együttes
hatásának következtében alakultak ki többé-kevésbé ugyanabban a törté-
nelmi szakaszban és számos országban.

c) Az adott problémákból származó veszélyek már ma is érezhetõk, súlyosbo-
dásuk káros következményei pedig egyértelmûen prognosztizálhatók és tu-
dományosan bizonyíthatók.

d) A problémák és veszélyek jelentõsek, súlyosak s az egész emberiség (vagy
legalábbis bolygónk lakói jelentõs részének) életfeltételeit fenyegetik. Sú-
lyos globális válsággá szélesedhetnek, ha az emberiség nem lesz képes
vagy hajlandó kezelésükre vagy megoldásukra (technikai vagy társadalmi
okokból).

e) Az adott problémák mérséklése, kezelése vagy megoldása sokoldalú és
koncentrált nemzetközi együttmûködést igényel. Szélesebb értelemben vé-
ve az alábbi globális problémasor adódik:
– a világbéke és a nemzetközi biztonság olyan nagy kérdései, mint a nuk-

leáris világháború elkerülése, a leszerelés, a nemzetközi terrorizmus elle-
ni harc;

– a gyarmati rendszer következményei felszámolásának elõsegítése, a fej-
lõdõ országok gazdasági és társadalmi felemelkedésének elõmozdítása;

53

4. A magyar titkosszolgálatok újszerû elméleti modellje (Várhalmi Miklós, 1994.)



– bolygónk népességének növekedése, s az ebbõl eredõ globális gondok
és feladatok;

– a világ élelmezési biztonságának problémája, s az emberiség ezzel ösz-
szefüggõ teendõi;

– a természeti erõforrások birtoklásának és hatékony hasznosításának glo-
bális kérdései;

– a természeti környezetben bekövetkezett károsodások és az ebbõl eredõ
globális gondozk;

– az emberi településrendszer átalakulása (urbanizáció) és az ebbõl eredõ
természeti, társadalmi és gazdasági problémák;

– a tengerek, az óceánok és a világûr békés felhasználása feltételeinek
megteremtésével kapcsolatos problémák;

– a világgazdasági fejlõdés zavarai, a nagy globális társadalmi és gazdasá-
gi egyenlõtlenségek és ezek következményei;

– az emberi jogok tömeges megsértése elleni küzdelem és az alapvetõ em-
beri jogok biztosításának feladatai;

– a szervezett nemzetközi együttmûködés gyengeségei, feltételeinek és mi-
nõségének javítása az emberiség jövõje érdekében.

Vitathatatlan, hogy az 1970-es évek kezdete óta a globális problémák új dimen-
ziót nyitottak a nemzetközi együttmûködési rendszerben is. Növekvõ teret nyert a
felismerés, hogy az ilyen együttmûködés az emberiség létérdeke.

A történelem folytatódik – Egy új világrend küszöbén?

Fukuyama híres esszéje „A történelem vége” hazánkban is ismertté vált. A szer-
zõ konstatálja, hogy véget ért az elmúlt fél évszázad világtörténelmét alapvetõen
befolyásoló szuperhatalmi szembenállás, amely mögött a kapitalizmus és a szoci-
alizmus egész világra kiterjedõ versengése húzódott. A világ két táborra szakadá-
sa úgy szûnt meg, hogy a szocializmusnak nevezett társadalomszervezési modell
életképtelennek bizonyult, felbomlott; történelmi távlatból tekintve csak átmeneti
kitérõnek bizonyult a piacgazdálkodás évszázadai sorában. A „nyugati”, liberális
demokrácia eszméje az egész világra kiterjed; minden egyéb ideológia hitelét
vesztette. Fukuyamával kevesen értenek egyet; inkább úgy vélik, a történelem új
szakasza kezdõdik, új világrend küszöbére kerültünk hirtelen, meglepetésszerû-
en, néhány év leforgása alatt.

A történelemnek persze nincs vége, s nem is kezdõdött hirtelen új korszak. A
történelem folyamatos; a társadalmi folyamatok szakadatlanul módosulnak; e mó-
dosulások idõnként kritikus értékeket túllépve, a társadalmi folyamatokat új irá-
nyokba terelik.

A társadalmi folyamatok négy nagy szférában: a környezeti, a gazdasági, az
ideológiai–kulturális és a politikai szférában játszódnak le. A történelmi irányválto-
zás annak köszönhetõ, hogy mind a négy szférában egyidejûleg halmozódtak föl
a változás elemei.

A környezeti szféra

A környezeti szféra alatt a természeti és épített környezetet értjük. E szféra
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struktúrái különösen tartósak, lassan módosulnak, a bennük okozott károk nehe-
zen korrigálhatók. A lassú változás miatt hajlamosak vagyunk a szférát a társadal-
mi tevékenység külsõ, kvázi állandó keretének tartani. Szerintünk e szféra a tár-
sadalmi folyamatok belsõ eleme, nincs társadalmi cselekvés a településrendsze-
ren kívül, nincs társadalmi mûködés a természeti környezeten kívül. A társadalmi
folyamatok tényleges pályája attól is függ, hogy hol, milyen természeti és telepü-
lési környezetben jelennek meg.

A környezeti szférában roppant feszültségek halmozódtak fel. Ezeket közhely-
szerûen ismételjük: az ásványvagyon és az ivóvízkészletek kimerülése, a lég-
szennyezés következtében fellépõ savas esõk erdõpusztítása, az ózonréteg elvé-
konyodásából származó egészségügyi katasztrófa, a légkör-felmelegedés követ-
kezményei, a fejlõdõ országok nagyvárosainak burjánzása, s általában a nagyvá-
rosok betegségei stb. A környezet elmúlt évtizedekben bekövetkezett módosulá-
sai valóban az emberiség létét fenyegetik, – de ez a lehetõség nem igazán retten-
ti meg a gazdaság és a politika irányító köreit. A globális környezeti válság a piac-
gazdaság terméke, s a piacgazdaság ökológiai szempontú korlátozása még na-
gyon kezdetleges. Az ipari szerkezet átalakítása enyhíti a környezet használatát,
mérsékli a szennyezõ anyagok kibocsátását; gazdasági ösztönzést nyer a környe-
zetbarát termék elõállítása és használata, az egészséges környezet, mint érték
beépül az egyének cselekvési rendjébe. Mindez azonban csak a legfejlettebb ipa-
ri országokra, a Föld népességének kis részét érintõen érvényes, – sokszor olyan
áron, hogy a hagyományos fogyasztói társadalom korlátlan környezetpusztítása a
félperifériára, a fejlõdõ országokba helyezõdik át. Belátható, hogy ez a globális
környezeti állapoton mit sem javít. A környezeti módosulások tehát még nem tud-
ták kellõen befolyásolni a történelem új irányát, de feltételezhetjük e befolyás erõ-
södését.

Az ideológiai-kulturális szféra változásai

Az elsõ szembeötlõ globális kérdés politikai természetû, mégpedig az egyete-
mes szabadságvágy. A második világháború befejezõdése után hamarosan nyil-
vánvaló lett, hogy a kolonializmus idõszakának vége. A politikai szabadság olyan
egyetemesnek tekinthetõ jog, amelyet az Egyesült Nemzetek Alapokmánya is véd.
Senki nem akar(hat) gyarmatosító vagy gyarmatosított lenni. A kolonializmus fel-
számolásával és a politikai szabadság gyõzelmével új világ született. Az emberi
méltóság elnyerte méltó helyét.

Ez elvezet bennünket a második globális kérdéshez, amely vallási jellegû. A po-
litikai szabadságjogok megszerzése révén alakulhatott ki a felszabadult népek kö-
rében egy új kulturális vallási öntudat. Szembeötlõ, ahogyan az afrikaiak felfede-
zik afrikai filozófiájukat, életmódjukat, értékeiket. Ázsiában a világvallások rene-
szánszának vagyunk szemtanúi. Újjáélesztõ mozgalmak pezsdítik a buddhizmust,
hinduizmust, taoizmust. Az iszlám is rendkívül öntudatossá vált. A kereszténység-
re is hatott az új szabadság. A keresztény egyházak saját vezetõik által irányított
helyi egyházakká válnak, amelyekben az evangéliumot a nép mélyen vallásos kul-
túrája szerint hirdetik. A vallások képviselõinek feladata, hogy egymás szellemisé-
gét megismerve találjanak új utakat a béke és igazságosság elõsegítésére.

A harmadik globális kérdés a multiformitás modern tudatára vonatkozik, amely
az élet szociális, kulturális és vallási aspektusait érinti. Mára kultúráink is pluralis-
tákká váltak. Még azok a kultúrák is, amelyek korábban nem álltak kapcsolatban
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a külvilággal – mint például Pápua Új–Guinea vagy az Amazonas õserdeiben élõ
indiánok kultúrája –, ma ki van téve a külsõ hatásoknak. A nyugati kultúrák már a
történelem folyamán érzékeltek idegen hatásokat, de ma különleges úton fejlõd-
nek pluralista társadalmakká. A történelem folyamán elõször él több mint 25 millió
mohamedán, 8 millió buddhista és körülbelül ugyanennyi hindu Európában. Egyet-
len kultúra vagy vallás sem sziget önmagában, s a pluralizmussal együtt kell élni-
ük.

A negyedik globális kérdés a földön élõ összes emberi lény kölcsönös egymás-
ra utaltsága. A kommunikációs rendszerek teljesen megváltoztak. A rendkívül
gyors információáramlás korszaka köszöntött ránk, és globálissá vált a gazdaság
is. A multinacionális vállalatok kezében több hatalom összpontosul, mint egyes
nemzeti kormányokéban. Ma már lehetetlen a kommunikáció vagy a többi ember
erõforrásainak figyelembevétele nélkül élni.

Az utolsó globális kérdés a segítõkészség-szükséglet szenvedõ embertársaink
iránt. Az emberi jogok védelme, a betegekkel való törõdés, valamint az éhínség
enyhítése és leküzdése, az embertelen körülmények között élõk támogatása –
vállalandó feladatok.

Képesek vagyunk-e újragondolni az értékrendünket, amíg nem késõ? Lesz-e
bennünk annyi józan belátás és annyi elszántság, hogy elhárítsuk a veszélyeket,
és biztosítsuk az átmenetet egy jobb, emberibb („információs”) korszakba?

A kultúra napjainkban megélt változása az emberi szellem ellenálló- és alkotó-
képességét bizonyítja. A sokkhatások és válságok nem borúlátást vagy tespedést
váltanak ki kortársainkból, nem is régi eszmékhez való ragaszkodást, hanem új
utak keresését.

Az igazi alkotókészség nem fér meg az uniformizmussal. Attól, hogy a maradi
eszméket megkérdõjelezzük, a tudomány, a mûvészet és a vallás segítségével
mélyebb és igazabb értékeket keresünk, még nem lesz uniformizált a gondolko-
dásmódunk és világnézetünk. A nagy átalakulás és annak sokirányú elágazása
számtalan szemléletet és új távlatot eredményez. Mindaddig, míg ezek egymás-
sal szembe nem kerülnek, a sok különbözõ nézet és elképzelés – melyek a külön-
bözõ kultúrájú népek sajátjai – gazdaggá és ellenállóvá teszik világunkat. A sok-
színûség fontos sajátsága minden olyan bonyolult rendszernek, mint például a ter-
mészet ökológiai rendszerei, a festészetben a színek és formák, egy szimfónia
hangzásai vagy az ember lakóhelyének és cselekedeteinek globális rendszere.

Meglehet, a XXI. század kulturálisan sokszínû és életképes lesz. Jobban mond-
va csak akkor lehet életképes, ha kulturálisan sokszínû. Az egyöntetûség az em-
beri társadalomra nézve éppen olyan veszedelmes, mint a természetben.

A gazdasági szféra

A harmadik, a gazdasági szférában is már régen gyûlnek az új elemek. Sok ré-
tege van ennek: technikaiak, amelyekben az információ (kezelése, tárolása, to-
vábbítása, felhasználása) került a mûszaki fejlõdés középpontjába (informatika,
robot-technika, génsebészet, telematika). Strukturálisak, az ágazati szerkezet át-
alakulása (az ipari fejlõdést korábban hordozó energetikai, elsõdleges anyagfel-
dolgozó s egyes gépipari ágazatok visszaszorulása), a gazdasági folyamaton be-
lül a hagyományos termelõfolyamatok jelentõségének csökkenése. Társadalmiak,
amelynek során megszûnt a társadalom osztályokra bomlása, a lakosság töme-
gesen vesz részt vállalkozásban, lesz tõketulajdonossá – miközben munkás mi-
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volta is megmarad; átalakul a munkaszervezet; az egyéni kezdeményezés, a mi-
nõségi teljesítmény válik értékessé a munkafegyelem és a monoton tömegterme-
lésben való járatosság helyett. Az egyén megnövekedett szerepe az elmúlt két év-
tized posztmodern gazdaságában jelentõs mértékben járult hozzá a kollektivista,
államszocialista gazdaságok gyorsuló lemaradásához.

A gazdaság fent leírt átalakulása csak a legfejlettebb országokban következett
be, ám áthatotta az egész globálissá vált piacgazdaságot a kölcsönös gazdasági
függõségek szövevényén keresztül. Egy-egy ország gazdasági sikere a globális
piacgazdaságban való helytállásától függ.

A piacgazdaság globálissá válása a gazdaság új térbeli szervezõdését is létre-
hozza. Ilyen a multinacionális vállalat, amely a világ számos részén megtelepül, s
alkot mikroökonómiai hálózatot. E vállalatok a gazdasági fejlõdés fõ vezérlõi. Ilye-
nek a regionális integrációk, melyek közül a legnagyobb gazdasági-társadalmi ös-
szefonódást az Európai Közösség érte el, de a Föld valamennyi részén jelen van-
nak. Ilyenek – a helyi piacok helyett – az országokon belüli regionális építkezések.
A nemzeti piac s ezzel a nemzetállam fontossága távlatosan – vélhetõen – háttér-
be szorul.

A politikai szféra

A negyedik, a politikai szférában természetesen a szuperhatalmi vetélkedés
enyhülése a legfontosabb. A kétpólusú világnak alkalmasint vége – de mi jön he-
lyette? Az Egyesült Államok, mint egyetlen szuperhatalom? Amely katonai erejét
félelmetesen túlreprezentálta az Öböl-háborúban? Nem valószínû. Az Öböl-hábo-
rú végül is csekély politikai eredményt hozott. Egyedül lenni szuperhatalomnak:
óriási gazdasági teher. A Föld inkább sokpólusúvá válik, gazdasági értelemben is
(amelyben Kelet-Ázsia emelkedik ki új centrumként), politikai értelemben is (az
Észak-Dél ellentétek élezõdésével), szubregionális hatalmak kiemelkedésével.
Nem bizonyos, hogy ez a világ biztonságosabb lesz, mint a kétpólusú volt.

A hidegháború csatazaja elültével talán több figyelem jut az emberiség két alap-
vetõ problémájára: a környezetpusztításra és a fejlõdõ világ nyomorára. A hideg-
háború célja az volt, hogy rákényszerítsenek másokat értékítéletük és magatartá-
suk megváltoztatására. A Földért való küzdelem sorsa azonban saját értékeink és
viselkedésünk megváltoztatásán múlik.

A globális korszak társadalom-erkölcsi (szociál-etikai) kérdései

C. H. Weizsäcker fizikus-filozófus így fogalmazza meg a tudományos-technikai
kor problémáit: „A tudomány azzal kezdte, hogy a középkor mítoszát széttörte,
most saját következtetései annak belátására kényszerítik, hogy egy másik mítoszt
állítson az elsõ helyére. Milyen tartása marad az embernek, ha errõl a mítoszról is
lemond?... A szabad, a tudós ember uralkodik a tárgya fölött, éppen ezért nem ta-
lál abban tartást... Voltak olyan élõlények, melyek kezdetben eredményt értek el a
létért való küzdelemben, s aztán mégis elõidézték saját kipusztulásukat. Példa er-
re az a ragadozó, amelyik gyorsabban elterjed, mint a zsákmánya. Hogyan bizo-
nyítsuk be, hogy az ember nem ilyen lényhez hasonló? ... Összeegyeztethetõ-e a
tudomány uralma alatt élõ világ az emberi szabadsággal?... Mivel segítette a tu-
domány a nemzetközi politika problémáinak megoldását? Félek, hogy legszembe-

57

4. A magyar titkosszolgálatok újszerû elméleti modellje (Várhalmi Miklós, 1994.)



tûnõbb hozzájárulásai a rakéták és az atombombák... Milyen démonok lovagolják
meg a technikánkat, hogy lehetetlenné teszik az eszmélkedést, amelyhez idõrõl-
idõre vissza kell térnünk, ha a technikát a kezünkben akarjuk tartani?”

A fenti idézet azt fejezi ki, hogy a tudomány a természetet a maga vizsgálata
tárgyává tette, s elfelejtette egyrészt, hogy a „tárgyat tartani kell, az nem ad tar-
tást; másrészt, hogy az ember nemcsak tárgyilagos vizsgálója, de része is a ter-
mészetnek, mellyel kölcsönhatásban él. A természet károsodása az emberi társa-
dalom károsodásával jár együtt. A tudományos-technikai haladás – kétségtelen
eredményei mellett, mint amilyenek a gyógyászat, élelmiszertermelés, közleke-
dés, stb. – sok ponton veszélyezteti az emberiség életét.

A háború nélküli élet

A haditechnika hihetetlen mértéket öltött. A tömegpusztító fegyverek alkalmazá-
sa esetében a mai civilizációnak legfeljebb a töredékei maradnának fenn. Felhal-
mozásuk állandó háborús veszéllyel jár, elõállításuk pedig az anyagi erõforrások
tekintélyes részét emészti fel, s elveszi azokat a Harmadik Világ fejlesztésétõl.

A háború kiszámíthatatlan ökológiai károkat okozhat.
Számos eladósodott ország fegyverkezik, miközben saját természeti örökségét

árusítja ki, rombolja le, aminek a környezeti egyensúly helyrehozhatatlan meg-
bomlása a következménye.

A világ jelenlegi évi közel 1000 milliárd dolláros katonai kiadásaiból szinte sem-
mit sem fordítanak a globális károk felszámolására. A katonai kiadások 5-15%-os
erre fordított hányada elegendõ volna olyan problémák felszámolására, mint a ta-
lajerózió, az erdõirtás, a globális felmelegedés, vízhiány, az emberi népesség nö-
vekedése és a menekültek áradatának megállítása.

A háború nélküli élet az emberiség kollektív joga, önérték. Ma viszont reális le-
hetõség van az emberi lét és a kulturális örökség felszámolására.

Két amerikai szociológus szerint az emberiség elmúlt 6000 éve alatt 15000 há-
ború volt. Ebbe csak azokat számították bele, amelyben ezer fõnél többen haltak
meg. Így arra a végeredményre jutottak, hogy 3,5 milliárd ember halt meg hábo-
rúk következtében.

A második világháborúig Clausewitz nyomán politikának tartották a háborút, a
mai katonai szakértõk szerint viszont a háború a politika vége!

Babeser amerikai hadtörténész szerint az atomfegyver aláásta a háború míto-
szát. A háború az emberiséget kollektíven fenyegeti. Természetesen vannak és le-
hetnek helyi háborúk, de nem lehet a durva, nyers erõszak a társadalom szerve-
zõelve.

A háború minden emberi értéket tagad.
Sajnos mindezek dacára a béke „osztalékai”-nak felhasználása, a globális

problémák rendezése nem szerepel a nemzetközi fórumok napirendjén. Ennek
egyik oka a politikai elszántság hiánya; a másik, hogy bizonyos érdekeket sérte-
ne a status quo meghaladása.

Biotechnológia

A technikai lehetõségek, az élõlények, köztük az ember mesterséges megter-
mékenyítése és az örökléstani tényezõk befolyásolása (génsebészet) esetében
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soha nem sejtett kérdések elé állították az emberiséget. Az ember ma már nem-
csak környezetét, de önmagát is meg tudja biológiailag változtatni. Képes arra,
hogy nagy tehetségû apák ivarsejtjeivel mesterségesen termékenyítse meg töme-
ges méretekben az anyákat, s így „javítsa” az emberiség élettani öröklésállomá-
nyát. Lehetségessé válik a génsebészet segítségével az örökölhetõ betegségek
megszüntetése még a fogamzás elõtt. Ugyanakkor az elõre nem látható kimene-
telû kísérletezések, meg a felelõtlen – vagy gonosz céllal történõ – örökléstani be-
folyásolás (manipuláció) embertelen következményekkel járhatnak. Ki illetékes az
ilyen dolgokban dönteni? Vajon csak a szakemberek vagy azok a tömegek is,
akiknek életét az ilyen tevékenység nemcsak jótékonyan, de igen károsan is be-
folyásolhatja?

Az információ térhódítása

A XX. század hajnalán megváltoztak a hatalom és a vagyon elosztásának já-
tékszabályai. A hatalom már nem azoké, akiknek tekintélye vagy magas hivatala
van, és a gazdagságot sem mérik olyan kézzelfogható egységekben, mint az
arany, a pénz vagy a földtulajdon. Az új mértékegységek sokkal képlékenyebbek
és megfoghatatlanabbak, mint az arany, a pénz vagy a föld. Alapjuk az ötletek, a
szaktudás és a kommunikáció – egyszóval az információ – mindenhatósága.

A modern kommunikáció faluvá zsugorította a világot. Elértük azt a pontot,
ahonnan nincs visszaút. Az új helyzet elõnyei nyilvánvalóak, de ezeket jó és rossz
emberek egyaránt felhasználhatják, (ahogyan kábítószer-kereskedõk és multina-
cionális cégek is használják õket). Folyamatosan bõrünkön érezzük a modern
kommunikáció hatalmát. Ellenõrzi-e valamiféle morális törvény ezeknek az eszkö-
zöknek a használatát?

Az adatfeldolgozás és tájékoztatás gépesítése megkönnyíti és felgyorsítja az
emberi gondolkodást és döntést. Ugyanakkor az ember növekvõ mértékben rá is
van utalva pl. a számító- és adatfeldolgozó gépekre, ki van szolgáltatva azok hi-
báinak és a szándékosan hamis információk hatásának. Az információ (adatköz-
lés) „áruvá” vált. De egészen más „áruvá”, mint az eddigi ismeretek. Megtévesztõ
az „eladása” (pl. közvetítési jog, stb.), mert a közlõnél is megmarad. Eladva érték-
változáson megy át: aki elõször jut hozzá, az nagyobb értéket kapott, mint aki ké-
sõbb informálódik. Egy új információ megsemmisítheti az összes elõzõt, de hatvá-
nyozhatja is azok értékét. Mi tehát az információ helyes használata? Közjóvá kel-
lene tenni? De hogyan lehet ellenõrizni, hogy kinél van? A szabad verseny mód-
szere túlértékeli az egyén nagykorúságát és ítélõképességét, a központilag ellen-
õrzött információrendszer pedig lebecsüli. S ki ellenõrizze az ellenõrzést?

Az emberiség térfoglalása - a demográfiai robbanás kérdése

Ma több mint 5,3 milliárd ember él a Földön, számunk évente 90-100 millióval,
azaz 11 évenként 1 milliárddal nõ, 2000-re így elérjük a 6,4 milliárdot. Ha változat-
lan ütemben nõ a Föld lakossága, 2100-ban már 14 milliárdan leszünk. Egyes tu-
dósok szerint egymillió év kellett ahhoz, hogy a Földön egymilliárd ember éljen. Vi-
szont az emberiség 1900-ra érte el az 1,6 milliárdot; 1930-ra már kétmilliárdan vol-
tunk. További 35 év elegendõ volt ahhoz, hogy 1965-re már 3 milliárdan legyünk,
míg a következõ egymilliárdos növekedés már tíz év alatt bekövetkezett.
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Már ma is minden negyedik ember teljes szegénységben, nélkülözésben él.
Több, mint 400 millió ember éhezik, a létfenntartásához szükséges élelemnek
csak a négyötödéhez jut hozzá nap mint nap. Testük leépül, fogékonyabbak a be-
tegségekre és hamarabb halnak meg, mint mások. Évente 15 millió gyermek hal
éhen, vagy az élelemhiány miatt kialakuló betegségben.

A szegények száma gyorsabban nõ, mint a jóléti társadalmak lélekszáma. A
szegény országokban az emberek azért is nevelnek több gyermeket, mert így
több segítõ kézhez jutnak. Az egészségügy és a szociális rendszer fejlõdésének
köszönhetõen jóval több gyermek éri meg a felnõttkort, mint korábban, így a né-
pesség a fejletlen országokban nõ a leggyorsabban.

A világ társadalmaiban a gazdag országok tovább gazdagodnak, a szegények
még szegényebbek lesznek. A szegény országok kénytelenek túlhasználni termé-
szetes erõforrásaikat, és képtelenek megvédeni környezetüket). Jövõjüket pusz-
títják el pillanatnyi gondjaik miatt! Azért, hogy termõföldhöz jussanak, esõt hozó
erdõket kénytelenek felégetni; egy öl tûzifáért az utolsó gyümölcsfát is kivágni. A
szavannákon annyi állatot legeltetnek, hogy a terület néhány nemzedéknyi idõ
alatt elsivatagosodik. Az ipari országok által okozott környezetszennyezés hatásai
globálisak. A felmelegedés elsõként a fejlõdõ országokban okoz környezeti ka-
tasztrófákat: például ott érezni elõször a sivatagosodás kedvezõtlen hatásait. A
FAO becslése szerint 2000-re a harmadik világ nem öntözött termõföldjeinek
csaknem kétharmada degradálódhat. Emellett 1,5 millió hektár az öntözés követ-
keztében szikesedõ területek nagysága.

A kérdés nem is az emberek száma, hanem inkább az, hogy ezek a számok ho-
gyan aránylanak a rendelkezésre álló erõforrásokhoz.

Sürgõsen lépéseket kell tenni a kiugróan nagy születési arányszámok behatá-
rolására. A szegényebb országokban az élet minõségének javítása miatt sürgetõ
szükség a gazdasági növekedés is. A gazdagabb országokban arra van szükség,
hogy a fogyasztás, energia-felhasználás és a környezetterhelés az elfogadható
életszínvonal fenntartása mellett csökkenjen. Az egészségügyi követelményeket
világszerte javítani kell, de különösen a szegény országokban, hogy csökkenjen a
fertõzések és az alultápláltság okozta halálozás. Több országban alapvetõ feladat
az egészséges víz biztosítása (a megbetegedések több mint felét a szennyezett
víz okozza). A legfontosabb cél az oktatás általánossá tétele, amely sok ember
erõit szabadítja fel. Végül a természeti katasztrófák és a háború megakadályozá-
sa sokat jelentene az életminõség javításában.

Minden országban el kellene érni 20-30 év alatt, hogy a népességszaporodás
aránya 2,1 legyen (stabil pótlási szint).

Az élelem biztosítása

A világ gabonatermelésének növekedési üteme állandóan meghaladja a népes-
ség növekedési ütemét, de minden évben egyre több az olyan ember, aki nem jut
elég élelemhez. A világ mezõgazdasági kultúrái lehetõséget nyújtanak arra, hogy
elegendõ élelmiszer jusson mindenkinek. Az élelmiszer azonban gyakran nem ér-
hetõ el ott, ahol szükség van rá.

A legtöbb fejlõdõ országnak hatékonyabb ösztönzõkre van szüksége a terme-
lés, különösen az élelmiszertermelés támogatására. Röviden, a kereskedelmi fel-
tételeket a kistermelõknek megfelelõen kell alakítani. Másfelõl a legtöbb iparilag
fejlett országban a jelenlegi szabályozórendszereket úgy kell módosítani, hogy
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csökkenjen a túltermelés, valamint a tisztességtelen verseny azokkal az országok-
kal szemben, amelyeknek valójában jók az adottságai az élelmiszertermelésben;
továbbá, hogy támogassák az ökológiailag megfelelõ földmûvelési eljárásokat.

Az élelmiszerellátás biztonsága megköveteli azt is, hogy figyelmet fordítsunk az
elosztás kérdésére, hiszen az éhség gyakran nem az élelmiszerek, hanem a vá-
sárlóerõ hiányából fakad.

Földreformokkal és megfelelõ fejlesztési politikával támogatni kell a sebezhetõ,
csak önellátásra képes földmûveseket, állattenyésztõket és a földnélkülieket.
Ezek a csoportok 2000-re 220 millió háztartást jelentenek. Az õ gazdagodásuk a
vidék olyan integrált fejlesztésétõl függ, amely mind a mezõgazdaságban, mind
azon kívül több munkalehetõséget nyújthat számukra.

A városok kihívása

Az ezredfordulóra az emberiségnek csaknem fele városokban fog élni. A XXl.
század világa nagymértékben elvárosiasodott világ lesz. Mindössze 65 év alatt a
fejlõdõ világ városi lakossága tízszeresére nõtt, az 1920 évi 100 millió körüli érték-
rõl 1 milliárdra. 1940-ben az emberek 1%-a élt egymilliónál nagyobb lélekszámú
városban; 1980-ra minden tizedik ilyen településen élt. 1985 és 2000 között a har-
madik világ városai további háromnegyed milliárd lakossal gyarapodnak. Ez azt
sugallja, hogy a fejlõdõ országoknak az elkövetkezõ néhány év alatt 65%-kal kell
megnövelniük kapacitásaikat a városi infrastruktúra és szolgáltatások megterem-
tésére és üzemeltetésére – vagy akárcsak a mai, gyakran teljesen elégtelen felté-
telek biztosítására.

A kormányoknak határozott településfejlesztési politikára lesz szükségük, hogy
a városiasodás folyamatát irányíthassak; csökkentsék a legnagyobb városokra
nehezedõ nyomást, és kisebb városokat építsenek, szorosabban integrálva õket
a vidéki háttérhez.

Az új városirányítás decentralizálást követel, anyagi, politikai és személyi füg-
getlenséget a helyi igények kielégítésére legalkalmasabb helyi hatóságok számá-
ra. A népesség 1%-os növekedéséhez 3%-nyi demográfiai beruházásra van szük-
ség, hogy az új dolgozók számára munkalehetõséget és épületeket teremtsenek.

Az energia-felhasználás kérdése

Egy biztonságos és megújuló energiaforrás a harmonikus fejlesztéshez alapve-
tõ fontosságú. Eddig még nem találtunk ilyet. Bár az energia-felhasználás növe-
kedésének üteme csökkenõben van, az iparosítás, a mezõgazdasági fejlesztések
és a fejlõdõ országok rohamosan növekvõ népessége mégis egyre több energiát
igényel. Ma egy iparosodott piacgazdaságban egy átlagpolgár 80-szor annyi ener-
giát fogyaszt, mint a Szaharában élõ társa. Ennek következtében bármely reális
világméretû energetikai elõrejelzésnek egy alapvetõen megnövekedett elsõdleges
energiafogyasztással kell számolnia a fejlõdõ országok részérõl.

Ahhoz, hogy a fejlõdõ országok energia-felhasználását az iparosított országok
szintjére hozzuk, 2025-re a Föld jelenlegi energiatermelését meg kellene ötszö-
rözni. A földi ökoszisztéma ezt nem képes elviselni; különösen akkor nem, ha a nö-
vekedés meg nem újuló tüzelõanyagokon alapul.

A jelenlegi elsõdleges energiaforrások felhasználási arányát alapul véve, a glo-
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bális felmelegedés és a környezet savasodásának veszélye valószínûleg még az
energiatermelés megduplázódását sem teszi lehetõvé.

Mindezek miatt a gazdasági növekedés bármely új korszakának kevésbé ener-
giaigényesnek kell lennie, mint ez a múltban volt. Az energiahatékonysági progra-
moknak kell a nemzeti energiagazdálkodási stratégiák alapjává válniuk, de még
sok tökéletesíteni való akad ezen a téren. A modern berendezések újratervezhe-
tõk úgy, hogy ugyanakkora teljesítményt nyújtsanak kétharmad, sõt fele akkora el-
sõdleges energia-felhasználással, mint hagyományos társaik. Az energiatakaré-
kos megoldások ráadásul gyakran árcsökkentõk. Napjainkban a nukleáris energia
széles körben használatossá vált, de a kockázatai is ismertté váltak. Csernobil óta
különben sem gondolkodhatunk használatáról úgy, mint azt megelõzõen.

Az elsõség a környezetbarát és ökológiailag életképes alternatívák kutatását és
fejlesztését illeti, valamint az energia-felhasználás hatékonyságának növelését.

Az iparfejlesztés problémája

Az ipari termelés a századforduló óta ötvenszeresére emelkedett, e növekedés
négyötöde 1950 óta ment végbe. A világon ma hétszer annyi árut állítanak elõ,
mint 1950-ben. A jelenlegi népességnövekedési ütem mellett öt-tízszeres terme-
lésnövekedésre lenne szükség ahhoz, hogy a fejlõdõ országok fogyasztói szintjét
az iparilag fejlett országok szintjére hozzuk addigra, amikorra kiegyenlítõdik a né-
pességnövekedés üteme a következõ században.

A nemzeteknek kell viselniük a nem megfelelõ iparosítások költségét, így szá-
mos fejlõdõ ország ismeri fel, hogy sem az erõforrásokkal, sem – a gyors techno-
lógia-váltások miatt – elegendõ idõvel nem rendelkezik ahhoz, hogy most leront-
va természeti környezetét, majd késõbb javítsa ki a hibákat. Nekik is szükségük
van azonban segítségre és információkra a fejlett országokból, hogy a legmegfe-
lelõbb technológiákat használják fel. A transznacionális cégeknek különleges a fe-
lelõsségük abban, hogy egyengessék az iparosítás útját azokban az országokban,
amelyekben tevékenykednek.

Az újonnan feltûnõ technológiák nagyobb teljesítményt, jobb hatékonyságot és
kisebb környezetszennyezést ígérnek, de számos korláttal is járnak (új, mérgezõ
vegyszerekkel és hulladékokkal, valamint olyan jellegû és méretû balesetekkel,
amelyek jelenlegi védelmi mechanizmusainkkal elháríthatatlanok). Sürgetõen
szükséges a veszélyes ipari és mezõgazdasági vegyszerek exportjának szigorúbb
ellenõrzése. A veszélyes hulladékok lerakásának jelenlegi rendszerét is meg kell
szigorítani.

Összefoglalva az eddigieket: a tudományos-technikai korszak veszélyei közé
tartozik, hogy hirtelen megsemmisítheti az emberiséget (atomháború), vagy las-
sabb folyamat során (környezetszennyezés) megfosztja az élethez szükséges fel-
tételektõl, ismeretlen és veszélyes útra terelheti az emberiség fejlõdését (génma-
nipuláció), végül összezavarhatja vagy önmagától elidegenítheti azt (információs
zavarok).

Milyen hatóerõk, meggondolások, célkitûzések álltak a tudományos-technikai
fejlõdés mögött? Nyilván az emberiség fennmaradásának, a természettel szembe-
ni függõsége csökkentésének törekvése, szükséglete. De milyen értékrendszert
alakított magának ki ez a korszak? Három olyan jellemzõje van ennek az érték-
rendszernek, melyek e korszak csaknem minden jelenségét kísérik: a hasznos-
ság, a mennyiség és a haladás bûvölete.
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Az új termékek, gyártmányok, eljárások mindig valamilyen részleges emberi hi-
ány pótlását, szükséglet kielégítését vették célba, de ez mindig a pillanatnyi hasz-
nosságra irányult, sohasem tudta átfogóan nézni az ember hasznát, s nem voltak
tekintettel önmaguk következményeire. Ártatlannak tûnõ példa: az édességek, a
gyermektápszerek gyorsan biztosították a gyermekek növekedését vagy hízását,
de hátrányos helyzetbe hozták fogazatát. Szembetûnõen ellentmondásos példa:
bizonyos növényvédõ szerek nemcsak a kártevõ, de a hasznos rovarokat is kiir-
tották, felborították a környezet élettani egyensúlyát, stb.

A mennyiségi gondolkodás a technikai haladás során mindig a nagyobb, több,
gyorsabb és jobb termék elõállítására törekedett. A „jobb” ugyan látszólag minõ-
ségi s nem mennyiségi jelzõ, de ez esetben csak azt jelentette: az elõzõhöz viszo-
nyítva jobban mûködõ. Közben pedig olyan melléktermékek (ipari szennyezõdés)
keletkeztek, melyek hatásukban rosszak, sõt egyre rosszabbak lettek.

Végül a haladás-hit ahhoz a megalapozatlan képzelgéshez vezetett, hogy a fej-
lõdés iránya egyenes vonalú és megfordíthatatlan, folyamata pedig végtelen és
szükségszerû. Elfelejtkeztek arról, hogy a „jó” nemcsak mennyiség, de – sõt elsõ-
sorban! – minõség, s nemcsak változó (járulékos), de állandó, változatlan jellege
is van. Arról ugyancsak megfeledkezett a tudományos-technikai fejlõdés mögött
álló értékrendszer, hogy nemcsak az „egyenes vonalú, de a „körbeforgó” folyama-
tokat is figyelembe kellene venni, mint pl. a fák lombjának és a talajnak az egyen-
súlya (a lehulló lombok táplálják a talajt, az erõit visszanyert talaj újra táplálja a fá-
kat, annak lombját). A természet törvényszerûségei közül mintha csak az ok és
okozat egyenes vonalú haladását ismerték volna el, s megfeledkeztek az össz-
hang törvényeirõl.

Megújulhat-e a tudományos-technikai korszak önmaga ellentmondásait és az
abból eredõ veszélyeket felismerve? Ha igen, hogyan? Megújulhat, de nem egye-
dül a tudomány és a technika eszközeivel.

A tudomány és a technika eszközeivel több fontos részletkérdés oldható meg,
ezeket nem szabad lebecsülni. Ilyen pl. a szennyvíztisztítás. De a háborús veszély
elhárítása egyedül technikai eszközökkel már elvileg sem oldható meg, nemcsak
a technika „fejletlensége” miatt. Például a fegyverelhárító rendszerek nyújtotta vé-
delem mindig csak ideiglenes.

A közgazdasági megközelítés ugyancsak fontos részmegoldásokat adhat.
Ilyenek lehetnek: a gazdaság tekintettel lesz az emberi környezetre; a termelés
növekedését bizonyos területeken lassítják; a javakat igazságosabban osztják
el, így csökkentik az életszínvonal, egyben az ipari szennyezettség különbsé-
gét az egyes világrészek között, stb. Az eddigi kísérletek, sõt eredmények
azonban azt mutatják, hogy igen nehéz döntõ áttörést elérni ezzel a megköze-
lítéssel. Kevesen vannak, akik a pillanatnyi önérdeket fel tudják áldozni a hos-
szú távú közérdek oltárán. A gazdasági életet nem lehet olyan biztonsággal irá-
nyítani sem a szabadpiac, sem a központi tervezés és ellenõrzés útján, mint
egy gépezetet.

Elengedhetetlen a különféle tudományágak közti együttmûködés. A különféle
szakértõkbõl álló csoportok megkérdezése, sõt közös munkája. Nemcsak új tu-
dásanyag gyûjtése, de a meglevõk rendszerbe foglalása. A társadalmi összefüg-
gések ismerete. A döntések meggondolása, mégpedig nemcsak a közvetlen, el-
sõdleges, de a másod- vagy harmadlagos következmények figyelembevétele is.
Azonban mindez nem szünteti meg a döntések kockázatát. A ténymegállapítások
lehetnek csaknem száz százalékig tárgyilagosak, a döntésekben mindig van ki-
számíthatatlan elem.
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Alapvetõ fontosságú, hogy a döntések meghozatalába ne csak a szakértõket
vonják be, hanem annak a társadalomnak minél szélesebb rétegeit, melynek éle-
tét a döntések jó vagy rossz irányban befolyásolni fogják. A társadalom a maga
szerepét részben a társadalomtudósok (szociológusok) szakvéleménye vagy el-
méleti megállapításai, részben pedig önnön akarata kinyilvánítása és a maga te-
võleges közremûködése által gyakorolhatja.

A politikai hatalom – akár központosított, akár a társadalom széles rétegei ál-
tal gyakorolt, tehát megosztott jellegû – mindig nagy szerepet játszik a tudomá-
nyos-technikai fejlõdés irányításában és ellenõrzésében. Csak két példát említ-
sünk erre. Milyen eltérõ szerepe van az államnak, mint „megrendelõnek” a tudo-
mányos-technikai fejlõdésben aszerint, hogy történetesen fegyvereket vagy
gyógyszereket rendel-e meg a termeléstõl! Vagy milyen jótékonyan befolyásol-
hatja a nevelési intézmények útján a közgondolkodást, éppen a társadalom
hosszú távú érdekei tudatosítása terén, a reklámon felnõtt „gondolkodás” túlsú-
lyával szemben! Azonban mindezek értékelése után is tudatosítanunk kell, hogy
a legjobban mûködõ politikai hatalom sem jeleníti meg az egész társadalmat; s
a legtevékenyebb társadalom is olyan ellentétes érdekcsoportok szövevénye,
melyek összeütközésében nem biztos, hogy az az akarat kerül ki gyõztesen,
amelyik az egész társadalom javát szorgalmazza a tudományos-technikai fejlõ-
dés ügyében.

Összefoglalva: a vezérléstan (kibernetika) alaptörvényei közé tartozik, hogy
egy rendszert csak az azon kívül esõ pontból lehet ellenõrizni. A tudomány és
technika rendszerét is csak egy azon kívül esõ szabályozórendszerbõl lehet meg-
újítani, önellentmondásait feloldani. A tudomány és a technika által befolyásolt ko-
runkban a hit és erkölcs hozzájárulására e téren nagy lehetõség kínálkozik.”

4.3. Jövõjéért az emberiség maga felelõs
Farkas Péter könyvébõl (1993.)

„Georg Picht pontosan megfogalmazta azt a kérdést, amely azóta is minden ko-
moly szociológust mély aggodalommal tölt el: „Vajon mennyi ideig lesz még lehet-
séges, hogy amikor az emberiség ésszerûen és építõ módon tud cselekedni a tu-
dományban és a technológiában, észtelenül és öngyilkos módon cselekszik az
emberi viszonylatok és a politika területén?” (Francia kiadás: Reflexions au Bord
du Gouffre”, Laffont Kiadó, 1970. 40. o.)

1968-ban, az olasz Aurelio Peccei megalapítja a Római Klubot, a világ legkivá-
lóbb szakembereibõl és társadalomtudósaiból, az emberiséget megsemmisülés-
sel fenyegetõ, súlyos társadalmi krízis tanulmányozására.

A Római Klub megszervezi és mozgósítja a nemzetközi tudományos világ elit-
jét, és több nemzetközi találkozó után, 1972-ben, Amerikában megjelenik a Római
Klub elsõ tanulmánya „The Limits to Growth”, „A gazdasági növekedés határai”
címmel. Hat, különbözõ nemzethez tartozó, tudományos szaktekintély írja alá ezt
az új utakat törõ jelentést, a Római Klub végrehajtó bizottságának képviseletében.

A Római Klub jelentésében a legnagyobb újítás az, hogy a társadalom krízisé-
nek különbözõ szektorait nem egymástól elválasztva, külön-külön, hanem globáli-
san vizsgálja. Ezzel tudatos úttörõje az új társadalomtudománynak.

A jelentés megállapítja, hogy az emberi társadalom egy komplex, dinamikus és
policentrikus természetû realitás, amelynek különbözõ elemei állandó kölcsönha-
tással vannak egymásra.
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– A túlnépesedés,
– az élelmiszer-termelés,
– a nem megújuló nyersanyagforrások pocsékolása és kimerítése,
– a természetrombolás
– az iparosítás,

egymástól elválaszthatatlan, mert egymással kölcsönhatásban lévõ probléma,
amelyeket külön-külön vizsgálva lehetetlen érvényes megállapításokhoz jutni.

A Római Klub az öt tényezõ alakulását grafikonokon, együtt, a kölcsönhatások
figyelembevételével vizsgálja. Arra a megállapításra jut, hogy nem szabad a mo-
dem technika vívmányait széles körben alkalmazni, a kölcsönhatásainak ilyen glo-
bális vizsgálata elõtt, különben elkerülhetetlen a társadalom csõdbe jutása. A Ró-
mai Klub megállapításainak az elfogadása, a kísérleti módszer bevezetését jelen-
tette  volna a társadalomtudományba, a mindmáig filozófiai elvekre támaszkodó,
dogmatikus társadalomtudománnyal szemben, amelynek a fõ jellegzetessége,
hogy intranzigensen állít, de nem kísérletezik és nem bizonyít.

Hogy a Római Klub evidens megállapításait eddig nem tették magukévá a po-
litikai és gazdasági élet vezetõi, annak az egyszerû oka, hogy a nyugati társada-
lomnak is megvan a maga „nomenklatúrája”, amelynek a partikuláris érdekeit sér-
tené az egyszerû evidenciák elfogadása.

A Római Klubnak a világ közvéleményét megrázó jelentése megállapította,
hogy a Föld nem elég nagy, és annak természetes erõforrásai nem elegendõek
ahhoz, hogy továbbra is elviselhesse lakosainak egocentrikus és agresszív maga-
tartását. Az intézmények és erkölcsök radikális reformjára van szükség. Ahogy az
idõ halad, egyre nyilván valóbbá fog válni, hogy egy hosszú távra szóló, összefüg-
gõ tervre és egy azt végrehajtani képes világszervezetre elkerülhetetlenül szükség
van.

A jelenlegi súlyos és veszélyes problémák megoldását és a természet egyen-
súlyi helyzetének a visszaállítását – írják – csak egy radikális átalakulás oldhatja
meg, a politikai magatartás és az etika fejlõdésének a síkján., Azokon a területe-
ken, amelyeken a nagyarányú technológiai fejlõdés óta semmi újat nem talált meg
fel, és ezért semmit sem haladt elõre az emberiség.

Majd a befejezõ részben, a Római Klub, dõlt betûkkel, így foglalja össze nagy-
arányú kutatómunkájának az eredményét:

„Mi nem vagyunk ellene a haladásnak, de ellene vagyunk a bekötött szemmel
való haladásnak.”

Ezen a téren is pontosan ugyanazt mondja a Római Klub, amit Georg Picht
mondott, amikor sötét éjszakában, lámpa nélkül rohanó autóhoz hasonlította a
mai emberi társadalmat.

Csak a kísérleti ember- és társadalomtudomány fejlõdése gyújthatja ki a fényt
a sötét éjszakában.

A globális és dinamikus szemlélet fokozatos térhódítása terén, a legújabb és
utolsón elõtti fejezet volt a Római Klub tudatos és félreérthetetlen állásfoglalása
ezen a téren.

Még mielõtt a Római Klub jelentése megjelenhetett volna a gazdasági növeke-
dés határairól, a klub kutatógárdája ráébredt arra, hogy a klasszikus, analitikus
módszerrel nem lehet érvényes megállapításokhoz jutni az emberi társadalom krí-
zisét illetõen. Azért egy körlevelet intéztek a Római Klub vezetõi, 1968. február 22-
én, a világ harminc kiemelkedõ tudományos személyiségéhez. Abban rámutattak
arra, hogy eddig a problémákat egyenként vizsgáltuk, mintha azok magukban
egységek lennének. Nem vettük figyelembe a kölcsönhatásokat, az egymással
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összefüggõ problémák között. Ezzel a módszerrel a modern társadalom problémái
megismerhetetlenek. Új, globális vizsgálódási módszert kell tehát keresnünk.

Ez után a körlevél után a Római Klub kutatógárdájának a munkája tudatosan
globális, policentrikus és dinamikus szemlélettel folyt tovább.

Újból visszatér erre a kérdésre,  a Római Klub jelentésének bevezetõ része. Le-
szögezi, hogy a modem emberi társadalom természeténél fogva rendkívül komp-
lex és dinamikus realitás. Annak alkotóelemei állandó kölcsönhatással vannak
egymásra. Olyannyira, hogy egy elem alakulásának a vizsgálatát nem lehet elkü-
löníteni a többiektõl. Az ilyen komplex, policentrikus és dinamikus természetû re-
alitásokat csak globális szemlélettel lehet érvényesen vizsgálni.

A magasabb fokú kopernikuszi és einsteini tudományos szemléletnek a jelleg-
zetessége az alacsonyabb rendû analitikus módszerrel szemben az, hogy az

– globális és nem részleges,
– policentrikus és nem monocentrikus,
– dinamikus és nem statikus,
– relatív és nem. lineáris és abszolút.

A Római Klubnak ezt a megállapítását sem tette magáévá sem a dogmatikus
társadalomtudomány, sem a közvélemény. A klub életre hívó vezetõje meghalt. A
monetarista gazdaságfilozófia került hatalomra. A Római Klub korszakot alkotó je-
lentése feledésbe merült.”

4.4. Új világrendetlenség
Glavina Zsuzsa fordítása: Peter Glotz politológus

beszélgetése Helmut Schmidttel (Népszabadság, 1994. 03. 26.)

„1989 drámai fordulatot jelentett a politikában. Eleinte hatalmas volt a lelkese-
dés, most viszont alapjában véve van egy széttöredezést kiváltó vírus Keleten,
van egy borzalmas háború Európa délkeleti részén meg egy meglehetõsen kínzó
Európa-vita Nyugaton a maastrichti szerzõdés nyomán.

A szovjet imperializmus összeomlását követõen a világhelyzet három oknál fog-
va áttekinthetetlenné és nehézzé vált, jövõjét pedig nem könnyû kiszámítani. Az
elsõ ok az, hogy az egész világon – beleértve Ukrajnát, Oroszországot, a balti ál-
lamokat stb. – egyetlen kormány, egyetlen politikai és értelmiségi elit sem volt gon-
dolatilag fölkészülve a Szovjetunió imperializmusának erre a katartikus, robbanás-
szerû, hirtelen összeomlására.

Az esemény által kiváltott elsõ és egyetlen reakció az óriási öröm, lelkesedés,
sõt segítõkészség volt azok iránt, akik immár kiléphettek a szabadságba. A való-
ságban azonban semmiféle elképzelés nem létezett arról hogy mi történjék 
ezután.

A jelenlegi bizonytalanság második oka abban a tényben rejlik, hogy a Szovjet-
unió szétesése találkozott az Egyesült Államok, Európa és Japán súlyos gazda-
sági recessziójának kezdetével. Itt merõ véletlenrõl volt szó, s a két dolognak sem-
mi köze egymáshoz. Ez a recesszió azonban nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy elbizonytalanodtak a kormányzó erõk, és nemcsak ok, hanem azok az em-
berek is, akik a gazdasági élet szálait tartják kezükben mint a vállalkozók, a ban-
kok vagy a szakszervezeti munkavállalók és szervezeteik. Persze meg kell mon-
dani, hogy a recessziónak egészen más okai voltak Amerikában, mint Németor-
szágban. A japán recesszió az amerikaihoz hasonló, egymással is összefüggõ
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okokra vezethetõ vissza: a részvénypiacok és az ingatlanpiacok összeomlására.
Az említett két jelenség nem játszik szerepet a német gazdasági válságban, és az
európaiban sem.

A harmadik oknak megint csak semmi köze a recesszióhoz. Ez abból áll, hogy
Moszkva és Washington antagonisztikus duomvirátusának megszûnése olyan
erõket szabadított föl, amelyek már azelõtt is léteztek, de rejtve maradtak. A hor-
vátok és a szerbek például mindig is gyûlölték egymást, a Szovjetunióban élõ száz
nemzet és nemzetiség pedig folyton meg akart szabadulni az oroszoktól már a cá-
ri idõkben, és nemcsak Lenin Sztálin meg Hruscsov óta. Most aztán hirtelen eltöl-
tötte õket a szabadság érzése, és egymásra támadtak. Vagyis a hidegháború ide-
jén a duomvirátus által elnyomott konfliktusok, melyeket a XX., XIX., és a XVIII.
század történelmébõl ismertünk és már elfelejtettünk, újra felszínre törtek. Kiemel-
kedõ példa erre a mostani boszniai háború. És nem ez lesz az utolsó, amelyet a
Balkánon látni fogunk.

Három, kategorikusan különbözõ okról van tehát szó, amely együttesen hatva
odavezetett, hogy nincs „békeosztalék”, és nincs új világrend sem. Ami van, az
egy új világrendetlenség. Úgy is mondhatjuk, hogy visszatérünk az 1914 elõtti vi-
lág-rendetlenséghez.”

4.5. Amerika: egyedül ez sem megy
(a szuperhatalmisághoz legalább ketten kellenek)

(Népszabadság, 1994. 04. 27.)

„Divatba jött az Új Pesszimizmus. Február óta az Egyesült Államok keleti part-
jának minden nagy egyetemén felélénkült a vita a külpolitikáról. A megszólalók kö-
zött elvétve látok-hallok kutatókat. A kerekasztalok sztárjai többnyire hivatalban lé-
võ vagy éppen a kispadon várakozó politikusok, a nyilvánosság megszokott kör-
nyezetükhöz képest lazább egyetemi kereteit láthatóan élvezõ katonák, hivatásos
tanácsadók. Van, aki morális felelõsségtõl hajtva a kérdéseket tulajdonképpen
magának teszi fel. Másokat inkább gyakorlati problémák izgatnak; mekkora az az
amerikai takaró, amely alatt kényelmesen, kockázatok nélkül azért ki lehet nyúj-
tózkodni? Egy harmadik csoport – bár nem sokat tud a világról – jobbára úgy ér-
zi, pozíciója miatt nem engedheti meg, hogy a nemzetközi ügyek kapcsán hallgas-
son. Mennyire vagyunk felelõsek Boszniáért? Miért nem hasonlít az új Oroszor-
szág vágyainkra? Tudjuk-e hogy végül is most milyen világot szeretnénk (magunk-
nak)? És egyáltalán; mire jutottak egy év alatt Clintonék a külpolitikában?

Héják és galambok, liberálisok és sok konzervatív, újságírók és szociológusok
láthatóan egyetértenek abban, hogy a hidegháború utáni vagy posztszovjet Új Vi-
lág végül is rosszabbra sikeredett, mint várták. Sõt, hogy a világ állapota a hideg-
háború éveihez képest tulajdonképpen valamit még romlott is. Talán helyenként
már valamilyen nosztalgia is kivehetõ a szembenállás pontosan bemérhetõ lö-
vészárkai, hazai mozgósításra oly kényelmes ellenségképe, kölcsönös elrettenté-
sen alapuló stabilitása iránt.

A külpolitikában a Clinton-csapat minden tapasztalatlansága ellenére (vagy ép-
pen amiatt) két dolgot másképp csinál, mint ahogyan az elemzõk azt elõzetesen
feltételezték. Elõször: a demokraták belsõ reformokra összpontosító választási
programjából és Clinton eddigi személyes politikai tapasztalataiból is következõen
sokan egyfajta Új izolacionizmus beköszöntését várták. A támogatás súlypontjai
persze megváltoztak, a külsõ partnereknek kevesebb jut. De Amerika nem fordult
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befelé. A nyolcvanas évekhez képest jobban figyeli a saját pulzusát, de az új kor-
mányzat is felismerte, hogy a globális gazdaság kialakult rendszerében egyszerû-
en nem fordíthat – még szimbolikusan sem – hátat a külvilágnak.

Másodszor: a demokraták kül- és katonapolitikai kérdésekben többségükben
mindig hagyományosan galambok; ha nem is békepártiak, de a puhább, lazább
megoldások hívei voltak. A most Washingtonba került demokrata csapat azonban
nagyobbrészt inkább héjaként viselkedik. Azt hirdeti, hogy Amerikának „mindenütt”
jelen kell lennie, és – a történet szempontjából mindegy, hogy nem feltétlenül sa-
ját érdekei, hanem egyetemesnek tûnõ értékek, így például az emberi jogok ame-
rikai felfogásának terjesztése érdekében – nem kell félnie az erõ alkalmazásától
sem. A demokratáktól – Kennedytõl Carterig – soha nem volt idegen valamilyen
ideologizált külpolitika. De sok elemzõ mégis úgy gondolta, hogy Bush választási
vereségével – legalábbis korábbi formájában – eltûnik a színrõl az elmúlt másfél
évtized amerikai misszionarizmusa. Láthatóan nem így történt. Egy kisebbség,
például a „világvégés” Fukuyama a februári Commentaryban, így is megfogalmaz-
za, hogy a rend bomlását, a tribalizmust és a nacionalista õsköd újragomolygásá-
nak veszélyét általános világtendenciaként megélõk európai tapasztalataikat egy-
szerûen túláltalánosítják. Míg errefelé – Boszniától a németek és franciák növek-
võ idegenellenességéig – a politikai lepra valóban terjed, a világ többi részén más-
milyen széljárás uralkodik. Amerika, úgy tûnik, túljutott a recesszión (1993 utolsó
negyedévében már négyszázalékos növekedést is produkált). Kelet-Ázsia nem-
csak növekszik, hanem – ami talán ugyanilyen fontos – a gazdasági modernizá-
ció a térségben a politikai szenvedélyeket mindenütt lehûtötte. Latin-Amerika pe-
dig a liberalizáció jó évtizedes szakasza után láthatóan a gazdasági fellendülés
küszöbére ért.

Clintonék elsõ évét ugyan mindenki szidja, azonban, ahol tárgyalásokkal va-
lamit el lehetett érni, a demokraták mérlege mégis inkább kedvezõ. A NAFTA,
vagy az abból kinövõ, egyre több dél-amerikai gazdaságot is magába olvasztó
általános amerikai szabad kereskedelmi övezet stabilizálása, az izraeli-palesz-
tin béketárgyalások felgyorsulása (ami, persze inkább az öbölháború, mint
Clinton ügyességének következménye), vagy az Ázsiai Csendes-óceáni Gaz-
dasági Kooperációs Program beindítása egyértelmû, s talán hosszabb távú si-
kere.

Életfontosságú ügyekben azonban Clintonék láthatóan nem egyszerûen
(csak) ügyetlenkednek. Bizonytalanságuk mögött az „egyetlen szuperhatalom”
modelljének strukturális lehetetlensége látszik. Amikor a Szovjetunió felbomlását
követõen a washingtoni külpolitikai tervezõk magukat az egyedül megmaradt
szuperhatalomként definiálták, valós erõteret észleltek, de tévedtek is egyszerre.
A szuperhatalmi szerep; vagyis a közvetlen gazdasági-politikai érdekszférákon
túl terjedõ, sok vonatkozásban ideológiai indokokra hivatkozó globális politikai-
katonai felelõsségvállalás modellje az elmúlt negyven évben egy sajátos párvia-
dal körülményei között alakult ki. S e végletes versenyhelyzet nélkül értelmét
veszti. Szuperhatalom nincs, csak egymásra meredõ szuperhatalmak (legalább
kettõ). A szuperhatalmi szerepkészlettel a gyõztes sem képes valami újat kezde-
ni. Sõt, bizonyos értelemben, számára az újrakezdés még nehezebb, mint a
vesztes számára. Akit kiszámoltak, vagy netán kiütöttek, az rá van kényszerítve
arra, hogy eddigi harcmodorát újragondolja. A gyõztes ilyen kényszert nem érez.
Õ nyert. Vetélytársánál erõsebb volt, tehát erejével, harcmodorával minden rend-
ben van. S nem akarja észrevenni, hogy a partner nélkül maradt, a ringben to-
vább ugráló ökölvívó csak a levegõt csépeli.
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A múlt század – egyetemi kerekasztalokon a mai helyzet elõképeként oly sok-
szor hivatkozott – Pax Britannicája az ezredvéghez képest statikus és dezideolo-
gizált világ volt. A brit uralom mûködésmódját – legalábbis fénykorában – nem a
könyörtelen versenykorszakból örökölt politikai technológiák határozták meg. Há-
rom kulcskérdés: 1. A valós amerikai „nemzeti érdekek” meghatározása; 2. A szö-
vetségeseknek vagy más partnereknek leosztható szerepek; 3. A katonai erõ al-
kalmazásának lehetõségei és korlátai.

Egy nagyhatalom „nemzeti érdekei” nyilvánvalóan nem érnek véget egy céljai-
val rokonszenvezõ szomszédos országgyûrû megteremtésében. Még a hideghá-
ború végével sem elég, ha õt nem tudják megtámadni. S nem is merülhet ki egy-
szerûen áruinak megbízható terítésében, vállalatai technológiai fölényének fenn-
tartásában a külsõ piacokon. A nagyhatalmi státus szolgáltatások bonyolult rend-
szere. A szövetségeseknek, védenceknek, klienseknek meg kell hogy érje: ide,
ebbe a vonzási övezetbe tartoznak. A központnak mindent meg kell tennie, hogy
a holdudvarába került vagy az azt választó országok, politikuscsoportok magukat
biztonságban érezzék. Az itt elérhetõ kölcsönöknek, az innen szerezhetõ beruhá-
zásoknak, technológiáknak elõnyhöz kell juttatnia másokkal szemben a szövetsé-
gi rendszeréhez tartozókat. Hosszabb távon, persze, mindig kifizetõdõ volt a köz-
pontnak is, ha saját perifériákat ellenõrizhetett. De egyáltalán nem biztos, hogy így
is, tehát valamilyen adott pillanatban a kötelezettségvállalások súlya a konkrét he-
lyen ebbõl elérhetõ hasznot nem haladta meg. S egy valóban pluralista társada-
lomban, természetszerûen, az ilyen esetekben az egyes érdekcsoportok felfogá-
sa a benyújtott politikai számlák kifizetésének rendjérõl, vagy a korábbi kliensek
mai védelmi hitelképességérõl szükségszerûen eltér. A mai amerikai külpolitikai
elit pedig láthatóan itt kétféleképpen is bizonytalan.

Egyrészt a hagyományos nagyhatalmi játékteret meghaladó „szuperhatalmi”
szerepben – a totális szembenállás feltételei között – az amerikaiak és a szovje-
tek között klientúra kiépítési, vazallusszerzési verseny folyt. Minden csatlós jól jött,
mert ha nem az enyém lett, akkor az ellenfél befolyási övezetébe került. Sõt a szu-
perhatalmi státus egyik legfontosabb ismérvévé vált az így szerzett (ellenõrzött?)
politikai vegyeskereskedés nagysága. A szembenállás megszûnésével azután az
amerikaiak nyakán maradt sok, az új feltételek között értelmetlen, sõt esetenként
kellemetlen terhet jelentõ elkötelezettség. Amihez azonban az adott kapcsolat má-
sik végén a klientúra, mint létét meghatározó alapfeltételhez, gyakran tûzön-vízen
át ragaszkodik. Fenntartásához az amerikai közvéleményen belül megkísérel ma-
gának támogatókat szerezni. Emellett fontos amerikai gazdasági csoportoknak és
védelmi szakértõknek e korábbi kapcsolatok befolyást, súlyt, személyes hasznot
is jelentettek. Tehát kemény lobbyzás folyik minden redukciós visszavonulási pró-
bálkozással szemben.

Ráadásul a szovjet oldalon még az amerikainál is kiegyenlítetlenebb, csatlós-
szerûbb volt a kliensi rendszer. Ezért az ottani kapcsolati rendszer összeomlásá-
val vagy meglazulásával a volt szovjet periféria (még annak új antiszovjet elitjei is)
korábban rögzült külpolitikai gondolkodásmódjából következõen lázasan új patró-
nust kezdett keresni. S megkísérelt az amerikai centrum elvben megszerezhetõ
erõforrásaiért annak korábbi befolyási övezetéhez tartozókkal versenyezni. Ekko-
ra „vevõkört” nagyhatalmi szolgáltatásokkal azonban az amerikaiak egyszerûen
ha akarnának sem képesek ellátni.

Mindebbõl következõen újraértelmezendõekké váltak a „valódi”, tehát a nem
vazallusszerû szövetségesekre hárítható felelõsségek és kötelezettségek. A di-
lemma adott. Hogyan lehet az egypólusú szuperhatalmi szerepbõl következõ gaz-
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dasági (és esetenként katonai) terhek egyre nagyobb részét – nemzetközi szerve-
zeteken vagy szövetségi rendszereken keresztül – úgy leosztani a japánoknak és
az európaiaknak, hogy mindeközben a vacsoraasztalnál továbbra se kételkedjék
senki az amerikaiak vitathatatlan elsõ helyében, „levesosztó” szerepében? S miu-
tán az öbölháborúban ez – tekintettel a közel-keleti olajforrások biztosításának
fontosságára a fõbb szövetségesek számára – ez sikerült, a washingtoni tervezõk
úgy vélték, az ott kialakított sémákkal hosszabb távra használható külpolitikai esz-
köztár birtokába jutottak. Csak most, a boszniai kudarc napjaiban kezdik észre-
venni, hogy a Szaddam Husszein elleni hadjárat nem új korszak hajnala, hanem
inkább a réginek a záró epizódja volt.

Végül a katonai erõ felhasználhatósága. Leginkább két korlát: egy technológiai
és egy közvéleménybeli tûnik szembe. Az amerikai társadalom értékrendjében a
technológia mindenható. Amit segítségével nem lehet megoldani, az talán nem is
létezik. Megfordítva, nincs olyan probléma, aminek kezeléséhez ne lehetne meg-
felelõ technológiát kifejleszteni. Most kiderül, hogy vannak ügyek, amelyeket nem
lehet lézerirányítású bombákkal megoldani. Hogy az elektronika a boszniai he-
gyekben nem segít. Hogy a százmilliárdokért kifejlesztett drága játékszerek a
nemzetiségi konfliktusokban olyan hatástalanok mint a body building a gyomorrák-
kal szemben. S hogy az amerikai közvélemény egyszerûen nem visel el több ame-
rikai katonahalált a tévéképernyõn.

Az amerikai külpolitika két hagyományos pólusa már az alapító atyák idején
megfogalmazódik. Jefferson a szabadság terjesztését tartotta alapvetõ amerikai
államérdeknek. Ellenlábasa, Hamilton szerint pedig az erõegyensúly fenntartása
az amerikai politika igazi imperatívusza. Ebben a században a jeffersoni elvek leg-
inkább Woodrow Wilson „világbéke Amerika vezetõ szerepével” modelljében, a
hamiltoni felfogás pedig a hidegháború politikai filozófiáiban született újra. Most
láthatóan egyik hagyomány sem mûködik. Két megoldási mód látszik. A hagyomá-
nyos szerep feltámasztása új szimbolikus ellenségkép létrehozásával (például ret-
tegéssel a „fundamentalistáktól” vagy. a civilizációk összeütközésének képeivel).
Vagy a posztindusztrializmus politizálási stílusának kialakítása. De egyedül – lát-
hatóan – ez sem megy.”

4.6. Az amerikai Kreml-politika „cárja”
(Strobe Talbott: az elnök barátja és az orosz lélek mérnöke)

Füzes Oszkár, Népszabadság, 1994. 03. 03.

Három nappal azután, hogy Moszkva Karadzsics „meggyõzésével” megelõzte
a boszniai szerbek elleni NATO-támadást, és ezzel kétségtelenné tette, hogy.
Oroszország ismét önálló világhatalom, az amerikai szenátus megerõsítette új
tisztségében az USA külügyminisztériumának második emberét. Ez ugyanaz a
nap volt, amikor kirobbant a kémügy, és sokan már arról kezdtek beszélni Ameri-
kában, hogy lám-lám, az oroszok mit sem változtak, Clinton elnök pedig túl enge-
dékeny Moszkvával szemben. Az új külügyminiszter-helyettes mégsem más, mint
minden idõk egyik leginkább oroszbarát washingtoni politikusa: Strobe Talbott.
(Persze csak abban az értelemben, ahogyan a másik oldalon Kozirevet Amerika-
barátnak mondják.) Talbott volt az, aki néhány héttel ezelõttig különleges megbí-
zatású nagykövetként a volt Szovjetunió merõben új ügyeit fogta össze a State
Departmentben – és akit máris Christopher külügyminiszter valószínû utódjaként
emlegetnek. Kulcsszerepe volt Jelcin orosz elnök és az elõzõ parlament csatájá-
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nak amerikai megítélésében. Õ az értelmi szerzõje a NATO békepartnerségi kon-
cepciójának. S õ az, aki megteheti, hogy saját miniszterével szemben Clintonnak
más véleményt fejtsen ki – sikerrel. És nemcsak azért, mert Clinton ifjúkori barát-
ja. Sokkal inkább azért, mert a második világháború után született és Clintonnal
csúcsra érõ új amerikai politikusnemzedék gondolkodásmódjának talán legtipiku-
sabb kifejezõje. Vagyis „olyan”, mint Clinton és Gore, tehát amilyen lesz vagy (sze-
rintük) szeretne lenni az ezredvégi Amerika. Talbott ennek a modellje, elsõsorban
ezért írnak róla. A Fehér Ház mostani felsõ vezetõi csapatában tizenheten vannak
a hozzá hasonlóan gondolkodó „Aspen-intézeti fiúk” közül.

Ha hisz valamiféle küldetéstudatban, akkor az a Washington-Moszkva partner-
ség remélt jótékony hatása az új világra.

Teljesen természetes, hogy 1993 elején, kocogás közben az elnökké lett Clin-
ton odalihegi neki: – Legyél az orosz-szakértõm. Ami nem kevesebbet jelent, mint
azt, hogy Washington hivatalos politikájává válik Strobe ifjúkori álma: segíteni de-
mokratikus világhatalommá, globális partnerré tenni Oroszországot.

Talbott korabeli írásaiból kiderül, hogy undorodott ugyan a „barbár kommunista
diktatúrától, amit minden normális eszközzel féken kellett tartani”, de pillanatig
sem hitte, hogy maga a nagy Oroszország kívülrõl megregulázható. Tehát: ami-
ben csak lehet, ki kell egyezni vele. Szerinte az orosz agresszivitásnak az az oka,
hogy az oroszok félnek a külvilágtól. Meg kell tehát nyugtatni õket meg kell nyer-
ni a bizalmukat – és azok utána majd tényleg rá is szolgálnak erre. Még a Time-
ban fejtegette, hogy nem külsõ nyomásra – például a reagani agyonfegyverkezés
miatt–, hanem a saját súlya, az abszurd, korrupt elnyomás terhe alatt, belülrõl dõlt
össze a Szovjetunió. Talbott egyébként szentül hiszi, hogy miként az oroszok ‘„ki-
nevelõdtek” a kommunizmusból, úgy leszoknak majd a terjeszkedõ birodalmiság-
ról is. Ha a külvilág olyan lesz, hogy maguk az oroszok célszerûbbnek látják
együttmûködni vele.

Az új külügyminiszter-helyettesen ez a jövõben sem fog múlni. Talbott minden-
nél fontosabbnak tartja Oroszország békés átalakulását. Bírálói szerint olyannyi-
ra, hogy minden más szempontot ennek rendel alá. Ezért találta ki, hogy a NATO
tagfelvétel helyett partnerséget adjon Kelet-Közép-Európának. Szerinte ez „akkor
is jó, ha az oroszok visszarendezõdnek. Ha így lesz, akkor a visegrádiakat fel-
vesszük a szövetségbe. Ha pedig minden jól megy, akkor Oroszországot is fel-
vesszük”. Eszébe sem jut, hogy esetleg az oroszok visszajönnek, s a NATO kény-
telen lesz a helyén maradni.

A Talbott-nemzedék alapvetõ vonása a háborúellenesség. Ahogy a vietnamit,
úgy „mértékkel” ellenezték az Irak elleni háborút is. (Igaz, a végén azt sürgették,
hogy Bush, ha már elkezdte, csinálja végig, Szaddam Husszein teljes vereségé-
ig, a kurdok felszabadításáig.) Strobe Talbott elítélte, hogy Izrael katonai erõvel,
támadólag is fellép biztonsága érdekében. Ebben tévedtem – ismerte el mosta-
ni szenátusi meghallgatásán. Nem volt nehéz dolga, amikor a katonai beavatko-
zás ellen emelt szót Bosznia ügyében. Mindhárom esetben (ugyanúgy, ahogy a
NATO-bõvítés ellenzésében), nyíltan kiviláglott és felülkerekedett az aggály: mit
szólnak az oroszok az iraki akcióhoz, a szovjet zsidók tömeges izraeli betelepe-
déséhez, most pedig a szerbek megfékezéséhez? Kierõszakolta, hogy Ukrajna
szinte minden moszkvai igénynek engedjen. „Oroszországot sosem szabad
(még inkább) elvadítani”. Ugyanez volt Talbott elsõ reflexe Zsirinovszkij sikere
láttán:

Kevesebb sokk, több terápia kell Oroszországban. Többek szerint Washington
ezzel „elárulta” Gajdarékat...
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A Clinton-nemzedék, Talbotték erkölcse és logikája szerint lehetõleg mindenki-
vel szót kell érteni. Minél nehezebb ez, annál inkább. Az új, „világbarát” Amerika
továbbra is világelsõ akar lenni, de úgy, hogy ez ne kerüljön neki sokba. Sõt: a vi-
lág (profitban) elsõ kereskedõjeként nyerni akar a globális békén. A globális béké-
hez elengedhetetlenül szükséges a partner-Oroszország. Akkor pedig azt is hig-
gadtan el kell viselni, hogy az oroszok szuperkémet tartottak a CIA központjában.

Talbott nem naivabb, mint a kemény világhatalmi fellépést sürgetõd, régi vágá-
sú amerikai „realisták”. Hanem új célja van, és ennek nevében „újrealista”. Akkor
is, ha logikai mércével bizonytalan, hogy megszelídül-e Oroszország. De hát:
Oroszországban csak hinni lehet... „

4.7. A NATO kiterjesztése Kelet-Európára

4.71. Biztonsági rendszerszervezõk
Bo Hulát, a HVG és a WORLD MÉDIA újság

1994 márciusi különszáma

„A NATO célja „az amerikaiakat belül, az oroszokat kívül, a németeket pedig
lenn tartani” – jelentette ki jó negyven éve Lord Ismay, a NATO elsõ fõtitkára. Ez
kissé nyers, de abban az idõben kétségtelenül igaz leírása volt a céloknak. Nem
szabad elfelejteni, hogy a szövetségek sohasem csak egy célra köttetnek. Elsõ-
sorban persze a felek érdekeit hivatottak szolgálni ellenségeikkel szemben, legye-
nek azok kinyilvánítottak vagy potenciálisak, de az is feladatuk, hogy – legalábbis
a szövetség vezetõje számára – ellenõrzést biztosítsanak a többi tag fölött. A szö-
vetségek rendet, fegyelmet és sorrendet teremtenek a tagok között. A már meg-
szûnt Varsói Szerzõdés esetében a viszony „AI Capone-i” volt, a Szovjetunió ma-
gával a szervezettel a tagokat éppúgy revolverezte, mint a NATO-t – vagy Német-
országot –, s ez a kezdetektõl nyilvánvaló volt. A NATO-nál az ellenõrzés vissza-
fogottabb, az amerikai befolyás kevésbé nyílt volt.

Most minden szem a NATO-ra szegezõdik: mi legyen a szervezet jövõbeni lé-
tének az indoka, hogyan fogalmazzák meg feladatait, és kik legyenek a tagjai?
1989 óta különféle elképzelések láttak napvilágot. Az egyik szerint a szovjet biro-
dalom összeomlása után, a politikai viharok között hányódó Európában a NATO-
nak kell maradnia a biztos pontnak, a határozott és változatlan talapzatnak, ame-
lyen az európai biztonság végsõ soron nyugszik. A szervezet minden „fellazítása”
veszélybe, sodorná elrettentõ erejének, biztonságának és stabilitásának hiteles-
ségét. Ezt a nézetet azonban már maga a szövetség is föladta az 1991-es római
csúcsértekezleten. Elkötelezte ugyanis magát az egykori Varsói Szerzõdés tagál-
lamaival való együttmûködésre az Észak-atlanti Együttmûködési Tanács kereté-
ben, és meghatározta a békefenntartás új kereteit, amit a mostani amerikai termi-
nológia szerint „partnerségnek” hívnak. A NATO jövõjérõl jelenleg folyó vita azon-
ban nem is igazán a célokról, hanem a tagságról szól. Azaz, ajánljanak-e tagsá-
got a volt semleges országok mellett a visegrádi csoport tagjainak is, vagy terjesz-
kedjen-e még messzebb Kelet-Európában a NATO? Esetleg vonuljon-e ki az
egész térségbõl és ez egyet jelent azzal, hogy fel is számolja magát -, amint ezt
a közelmúltban három amerikai szakértõ cikkében javasolta? A tagságról folyó vi-
ta mindazonáltal visszavezet a szervezet céljainak kérdéséhez. A NATO kiterjesz-
tése a jelenlegi 16 tagországon túl azzal a kockázattal jár, hogy már nem a kollek-
tív védelem, hanem a kollektív biztonság szervezete lesz, és így már nem szolgál-
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hat utolsó menedékként. Ha a NATO határait kiterjesztik a volt kelet-európai or-
szágokra Lengyelország keleti határáig, ahogy a javaslat szól –, ez nem kívána-
tos reakciókat vált ki az oroszokból, akik nehezményezik, hogy egyedül õk marad-
nak ki a NATO-ból, s ekképp olybá tûnne, hogy az valójában õellenük irányul. A
Nyugat ugyanakkor érzékeli, a kelet-európai országok azért sürgetik, hogy segít-
sen körülbástyázni az általuk frissiben építeni kezdett demokráciát és piacgazda-
ságot, ahogyan annak idején a szintén a diktatúrából kilábalt Spanyolországgal
tette. A NATO végül a kör négyszögesítése mellett határozott: egyelõre kizárja a
tagfelvételt, de a Varsói Szerzõdés volt országainak az eddigihez képest több két-
oldalú együttmûködési lehetõséget kínál. Ez a lengyeleket, a magyarokat és a
cseheket aligha elégíti ki, az oroszokat viszont nem idegeníti el. A nyomás mérsé-
kelhetõ, ha az Európai Unió, s nem a NATO veszi a vállára a tagfelvétel terhét, és
beengedi soraiba azokat a közép-európai országokat, amelyeket most három lé-
pés távolságnyira tart a társulási szerzõdéseken keresztül felkínált, nem túl nagy-
lelkû kereskedelmi megállapodásokkal. Moszkvában is könnyebb lenne meg-
emészteni Lengyelország, Magyarország és Csehország tagságát az Európai
Unióban, mint a NATO-ban.

Európához hasonlóan az ázsiai, csendes-óceáni térségben is új kihívásokkal
kell szembenézni a regionális biztonság kérdésében, amelynek alapját változatla-
nul az USA kétoldalú kapcsolatai jelentik Japánnal, illetve Dél-Koreával. Tettek
ugyan már – például Kanada – erõfeszítéseket arra, hogy regionális és multilate-
rális megállapodást hozzanak tetõ alá minden nagyhatalom, így tehát Kína, Japán
és Oroszország bevonásával. Ezeket a javaslatokat azonban Kína határozottan
elveti, feltehetõen két okból is: az USA várhatóan domináns szerepe miatt, vala-
mint azért, mert Peking a régió érintett országaival elõnyben részesíti a kétoldalú
kapcsolatokat. Eközben a Délkelet-ázsiai Államok Szervezete (ASEAN) kezd
regionáIis biztonsági és politikai szövetséggé átalakulni. Ez javíthatja azoknak a
tárgyalási pozícióját, akik egy szélesebb körû regionális biztonsági megállapodás
mellett érvelnek, s ott van még az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttmûkö-
dési Csoport (APEC), ám ez közel sem jelent szoros szövetséget.

Az Egyesült Államok, mint a térség stabilizáló tényezõje – amelynek jelenléte
mindenki számára kívánatos, beleértve Kínát, Japánt és Oroszországot is – a szé-
lesebb biztonsági rendszer megteremtésére irányuló javaslatokat lehetõségnek
tekintheti a tehermegosztásra, miközben megmaradnának kulcsfontosságú kap-
csolatai Tokióval és Szöullal. Ugyanakkor partnerségi viszonyt építhetne ki olyan
országokkal, mint Indonézia vagy Szingapúr, így helyettesítve a függõséget a tér-
ségben a Fülöp-szigeteki katonai bázisaitól. A szélesebb ázsiai-csendes-óceáni
együttmûködéssel a kétoldalú kapcsolatok nagyobb legitimációt nyernének, s old-
hatók lennének az ellenségeskedések.

A regionális biztonság építésében tehát a hidegháború után is van jövõje az
Egyesült Államok vezérelte európai, illetve ázsiai szövetségeknek. Egyik térség-
ben sem maradhat el azonban a helyi érdekeknek megfelelõ átrendezõdés. Ve-
szélyesebb ezen kapcsolatokkal semmit sem kezdeni, mint újraéleszteni és átér-
tékelni õket. Az átalakítást a kollektív biztonsági rendszer követelményeihez kell
igazítani, hogy az vaIamilyen módon integrálja az egykori vagy a potenciális ellen-
ségeket.

Mindezeket figyelembe véve az USA, Japán és Nyugat-Európa között megma-
rad a hárompólusú viszony. Mert nem lehet anélkül új világrendet teremteni, hogy
ez a kapcsolatrendszer alkotná a globális együttmûködés bázisát, bármilyen ele-
gáns javaslatok szülessenek is e tekintetben. A történelemben erre nehezen ta-
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lálni bíztató példát: minden gyõztes szövetség fokozatosan szétesett, mivel a
megszerzett gyõzelem után a partnerek vitatkozni kezdtek, sõt, nemegyszer egy-
másnak estek.”

4.72. Különleges körülmények
Horváth Gábor, Népszabadság, 1994. 05. 11.

„Jelcin már megint kimondta ez az egyik fõ megkülönböztetõ tulajdonsága. Eb-
ben is más, mint a dörzsölt nyugati politikusok: legtöbbször kimondja, amire gon-
dol. Nem kertel, nem köntörfalaz, nem célozgat. Ha úgy gondolja, hogy a Szovjet-
unió szétesése után Oroszország továbbra is igényt tart a stratégiai egyensúly
megõrzésére és a megüresedett nagyhatalmi státusra, akkor kiáll Moszkvában
százezer ember elé, s közli ezt a világgal. A szondázást, a külföldi és hazai reak-
ciók kitapogatását meghagyja másoknak.

Az elõzetes jelekbõl általában már sejthetõ, mi készül. Itt van például a NATO
békepartneri programja, amelyhez oly lelkesen csatlakozott Európából szinte min-
den nem NATO-tag, Svédországtól Albániáig, a balti államoktól Magyarországig.
Oroszország elõször pozitívan reagált, de Jelcin már akkor is nagyhatalmi státus-
ról, különleges viszonyról beszélt. Brüsszelben sem amatõrök dolgoznak, nyilván
értették, mirõl van szó, amikor Gracsov védelmi vagy Kozirev külügyminiszter ap-
ró oldalvágásokkal azonnal éreztette: valami nincs rendben.

Moszkvában a múlt hét végén azután elõálltak a farbával és az i-re Jelcin hét-
fõi beszéde tette föl a pontot: Oroszország csak akkor vesz részt a programban,
ha figyelembe veszik geopolitikai helyzetét és a „különleges körülményeket.” A kü-
lönbözõ megnyilatkozásokból összerakható mozaik olyan, Moszkva által javasolt
együttmûködési háromszöget mutat, melynek sarkain a NATO, a kisebb „béke-
partnerek” és Oroszország helyezkednek el, egy mástól egyenlõ távolságra.

Attól most vonatkoztassunk el, mennyire reális ez a világkép, különösen a NATO
és Közép-Európa tekintetében. A lényeg annak kimondása, hogy Oroszország jelen-
legi belpolitikai helyzetében nem tud, de nem is akar lemondani a stratégiai erõ-
egyensúly látszatának fenntartásáról. (Igazi egyensúlyról ilyen gazdasági teljesít-
ménnyel természetesen szó sem lehet.) Jelcinben kétségkívül ott munkál a jelentõs
nyugati segítség illúziójából való kiábrándulás is, de a lényeg a felismerés, hogy
Oroszország külsõ és belsõ, objektív és szubjektív okok miatt nem, vagy legalábbis
nem könnyen integrálható a nyugati szervezetekbe. A különleges státus megadását
mindenesetre megkönnyítheti a Kreml által ajánlott kibúvó: a hivatkozás Oroszország
eurázsiai jellegére, az európai és az ázsiai biztonsági rendszerek összekapcsolása.

Odahaza Jelcint szorongatja az engesztelhetetlen ellenzék. A kommunistáktól a
jobboldali nacionalistákon át a fasisztákig mindenki álhazafias szólamokkal dobá-
lózik. Kétszáz, kézifegyverrel ellátott amerikai békefenntartó orenburgi manõvere-
it máris az okkupáció elõkészítésének állítják be. Ilyen körülmények között ahhoz
is bátorság kellett, hogy az elnök nyilvánosan támogassa a közös hadgyakorlatot.
Merész ember, megtette. Ám egyben jelezte a Nyugatnak: ha nem lel megértés-
re, olyan erõk kerülhetnek hatalomra, amelyekkel sokkal nehezebb lesz bármirõl
megállapodni. A hazai közvélemény megnyugtatására pedig hozzáfûzte: nem sza-
bad elfeledkezni az éberségrõl. Vagyis az Egyesült Államok és a NATO most part-
nerré válhat, de ha nem igyekszik, lehet belõle megint ellenség is.

Még nem tudni, pontosan milyen javaslatokkal érkezik Gracsov két hét múlva
Brüsszelbe. De a NATO alighanem jobban teszi, ha elfogadja õket.”
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4.73. Új világrend három év múlva?
(Oroszország lehetne a NATO 16+1-ik tagja)

(Népszabadság, 1994. 05. 20.)

A „különleges” orosz-NATO kapcsolat tervének árnyékában folytatódtak Wa-
shingtonban csütörtökön a boszniai rendezést célzó szakértõi tárgyalások. Az
USA az amerikai-orosz stratégiai partnerség kísérleti terepének tartja Boszniát –
mondta a Népszabadságnak egy magát megnevezni nem kívánó illetékes. Meg-
erõsítette, hogy több elképzelést tanulmányoznak azzal kapcsolatban, miként le-
hetne Oroszország a NATO „pót-tagja”. Moszkva állítólag négy pontos javaslatba
foglalta, mit kíván a NATO-tól. Meg nem erõsített hírek szerint a lényeg az, hogy
a 16 tagú észak-atlanti szervezet ezentúl Moszkva bevonásával hozná meg dön-
téseit, bevonva az oroszokat a stratégiai tervezésbe is. A 16+1 formula alapját a
„különleges” Moszkva-Bonn és Moszkva- Washington kapcsolat képezné, az oro-
szok ennek révén kapnának teljes körû részvételi jogot, anélkül, hogy formálisan
is belépnének a NATO-ba. Cserébe állítólag beleegyeznek a szervezet bõvítésé-
be, így Magyarország felvételébe is.

Mindez nemcsak a NATO-t, hanem az ENSZ Biztonsági Tanácsát, és az egész
világpolitikai mechanizmust is átalakítaná. Még fontosabb szerepet kapna a Nyu-
gat-európai Unió, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet. Létrejön-
ne egy állandó nemzetközi békefenntartási haderõ, jelentõs orosz szerepvállalás-
sal. Washington viszont kétoldalú katonai szerzõdéseket kötne valamennyi ezt
igénylõ kelet-közép-európai állammal és a balti országokkal, közvetett külsõ biz-
tonsági garanciákat adna. De nem kötne ilyen egyezményt a 11 másik volt szov-
jet köztársasággal- cserébe az oroszok vállalnák, hogy tiszteletben tartják az új ál-
lamok függetlenségét. A Jalta helyébe lépõ gyökeresen új világstratégiai rendszer
két-három éven belül alakulna ki.”

4.74. Brüsszel hat moszkvai irányelve
Szegõ Gábor, Népszabadság, 1994. 06. 10.

„Oroszország nem számíthat különleges elbírálásra, de a békepartnerség
hasznos tagja lehet, s egy 16+1-es formula alapján rendszeres konzultációkban
vehet részt. A NATO- külügyminiszterek tegnapi Isztambuli ülésén a Moszkvával
kiépítendõ kapcsolatok mellett a regionális konfliktusok, illetve a hagyományos
fegyverzet- korlátozási szerzõdések fenntartásának ügyét is megtárgyalták. A ta-
nácskozást ma, az Észak-atlanti Együttmûködési Tanács (ÉAET) ugyancsak kül-
ügyminiszteri szintû értekezlete követi – jelenti kiküldött munkatársunk, Szegõ
Gábor.

„Igen” a Moszkvával kiépítendõ minél szélesebb körû kapcsolatokra – „nem” a
NATO tevékenységét, hatáskörét korlátozó, esetenként vétõjoggal felérõ, illetve a
békepartnerség kereteit „szétfeszítõ” orosz elképzelésekre. Nagyjából e kettõs
döntés született a NATO-külügyminiszterek tegnapi Isztambuli értekezletén.
Christopher amerikai külügyminiszter elmondta: az USA európai katonai jelenléte
évtizedekig létfontosságú marad. (Brüsszel...).

Bármennyire kiterjedt, szerteágazó volt is a napirend, (a hivatalos záróközle-
mény nem kevesebb, mint 30 pontból áll, s foglalkozik még az EBEÉ év végi bu-
dapesti csúcstalálkozójával is), kétségtelen, hogy az atlanti szövetség külügymi-
niszteri tanácskozásán az „orosz kapcsolat” állt a középpontban.
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Válaszként az orosz védelmi miniszter, Pavel Gracsov múlt havi, elõfeltételek-
kel alaposan megspékelt javaslataira, a NATO-illetékesek a jelek szerint egyfajta
„arany középút” kijelölése mellett döntöttek, felajánlva egyben egy 16+1-es formu-
lát Moszkvának az esetenkénti, vagyis nem automatikus jogként igényelt konzul-
táció új fórumául.

Elutasították azokat a moszkvai elképzeléseket, amelyek – a NATO-val szem-
ben – az EBEÉ vagy az ÉAET hatáskörét növelnék meg, ám újból leszögezték: az
atlanti szövetség érdekelt a sokoldalú együttmûködés kialakításában hajdani fû el-
lenfelével. E szándék nem csupán Oroszország jelentõs, ha nem is csorbítatlan
katonai ütõerejének elismerésével magyarázható, hanem meghúzódik mögötte az
a remény is, hogy a békepartneri rendszer tagjává válva Moszkva kevésbé ellen-
zi majd a NATO esetleges keleti kibõvítését. Elvileg ugyanis – utalt rá tegnap fel-
szólalásában Christopher amerikai külügyminiszter – ez az atlanti szervezet válto-
zatlan célkitûzése, amelynek nem bekövetkezte, csak körülményei és idõzítése
marad kérdéses.

A külügyminiszteri tanácsülés nyomán immár körvonalazódtak azok az alap-
elvek is, melyek figyelembevételével az Észak-atlanti Tanács tovább folytathat-
ja a megbeszéléseket, e köztes, „szürke zónáról”. Egy jól értesült NATO- forrás
tájékoztatása szerint e keretben hat megfontolást, irányelvet csatolnak a brüsz-
szeli illetékesek tárgyalási mandátumához: 1. elsõdleges az úgynevezett „sem
vétó, sem meglepetés” elv, amely azt takarja, hogy Brüsszel nem fogad el tény-
kedésével kapcsolatban külsõ vétót, ám igyekszik elkerülni a „meglepetéseket”,
például a Moszkva által sérelmezett szarajevói ultimátum és légitámadás is-
métlõdését. 2. Oroszország – aktív szerepével kell, hogy a békepartnerség
hasznos résztvevõje legyen; minél több szférára terjed ki a kooperáció, annál
jobb. 3. Nincs különleges státus, Moszkva ugyanúgy alá kell, hogy írja a béke-
partneri keret-megállapodást, mint az idáig csatlakozott húsz másik állam. A ru-
galmasan kezelt 16+1-es formula (amely egyébként más résztvevõk, így ha-
zánk számára is érvényes lehetõség) azonban olyan témákra is alkalmazható,
amelyek a békepartnerség keretén kívül esnek, például a nukleáris stratégia. 4.
„Átláthatóság”, vagyis a Moszkvával folytatott megbeszélések nyílt volta, ne-
hogy a kelet- közép- európai államok úgy érezzék, újból nélkülük, a fejük fölött
születik alku. 5. A NATO mûködõképességének, integritásának megõrzése, az
„aránytalan külsõ befolyás” elutasítása. 6. Az Oroszországgal folytatandó pár-
beszéd nem ingathatja meg a NATO központi szerepét az európai biztonság
fenntartásában.

A fenti alapelvek ismeretében mennyire lehet számítani arra, hogy Moszkva
fenntartja békepartneri csatlakozási szándékát? Az Isztambuli tanácsülés után is-
mét indokoltnak tûnik a kérdés. Az elsõ reakciók már ma várhatók, hiszen az ÉAET
értekezletére ma Andrej Kozirev külügyminisztert is a török nagyvárosba várják.”

4.75. Oroszország csatlakozott a békepartnerséghez
(Népszabadság, 1994. 06. 23.)

„Andrej Kozirev orosz külügyminiszter szerdán a NATO brüsszeli központjában
aláírta országa csatlakozását a NATO békepartnerségi programjához. A ceremó-
nián jelen volt Warren Christopher amerikai külügyminiszter, a NATO-tagországok
nagykövetei, valamint – Manfred Wörner kényszerû távollétében – Sergio
Balanzino ügyvezetõ fõtitkár.
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Az aláírás alkalmából a három politikus részletesen szólt az orosz csatlakozás
jelentõségérõl, várható kihatásairól. Christopher és Balanzino kiemelték: Oroszor-
szág Európa legjelentõsebb hatalma, és az marad a jövõben is. Ugyanakkor a NA-
TO az egyetlen, legerõteljesebb és legjobban szervezett védelmi szervezete Eu-
rópának, s az marad a jövõben is – tette hozzá Balanzino. Az ügyvezetõ fõtitkár
és az amerikai külügyminiszter véleménye szerint az európai stabilitás szempont-
jából kulcstényezõ a NATO és Oroszország közötti harmonikus együttmûködés.

Balanzino emlékeztetett arra, hogy az Oroszországgal ily módon formálódó
szorosabb együttmûködés nem teremt befolyási övezeteket, vagy valamiféle „kö-
zös birtokot”, nem alapul „második Jaltán”. Beszédében Kozirev hangsúlyozta: az
alapvetõ állami és nemzeti érdekek érvényesítésére az együttmûködésen, nem
pedig a konfrontáción keresztül vezet az út, Oroszország ennek szellemében hoz-
ta meg a békepartnerséghez való csatlakozás elvi döntését.

Az orosz diplomácia vezetõje méltatta azt a külön jegyzõkönyvet is, amely álta-
lában tárgyalja a NATO-orosz kapcsolatok - a partnerség keretein kívüli területe-
ket is magában foglaló egészét. Elmondta: a békepartnerség fontos tényezõ, de
csupán egy elem a katonai-politikai kapcsolatok rendszerében. Fontos elemnek
hevezte az Észak- atlanti Együttmûködési Tanács tevékenységét, amely szerinte
„növekvõ szerepet” kaphat az európai biztonsági rendszerben.

A NATO központjában négy pontból álló jegyzéket tettek közzé, melyet
Balanzino ügyvezetõ fõtitkár olvasott fel az aláírást követõ sajtóértekezleten. A
jogi kötelezettséget nem tartalmazó rövid jegyzõkönyv, mindenekelõtt leszöge-
zi: a kölcsönös tiszteleten, elõnyökön és barátságon alapuló építõ együttmûkö-
dés a szövetség és Oroszország között „az európai biztonság és stabilitás
kulcseleme, amely az EBEÉ valamennyi tagországának érdekét egyaránt szol-
gálja”.

A jegyzék megállapítja: a NATO és Oroszország egyetértettek, a felek olyan
kétoldalú együttmûködési program kidolgozására törekednek, amely arányban áll
Oroszország fontosságával. Az okmány közli: a felek megállapodtak abban, hogy
párbeszédet és együttmûködést folytatnak.

A duma majdnem vétót emelt

Az Állami Duma szerda délelõtti ülésén csupán kilenc szavazat hiányzott ah-
hoz, hogy a törvényhozás alsóháza érvénytelennek nyilvánítsa Andrej Kozirev kül-
ügyminiszter aláírását a NATO békepartneri programjához való csatlakozásról
szóló okmányon. A kommunista frakció által beterjesztett, de a Zsirinovszkij-féle
„liberális demokraták”, az Agrárpárt és az Orosz Út mozgalom által is támogatott
javaslat szerint az orosz diplomaták a megállapodással elárulták az ország érde-
keit, és kapituláltak a Nyugat elõtt.

A kommunista pártvezetõ Gennágyij Zjuganov úgy fogalmazott, hogy a szerzõ-
dés „geopolitikailag a Barbarossa-tervtõl az új világrendig terjedõ folyamatosság-
ról tanúskodik”, s célja az, hogy megakadályozza Oroszország nagyhatalomként
való újjászületését. A politikus felszólította a külügyminisztériumot, hogy a Szov-
jetunió német megtámadásának napján aláírt szerzõdésért „az elesettek sírjai
elõtt kérjen bocsánatot”. Az ellenzék az esti órákra nagygyûlést hirdetett a háború
kirobbanásának 53. évfordulója alkalmából.

A szerdai szavazásokon egyébként számos képviselõ nem volt jelen – Kozirev
külügyminiszter alighanem csupán ennek köszönheti, hogy otthonról nem torpe-
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dózták meg brüsszeli misszióját. Az eset mindenesetre komoly figyelmeztetés a
Korfura készülõ Borisz Jelcinnek, aki az Európai Unióval való gazdasági és keres-
kedelmi együttmûködésrõl tervez egyezményt aláírni.”

4.8. A beavatkozás joga
Jean Chichizola, HVG és WORLD MÉDIA 1994 márciusi különszám

„World Media: Öntõl származik az a gondolat, hogy a nemzetek közösségét fel
kell hatalmazni a belsõ konfliktusokkal küszködõ országokban történõ humanitári-
us célú beavatkozásra. Mi indította az elefántcsonttoronyban ülõ jogászprofesz-
szort a közszereplésre: belsõ felháborodás, a hivatástudat, vagy netán valamiféle
érdek?

Mario Bettati: Igen, talán elsõsorban a belsõ felháborodás meg az, hogy
úgy éreztem, felesleges nemzetközi jogot tanítani, ha az semmire sem jó. Elfo-
gadhatatlannak tartottam például egy svájci ügyvéd érvelését, aki a második világ-
háború alatt azt írta: „Mivel a zsidóknak nincs önálló államuk, semmi keresnivaló-
juk a nemzetközi jogban”. Szóval 1965-ben találkoztam egy fiatal francia orvossal,
Bernard Kouchnerrel, aki hasonlóan gondolkodott ezekrõl a kérdésekrõl, mint én,
s õ lépett is: három évvel késõbb Biafrába utazott, hogy az éhínség áldozatait
ápolja. Valójában ez idõ tájt kezdõdött a – köznyelvben a „francia doktorokként”
emlegetett – Médecins Sans Frontiers nevû önkéntes humanitárius szervezet le-
gendássá vált tevékenysége. Igaz, Nyugaton az 1968-as esztendõ a nagy diáklá-
zadások éve volt, ám sokan ekkor fedeztük fel a biafrai tragédiát is, s ekkor esz-
méltünk rá a világ és a „szívtelen szörnyek”, a kormányok képmutatására, s egy-
ben arra is, hogy az áldozatokon szinte lehetetlen segíteni. A nemzetközi jog lé-
nyegében megtiltotta, hogy bárki kívülrõl érkezõ segítséget nyújtson a Biafrában
éhezõknek, mint ahogy az orosz tankok 1968-as prágai bevonulása ellen sem le-
hetett – még elvben sem – fellépni. Mindezt tapasztalva húsz évig kerestem a
megoldást.

W. M.: Hogyan talált mégis meghallgatásra az Ön által „szívtelen szörnyeknek”
nevezett kormányoknál?

M. B.: Szerencsém volt, mert bal- és jobboldali francia politikusok egyaránt ko-
molyan vettek: 1987-ben, a humanitárius jogról és etikáról rendezett párizsi kon-
ferencián, a új-gaullista Jacques Chirac akkori miniszterelnök és az államfõ, a szo-
cialista Francois Mitterand is támogatásáról biztosított. Amikor egy évvel késõbb
kineveztek a humanitárius akciók államtitkárává, Kouchner rábeszélt, hogy ter-
jesszem elõ a tervemet az ENSZ-ben. A francia kormány képviselõjeként ekkor
vetettem fel elõször az úgynevezett humanitárius beavatkozás jogának gondola-
tát, amely az ENSZ 43/131. számú, 1988. december 8. keltezésû határozataként
jelent meg. Ennek alapján – a Biztonsági Tanács határozatával – küldtek katoná-
kat Kurdisztánba, az egykori Jugoszláviába és Szomáliába. Az ENSZ-ben persze
nem volt könnyû meggyõzni a tagállamokat, hogy elgondolásom nem egy újfajta
gyarmatosítás alapja, és nem is az adott országok szuverenitásának csorbítására
irányul. Ez idõ tájt jöttem rá arra – amit egészen másképp adok elõ a diákjaimnak
–, hogy az ENSZ-ben az igazi hatalmi központ nem a Közgyûlés, s nem is a Biz-
tonsági Tanács, hanem a büfé.

W. M.: Miért volt nehéz meggyõzni a világot, hogy támogassa az elgondolását?
M. B.: Franciaországban, bár számos politikus pozitívan állt az ügyhöz, rideg fo-

gadtatásban részesültem. Számos jogásztársam félreértette az elképzelésemet, a

78

4. A magyar titkosszolgálatok újszerû elméleti modellje (Várhalmi Miklós, 1994.)



diplomaták haja pedig egyenesen az égnek állt tõle. Az amerikai sajtó és a jogá-
szok viszont kedvezõen fogadták az elgondolást, s ez megkönnyítette a dolgomat,
amikor megpróbáltam „eladni” az ENSZ amerikai képviselõinek. Ha figyelmesen
elolvassa a 43/131-es határozatot, meglepõdik, mennyi agyonkozmetikázott részt
tartalmaz. Ha ugyanis az ember keresztül akarja vinni az akaratát, egyes orszá-
gokkal rendkívül ravaszul kell bánnia. Jó példa volt erre a szovjet delegáció visel-
kedése. Egy nappal a szavazás elõtt forradalminak nevezték az elõterjesztésem,
amibõl azt a következtetést vontam le, hogy támogatni fognak. Az utolsó pillanat-
ban azonban egy kiegészítést kértek, miszerint a „humanitárius beavatkozás a ne-
hézséggel szembenézõ ország kérésére” indítható csak meg. Márpedig ez a ja-
vaslatom halálát jelentette volna. Furcsán hangzik, de kapóra jött az örményorszá-
gi földrengés: néhány órával késõbb ugyanis Kouchner irodájában találkoztam a
szovjet delegáció tagjaival, akik elmondták, hogy e természeti katasztrófa miatt a
kormányuk a segítségünket kérné. Ettõl fogva a szovjetek támogatták a humani-
tárius beavatkozást.

W. M.: Szomáliával és az egykori Jugoszláviával kapcsolatban azonban a hu-
manitárius beavatkozást számos kritika érte. Hogyan fogadja ezeket?

M. B.: Nem értem, hogy miért kritizálják a humanitárius beavatkozást, amely
emberéleteket ment meg? Ha ezt nézzük, mindkét országban sikeres az akció.
Sokan azt állítják, hogy például az egykori Jugoszláviában a humanitárius beavat-
kozás a háború meghosszabbítását jelenti. Bizonyos mértékig talán így van, de
ezt bizonyítani senki sem tudja. Ha felfüggesztenénk a szarajevói akciót, a város
pillanatok alatt temetõvé válna. Bízom benne, hogy a szarajevói halottak talán fel-
ébresztik a Nyugat alvó lelkiismeretét, s rádöbbennek végre, hogy életet kell men-
teni, nem pedig lábhoz tett fegyverekkel állni és várni!

W. M.: A világ egyelõre elvetette, hogy közös akcióval vessen véget az egykori
Jugoszláviában folyó háborúskodásnak. A humanitárius beavatkozás nem éppen
e gyávaság elkendõzését szolgálja?

M. B.: De igen, sajnos, pedig Boszniában a humanitárius beavatkozás végsõ
határához érkeztünk: az alamizsnaosztás még soha nem oldotta meg a szegé-
nyek problémáját. Ezzel kapcsolatban Vlagyimir Jankelevics filozófus mondását
szoktam idézni: „Azzal, hogy Szent Márton kettészakította a kabátját, a világ egy
szenttel gazdagabb lett, de a szegények nem lettek kevesebben. De azért Szent
Márton mégiscsak jól tette, hogy kettészakította a kabátját.”. Szomáliában és az
egykori Jugoszláviában egyaránt az általam „demokratikus intervenciónak” neve-
zett akciók - a törvényes rend, a jog, az igazság helyreállítására tett erõfeszítés -
kudarcának szemtanúi vagyunk. Kénytelen vagyok elismerni, hogy a humanitári-
us beavatkozást a politikusok lelkiismeretük tisztántartására használják. Ám ezért
nem vállalom a felelõsséget. Tegyenek érte szemrehányást a politikusoknak és ne
nekünk!”

4.9. Túszok a Nyugat és Oroszország között
(Az IISS jelentése Kelet-Közép-Európáról)

Jean Chichizola: A beavatkozás joga
(HVG és WORLD MÉDIA 1994 márciusi különszám)

„A londoni székhelyû, tekintélyes Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézete
(angol rövidítéssel IISS) május végén közreadta az elmúlt év stratégiai összefog-
lalóját. A tanulmány bevezetõjében azt fejtegeti, hogy a nagyhatalmak meglehetõ-
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sen bénultnak bizonyultak és nem vállaltak sem kockázatot, sem lényeges elköte-
lezettséget, sem vezetõ szerepet a konfliktusok megoldásában. Ez amerikai
szempontból ugyanúgy vonatkozott Boszniára, mint Szomáliára, vagy akár Haiti-
re. A kötet ennél aggasztóbbnak tartja az orosz külpolitikai fejleményeket, mert
ugyan Moszkva beavatkozása Szarajevó blokádjának feloldásában pozitívnak bi-
zonyult, végeredményben azonban megerõsítette az orosz nacionalista tendenci-
ákat a „közeli külföldnek” nevezett egykori szovjet testvérköztársaságokkal és ki-
sebb mértékben Közép-Európával szemben.

Birodalmi válság

Oroszország most hasonló birodalmi válságot él át, mint korábban Nagy-Britan-
nia a gyarmatai elvesztésekor, és továbbra sem képes teljesen önálló egységek-
ként elfogadni a Szovjetunió romjain kialakult államokat. Moszkva persze reálisan
látja, hogy sem anyagilag nem tudná vállalni a Szovjetunió visszaállítását – hiszen
a birodalom költséges mulatság –, sem a felelõsséget nem akarja magára venni.
Ugyanakkor biztosítani szeretné, hogy ezek az államok csak Oroszország érdeke-
inek és kívánságainak figyelembevételével cselekedjenek. A Nyugat némi aggo-
dalommal ugyan, de elfogadja ezt a tényt.

A stratégiai jelentés kétségbe vonja a humanitárius segítségnyújtás és a béke-
fenntartó csapatok tevékenysége indokoltságát olyan körzetekben, ahol nincs
megvédeni való béke. Az intézet úgy látja, hogy ezekbe a vállalkozásokba nem
szabad túl könnyen belemenni. „A szükséges csapatkontingens ugrásszerûen
meg fog nõni, és a misszió egyre több pénzt és emberéletet fog követelni. Azok az
országok, amelyeknek a pénz nem probléma; nem hajlandók feláldozni katonáik
életét, míg mások, amelyek morális kötelességüknek érzik a részvételt, gyakran
nem rendelkeznek a szükséges forrásokkal.”

Immár az egyes régiókra térve a kiadvány kritikus hangot üt meg a Nyugat
fellépésével kapcsolatban a békepartnerség ügyében. „Egy dolog, hogy bele-
egyezett: Oroszország, mint konstruktív békepartner szempontjait figyelembe
kell venni. Más azonban, hogy az a látszat keletkezett, mintha a Nyugat tarta-
na Moszkva neheztelésétõl. A helytelen benyomás keltésével a Nyugat bátorí-
totta azokat a moszkvai nacionalista köröket, amelyek azt hiszik, ebben és
más kérdésekben is vétót emelhetnek a nyugati döntésekkel szemben.” A ta-
nulmány szerzõi úgy látják: nem Oroszország fenyegeti a térség országait, ha-
nem az átalakulás során keletkezõ belsõ gazdasági és társadalmi feszültsége-
ik. A NATO azonban nem a megfelelõ intézmény ezeknek a veszélyeknek a ki-
védésére.

Az Európai Unió a tanulmány szerint messze van még attól, hogy a hason-
ló gondolkodású, közös érdekeket kifejezõ országok szervezete legyen. Ha a
formális felvételi kérelmüket már beterjesztett Lengyelországot, Magyarorszá-
got és Csehországot felvennék az EU-ba, felmerülne a kérdés, milyen mérték-
ben elfogadható az orosz befolyás Európa és az európai befolyás Oroszor-
szág számára. A régió országait irányítók biztonsági vákuumot éreznek maguk
körül, és úgy látják, ki vannak téve külsõ államok hatalmi politikájának. Képte-
lenek a helyzet közös megoldására, és a példa nélküli gazdasági és politikai
változások terhei meggyengítették õket. Bár egyik országot sem fenyegeti
közvetlen katonai veszély, és a NATO nem hanyagolja el õket, ezek az orszá-
gok túsznak érzik magukat a Nyugat és Oroszország között. A tanulmány fel-
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hívja a figyelmet: ha a gazdasági együttmûködésre biztató érvek helyét milita-
rista és nacionalista eszmék foglalnák el, az aláásná az európai stabilitást és
bonyolítaná az amúgy is összetett viszonyt a nagy európai államok között.

Jó hírek, rossz hírek

Az egyes kelet-közép-európai országok helyzetének elemzése során a ta-
nulmány megállapítja, hogy a politikában tapasztalható különbségek a dolgok
eltérõ megítélésébõl és szubjektív döntésekbõl eredtek. Ez a legnyilvánvalóbb
a gazdaság területén volt. Azok a kormányok, amelyek lakosságukat ki merték
tenni a sokkterápiának és az átfogó privatizációnak, váratlanul jó eredménye-
ket értek el. A legdinamikusabb gazdasági fejlõdést a kötet szerint Lengyelor-
szág produkálta, ahol a bruttó hazai termék 4,5 százalékkal, az ipari termelés
több mint 10 százalékkal emelkedett, az infláció csökkent, a tõzsdei index pe-
dig megduplázódott. A másik sikertörténet a Cseh Köztársaságé. Rossz hírek
érkeztek azonban Ukrajnából, Beloruszból és Szlovákiából, amelyek ellenáll-
tak az árak liberalizálásának, a gazdaság átalakításának, a privatizációnak.
Magyarország gazdasági reformjáról nem ejt szót a kötet, a magyar politika
mindössze a szlovákiai magyar kisebbség önkormányzati törekvéseivel és a
Csurka István nevével fémjelzett idegengyûlölõ provokációkkal kapcsolatban
szerepel.

Különös és a hasonló elemzésektõl eltérõ értékelést ad az IISS tanulmánya a
térség politikai helyzetérõl: „Az Oroszország és Nyugat-Európa között elterülõ or-
szágok belpolitikai atmoszférája áttekinthetetlen és bizonytalan. A demokrácia ki-
építése és a piacgazdaság megvalósítása még a legvirágzóbb országokban, mint
Magyarország, Lengyelország és Litvánia sem garantált: A többiben pedig nem
annyira a sikerben, mint sokkal inkább a folyamat megkezdõdésében kell remény-
kedni.”

Választáskényszer

A kelet-közép-európai nehézségek három problémával állítják szembe a NA-
TO-országokat. Az elsõ, hogy a Nyugat nehezen fog tudni választani ezen or-
szágok és Oroszország igényei között, és a „kettõs nyelvezet” máris hamis illú-
ziókat keltett Oroszországban. A második, hogy a választás növekvõ kényszere
a NATO-n belül is ellentétekhez fog vezetni. Clinton elnök „Oroszország az el-
sõ” politikája aligha fogja kielégíteni Nyugat-Európát, amelynek biztonsági érde-
kei a volt Varsói Szerzõdés országaival kapcsolatban sokkal összetettebbek,
mint az Egyesült Államokéi. A harmadik: tavaly a Nyugat diplomáciai tevékeny-
ségét a visegrádi országok NATO-tagságának ellentmondásos kérdése foglalta
le, miközben sokkal fontosabb lett volna a demokrácia és a gazdaság mûködé-
sének támogatása, hogy a négy ország modellként és mágnesként szolgálhas-
son a posztkommunista világ többi része számára. Az Európai Unió azonban
„rövidlátó és önzõ módon” protekcionista politikát folytatott Közép-Európával
szemben, Washington pedig jobbnak látta tanácsokat adni, mint közvetlen gaz-
dasági segítséget nyújtani. „Ha Közép- Európában a káosz és az erõszak kerül
elõtérbe – írja a tanulmány –, kevés esélye lesz a stabilitás kelet felé terjeszke-
désének.”
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4.10. Ötvenévnyi béke a tét az Európai Unió nyitásánál
Fóris György, Népszabadság, 1994. 06.11.

„A hajdani Közös Piac megalkotásának egyik még élõ szemtanúja, Max
Kohlstam Robert Schuman egykori személyi titkára emlékeztetett egy közelmúlt-
ban tartott brüsszeli elõadásában: amikor az alapító atyák nekigyürkõztek, elõ-
ször még csak a Szén- és Acél Közösségnek, majd az Európai Gazdasági Kö-
zösségnek, elsõsorban az addigi történelmi kudarcokkal vetettek számot. Neve-
zetesen, hogy az ismétlõdõ háborúk bebizonyították: a hatalmi egyensúlypolitiká-
val folytatott kísérletek képtelenek tartós eredményt szavatolni valami, valahol
úgyis mindig felborul. És az is valószínû, hogy amíg területre és lélekszámra Né-
metország a legnagyobb ország, addig kivédhetetlen, hogy elõbb-utóbb nála, mi-
atta „billen” a képlet.

Történelmi ötletük lényege egyszerû volt: ne egyensúlyozni, egymást sakkban
tartani akarjanak, hanem a nemzeti-gazdasági szuverenitásokból nem csekély
részt a „közösbe” beadva éppen hogy összefonódni, egymáshoz kapcsolódni,
kölcsönös és húsba vágó érdekek alapján egymástól kölcsönösen függeni. Mind-
ezt aztán csak felerõsítette a gazdasági ésszerûség: annak felismerése, hogy a
kereskedelmi-, gazdasági-, pénzügyi folyamatok kölcsönös felszabadítása, az
áramkörök összekapcsolása gazdasági növekedést és fejlõdést gerjesztõ vív-
mány is egyúttal.

Nos, napjainkra éppen ez vált kérdésessé vagy legalábbis végzetesen sebez-
hetõvé. A közel 20 millió munkanélküli és a világpiaci EU-részesedés riasztó zsu-
gorodása ugyanúgy jelzi ezt, mint a legutóbbi tagfelvételt megelõzõ több hónapos
marakodás a szavazási rend módosításáról. A kelet-európaiak bebocsátást köve-
telõ kapudöngetése éppen úgy, mint Nyugat-Európában a „Maastricht-ellenes”
mozgalmak burjánzása. A balkáni háború kezelhetetlensége egyfelõl, az orosz
duzzogás a kelet-európai NATO és általában is nyugati „mánia” miatt (háttérben a
duzzogáson is túllépni akaró Zsirinovszkijjal vagy Ruckojjal) másfelõl már csak az
idegeket borzoló ráadás.

Az évszázados sikertelen egyensúlyi politikát felváltó „összefonódás-politika”
négy évtizeden át bevált. Az EGK/EU gazdag lett, Németország pedig a gazdasá-
gi-politikai érdekek és intézmények szövevényes rendszerében Franciaországgal
egyenesen tandemet alkotva halad a többiekkel a vezetõ szereprõl persze nem le-
mondva, de a közös útról való letérést láthatóan feladva.

Öt éve még sokak szemében mi sem tûnt ésszerûbbnek, mint a folyamatok lo-
gikáját követve a piacok teljes egybenyitásával, az egységes piacon az egységes
pénz megteremtésével és az egésznek közös politikai felfedésével masírozni to-
vább, egy megálmodott Európai Egyesült Államok felé. Mára nem csupán ezek az
elképzelések váltak kérdésessé, de sokak (köztük maga Jacques Delors) félelme-
iben már az eddigi vívmányok elsekélyesedése is reális veszélyként merül fel.

Az ellenerõk rendkívül szerteágazóak. Elõször is az egységes piacot kitelje-
síteni akaró pénzügyi-politikai unió, a „mélyítés” szerencsétlen módon akkor ke-
rült a napirendre, amikor Európa a háború óta legsúlyosabb recessziós idõsza-
kát éli. Hirtelen az emberek Nyugaton is valami olyat kezdtek tapasztalni, amit
Keleten fél évszázadon át milliók jól ismertek: miközben politikusaik a virágzó jö-
võrõl, a fényes célokról szónokoltak, maguk körül azt látták és látják, hogy a
gazdasági helyzet egyre csak romlik, hogy a frissen végzettek 20-30 százaléká-
nak évekig esélye sincs az elhelyezkedésre, hogy valutaválságok sora követi
egymást.
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Ilyen helyzetben azt javasolni egy dánnak vagy egy németnek, hogy mondjon
le a koronáról vagy a márkáról, és fogadjon el közös pénznek valami bizonytalant;
vagy hogy adjon fel nemzeti-parlamenti szuverenitásából fontos szeleteket, és ru-
házza át egy Strasbourgban ülésezõ testületre, ahol egy görög vagy portugál ép-
pen úgy beleütheti az orrát az egészbe, ez sokuk szemében hirtelen maga lett a
megtestesült õrültség.

Paradox módon kifelé viszont ugyanezek a célok a közösséget (uniót) vonzób-
bá tették, mind valaha. A berlini faltól megszabadult keleti szegény rokonok ugyan-
úgy e keretekbe való beilleszkedéstõl várják a történelmi felzárkózás esélyét, mint
a még kívül rekedt déliek (Ciprus, Málta és – mind reménytelenebbül – Törökor-
szág). A gazdag északiakat meg az kezdte el aggasztani, hogy kívülrõl egyre ne-
hezebb lesz megõrizni versenyképességüket a számukra életbevágó összeurópai
belsõ piacon. Hirtelen tehát mindenki tag akart és akar lenni egy olyan szervezet-
ben, amelynek intézményi kereteit (érdemben) utoljára 1957-ben rögzítették – hat
ország számára.

Az ellentmondás feszítõ – megoldást találni pedig végtelenül sürgetõ is. Fõként,
hogy a játszma már világpolitikai dimenziókban is növekvõ téteket vet fel. A „mé-
lyítés” logikája ugyanis értelemszerûen termelte ki a közös kül- és biztonságpoliti-
ka igényét is, köztük azt, hogy legkésõbb 1998-ra a szervezetileg ma még külön-
álló Nyugat-Európai Unió, az EU önálló védelmi szervezetévé válik. Az a NYEU,
amely ismétlõdõen a „NATO európai pilléreként” definiálja magát (egyebek között
azért is, mert így részben használtatja a NATO-infrastruktúrát).

A századfordulóra tehát EU-tagnak lenni egyet jelent valamilyen szinten a
NYEU kötelékébe tartozással is, ami egyúttal közvetett-közvetlen NATO kap-
csolódásokat jelent majd. Több kelet-európai ország nem is titkolja: éppen
ezen az „európai folyosón” keresztül készül valahogy „besurranni” az Észak-at-
lanti Szövetségbe.

Na már most: mindezek közepette „mélyíteni” vagy „szélesíteni” ? Sokak sze-
rint nemigen halasztható már a döntés, miközben éppen ebben a kérdésben talán
még soha nem volt annyira cseppfolyós a helyzet, mint napjainkban. Tudjuk, sok-
féle szempont alapján akad az unión belül az egyiknek vagy a másiknak támoga-
tója. Van (sziget)ország, amely éppen a „szélesítéssel” is fékezni reméli a „mélyí-
tést”, más meg azért támogatja az utóbbit, hogy ezzel is „távol tartson” nemkívá-
natos jövevényeket...

A dolog persze többnyire ennél összetettebb. A mélyítéspártiak, Franciaország
és Németország, mellettük még különben a Benelux-államok, de eddig Olaszor-
szág is azzal érvelnek, hogy az integráció logikája egyszerûen nem enged mást.
Hogy ugyanis, ha ténylegesen is egybekapcsolódnak az egységes piacon azok a
bizonyos kereskedelmi-pénzügyi-gazdasági áramkörök (amelyekben ma azért
vannak még hézagok), akkor a technokrata ésszerûség is azt diktálja, hogy mie-
lõbb sor kerüljön a folyamatokat tudatosabban koordináló gazdasági-pénzügyi
unió megteremtésére. Beleértve egy igazi európai központi bankot és a közös
pénzt is. (A másik – kevésbé nyíltan emlegetett, de sokak szemében nem kevés-
bé fontos érv, hogy az újraegyesülés után ismét Európa „túlsúlyos” nagyhatalmá-
vá terebélyesedett Németország „kézben tartása” is csak úgy képzelhetõ el hosz-
szabb távon, ha még „mélyebbre” vonják egy, még az eddigieknél is szorosabb
egymásra utaltságot követelõ európai struktúrába.)

A „mélyítés” ellenzõi (kormányszinten) Nagy-Britannia és Dánia, de láthatóan
növekvõ a táborok a francia és német néptömegek körében is. Meg persze má-
sutt is. Alapvetõ indíttatásuk: idegenkedés minden külsõ diktátumtól, utolsó szögig
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védve mindent, ami nemzeti. A nemzeti valutát, a nemzeti parlamentet, az üdítõs
üvegek nemzeti szabványát. (És persze némelyeknek itt is elõjön a „német kér-
dés” csak éppen ellenkezõ elõjellel. A dánok körében például sokan azért is tarta-
nak a „több Európától”, mert félnek, hogy ennek az igazi központja idõvel majd
Frankfurtba meg Bonnba (Berlinbe) kerül. A végeredményt tekintve a következ-
mény ugyanaz: lázadás az alapvetõ elképzelés azon eleme ellen, hogy az „össze-
fonódás” csak akkor áll reális alapokon, ha a nemzeti-gazdasági szuverenitás egy
részérõl lemondanak, és berakják azt a „közösbe”...

A szélesítéspártiak eközben azzal érvelnek, hogy ha a keleti újdemokráciák
– éppen tartós kívülrekedtségük okán kudarcot vallanak, és a felfordulás a
közvetlen szomszédságban is általánossá válik, az sokkal többe fog kerülni az
EU-nak, mintha most áldozna arra, hogy ezeket az országokat is „felhozza”
maga mellé.

A baj csak az, hogy egyelõre erre a felhozásra nincs pénz. Hiszen éppen az
a gond, hogy tavaly a közösségi gazdasági növekedés egyenesen negatív volt.
Márpedig „szélesíteni” drága mulatság. Spanyolország és Portugália lassan tíz,
Görögország 13 éve tagállam, Írország pedig a 20. évfordulót is meghaladta.
Mégis, közvetlenül és közvetve, különbözõ régióiknak – ötéves idõtartamra –
több mint 100 milliárd dolláros fejlesztési alapot kellett felállítani (az alap maga
nagyobb, de abból már más országok régiói is részesülnek), hogy finanszírozni
tudják a felzárkózást. Szakértõk így is legalább 10-15 évre teszik, amíg ez töb-
bé-kevésbé tényleg megtörténik. És ez nem egyszerûen „szívesség” kérdése.
Nem azért pumpálják a „déliekbe” a pénzt, mert „északon” sok van belõle, vagy
mert sajnálják õket. Hanem mert az „összefonódás” politikája csakis viszonylag
egyenrangú partnerek között életképes. Az egymásba kapcsolódás akkor ered-
ményez stabil állapotot, ha legalább bizonyos vonatkozásokban kölcsönös ala-
pon is állnak.

Ugyanez az egyenlõ alapok hiánya okozhat problémát a szélesítés politikai, in-
tézményi vetületével is. Itt van például a soros féléves elnökség. Lehet, hogy nem
szereti õket, de azért még egy gazdag német is elfogadhatónak tartja, hogy a fran-
ciák, az olaszok vagy britek is ugyanolyan gyakran legyenek az EU elnökei, mint
õk. Még a kicsiny Hollandia esetében is hajlandó lenyelni a békát, mert hiszen a
közösség egyik leggazdagabb, másokat is húzó állama. No de: Luxemburg is?
Portugália is? És ma még hagyján, mert a tagországok legalább fele az „erõsek”
körébõl kerül ki, valamelyik tehát mindig az elnökség közelében van. De mi lesz,
ha majd úgy telnek évek, hogy a lengyelek átadják a portugáloknak, õk a szlové-
noknak, õk a szlovákoknak…?

Megint valami, ami immár eltér az „összefonódás-politika” azon tartópillérétõl,
amelyben többé-kevésbé azonos súlycsoportban vagy helyzetben lévõ országok
önkéntes egymásrautaltságáról volt szó. S amelyben az intézmények és eljárások
a teljes esélyegyenlõség alapján garantálják a részvételt. Ugyanezek az intézmé-
nyek és mechanizmusok azonban sokkal több ország esetében már technikailag
sem igazán képesek mûködni. Ráadásul, ha az azonos helyzet sem adatik meg
(méghozzá az országok egy jelentõs részében), úgy alkalmazásuk többé nem is
lesz reális. Azaz: vagy az új helyzetre kell szabni az intézményeket, vagy nem.
szabad „szélesíteni”!

Sokak szerint persze ez egy olyan kényszerpálya, amelyen már úgy is rajta van
az unió vonata. Azokról a sínekrõl van szó, amelyek a közös pénz felé visznek.
Bevezetésére legkésõbb a századfordulón kerülne sor, de már most tudni lehet,
hogy a tagországok között még hosszú ideig oly jelentõsek lesznek a gazdasági
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különbségek, hogy irreális a közös pénz együttes „grundolására” számítani. Még
16 tagállam mellett is legfeljebb 7-8 ország számíthat arra, hogy benne lehet az
„elsõ körben”, létrehozva ezzel a „pénzen belüli” és a „pénzen kívüli” országok kö-
rét, annak minden következményével. (Nyilván, hogy az elsõ kelet-európai érke-
zõk is, reálisan számolva, jó ideig csakis e második csoportban kaphatnak majd
helyet.)

Max Kohlstam mindenesetre éppen mindezek alapján vélte úgy: az 1996-os,
EU-intézményi reformoknak szentelt kormányközi konferencia vitázni fog szava-
zatokon is, meg képviselõi helyeken is, meg bizottsági létszámon is, de igazi tör-
ténelmi hivatása az lesz, hogy éppen a „mélyítés-szélesítés” költségeit és hoza-
dékait számba véve stratégiai döntést hozzon. Stratégiai értékelést és döntést ar-
ról, hogy melyik milyen fokon gyengíti vagy segíti az eredeti célt: az „összefonó-
dás-politika” mûködõképességét. Végül is ötvenévnyi európai béke és viszonyla-
gos stabilitás a tét. (Fõleg, hogy a lényegében már évtizedek óta tartó amerikai „ki-
vonulás” Európából az utóbbi években még határozottabb lett, s hogy eközben az
addigi fenyegetésével lényegében „stabilizáló”, jóllehet alapvetõen ellenséges
Szovjetuniót a káosz állapotába süllyedõ, kiszámíthatatlan és hiperérzékeny „part-
neri” Oroszország váltotta fel, teszik hozzá szakértõk.)

Összességében pedig mindebbõl akár még az is kisülhet, hogy ha a radikális
„szélesítés” (akár költség vagy egyéb vonzatainál fogva) inkább veszélyeztetõ,
mint erõsítõ tényezõnek minõsül, úgy minden ígéret ellenére is lassulhat az EU
nyitási folyamata – vélte Kohlstam.

Ami mellesleg azt a sértõdöttséget is más megvilágításba helyezheti, amely
szerint becsapott minket a befogadásban oly tartózkodó Nyugat. Valójában nyu-
gati oldalról soha senki nem is ígért automatikus tagságot. A kelet-európai új ve-
zetés ígérte ezt be magának. Többnyire figyelmen kívül hagyva mindazokat a
kõkemény gazdasági kötöttségeket és követelményeket, no meg stratégiai meg-
fontolásokat –, amelyek alapján ez a bonyolult építmény, az európai integrációs
modell formálódik. S amelyben mindezek ellenére sem vagyunk eleve kirekesz-
tésre ítélt építõkockák. Csak éppen azt a minimum-állapotot kell elérnünk, hogy
illeszkedésre alkalmasnak találtassunk. Illetve másfelõl nekik meg késznek és
alkalmasnak kell lenniük egy-egy ilyen újabb tégla befogadására.

(Az persze megtörténhet, hogy ennek folyamatát közben elhúzódó alkuk, hús-
embargók, kölcsönös korlátozások és egyéb ütésváltások is kísérik. Elég csak
megnézni, milyen drámai huzakodásból állt a gazdag skandináv országok tagfel-
vételi tárgyalása, vagy hogy milyen trükkökkel tudják meglepni egymást is a már
benn lévõ tagországok. Ebben a világban nem egy központi bizottság dönt el és
ír meg elõre forgatókönyveket, hanem a pillanatnyi erõviszonyok, érdekek és ko-
alíciók határoznak. Nem a személyek, politikusok vagy törekvések a méltányosak,
hanem azok a viszonylag átlátható és számon kérhetõ keretek, amelyekben mind-
ez megjelenik. Meg kell szokni. Meg kell tanulni.)

A napokban mindenesetre ismét a szokásos találkozójukra gyûlnek az EU ál-
lam- és kormányfõi. A sajtó számára a fõ sztori minden bizonnyal a „pápaválasz-
tás” lesz (most kellene dönteni arról, hogy januártól ki lépjen Jacques Delors bi-
zottsági elnök helyébe). Ám abban is bizonyosak lehetünk, hogy az események
hátterében már javában a nagy dilemma egybevetése, az 1996-os megmérettetés
elõtti puhatolódzás zajlik majd. A startlövés május végén eldördült, amikor a Le
Monde Balladur és Kohl nevével közösen jegyzett cikket hozott le, méghozzá ép-
pen „Európa békéje” címmel. Jelezve, hogy tágabb keretek között zajló játszma a
tét.”
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4.10.1. A gondok toplistája
Pócs Balázs, Népszabadság, 1994. 06. 10.

„Tíz emberbõl csupán három vallja magáénak az Európai Egyesült Államok
gondolatát – derül ki többek közt abból a közvélemény-kutatásból, amelynek ered-
ményeit a The European címû (már nevében is) európai folyóirat közli, néhány
nappal az Európai parlamenti választások elõtt.

A Maastrichtben megálmodott egyesült Európa nem tartozik tehát a legnépsze-
rûbb elképzelések közé. A britek és a dánok esetében ez már nem számít újdon-
ságnak, ám a felmérés szerint a hagyományosan Európa-párti hollandok 73 szá-
zaléka sem szívesen mondana le a nemzeti függetlenségrõl, s a németek 67 szá-
zaléka sem lelkesedik a föderalista tervekért.

Mielõtt azonban a (jelenlegi és leendõ) európai honatyák túlzottan elkeseredné-
nek, tegyük hozzá, hogy tíz emberbõl hét kételyei ellenére is az Európai Unióban
maradásra voksolna, ha errõl népszavazást rendeznének. Az már más lapra tar-
tozik, hányan mennének el szavazni: a mostani európai parlamenti választásokra
ugyanis várhatóan igen kevesen. Öt EU-tagállamban az elõrejelzések szerint még
az ötven százalékot sem éri majd el a részvételi arány, s még a közismerten föde-
ralista belgáknál is csupán 53 százalékra számítanak.

A közvélemény-kutatás arról is hasznos információt nyújthat a szavazatokért
versengõ képviselõjelölteknek, mi foglalkoztatja igazán választóikat. Az unió ál-
lampolgárai szerint a következõ évek fõ problémája a munkanélküliség lesz. A
gondok „toplistáján” ezután a gazdasági válság, az európai egyesítés, a boszniai
háború, a pénzügyi unió és a bevándorlás következik. Térségünk számára nem túl
biztató jel, hogy az EU kibõvítése a lista légvégén kullog.

Ami az oly sok vitát kiváltott monetáris uniót illeti, némi derûlátásra ad okot,
hogy a megkérdezettek kétharmada támogatja az egységes európai fizetõeszköz
gondolatát. A szkeptikus britek és dánok számára minden bizonnyal megkönnyeb-
bülés, hogy Németországban is (épphogy) túlsúlyba kerültek a nemzeti fizetõesz-
köz fennmaradását ajánlók. Az EU választópolgárainak fele a pénzügyi uniót fel-
ügyelõ központi bank létrehozásával is egyetért. Erre az ötletre, mivel a bank
Frankfurtban mûködik majd a németek többsége szintén igent mond.

S hogy az Európai Parlamentnek lesz elég dolga, mi sem bizonyítja jobban,
mint a válaszadók elégedetlensége az EU jelenlegi irányításával. A franciák és a
németek kétharmada véli úgy, hogy az uniót jobban is lehetne vezetni, s ezzel
még az örökké lázongó briteket és dánokat is megelõzik. A felmérésnek vélhetõ-
en a tagországok kormányai örülnek majd a legkevésbé, mivel azok teljesítmé-
nyével még ennyire sem elégedettek a nyugat-európaiak. Erre persze ott vannak
a helyi parlamenti választások – igaz azokon többen mennek el szavazni.

Az Európai Unióban harminchat év óta most a legmagasabb arányú a munkanél-
küliség: 11 százalék. Az EU statisztikai szolgálata az európai parlamenti választások
elõtt egy héttel tette közzé a legfrissebb (április végi állapotot tükrözõ) adatot. A szá-
zalékos rekord azt jelenti, hogy az EU tizenkét országában 17 millió 800 ezer ember
van munka nélkül – annyi, mint két kisebb európai állam összlakossága.”

4.10.2. A korfui csúcs
Ortutay L. Gyula, Népszabadság, 1994. 06. 24.

„Az Európai Unió ma Korfun megnyíló két napos minisztertanácsi ülésén nem
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szerepelnek napirendi pontként a teljes jogú tagságért kopogtató kelet-közép-eu-
rópai országok. Mégsem alaptalan hinni az elõzetes bonni szirénhangoknak, hogy
kapunk biztatást: számolnak velünk, sõt szó lehet (nem mezõgazdasági) áruink
elõtt piacnyitásról, illetve évi egy alkalommal meghívásról az olyan legmagasabb
szintû tanácskozásokra, mint a mostani is. Ugyanis a féléves rotációnak megfele-
lõen a turistaparadicsom, Korfu szigetén Németország veszi át formálisan Athén-
tõl a soros elnöki tisztet. Ezért különösen fontos Kohl kancellár ígérete, hogy kon-
cepciót dolgoznak ki a térségünk felzárkóztatására az Európai Unióhoz.

A tizenkettek egyébként is az EU bõvítését köszöntik; együtt ünnepelnek a ja-
nuár 1-jétõl potenciális új tagokkal. Ausztria esetében ez már végleges a június
12-i népszavazás eredményével, a skandinávoknál tehát Finnországban, Svédor-
szágban és Norvégiában még hátravannak a referendumok. Korfu vendége Bo-
risz Jelcin is, aki a csúcs elsõ eseményeként aláírja az unió és Moszkva partner-
ségi és együttmûködési egyezményét, amely – hasonlóan a szerdai brüsszeli NA-
TO-aktushoz – hivatott a nagyhatalom Oroszországgal való politikai, gazdasági és
kereskedelmi kapcsolatoknak új európai keretet adni. Moszkva ezzel ugyanolyan
jogokat kap, mint a társult tag kelet-közép-európai államok.

A helyszín szelleme az egymást váltó hódítások története kínál majd alkalmat a
tizenhét állam-, illetve kormányfõnek, no meg az eseményrõl tudósító mintegy két
és fél ezer sajtósnak a bölcselkedésre az európai egybetartozásról. Talál emléke-
ket John Major, hiszen a csúcsot a St. Michael és St. Georg Palace-ban, az egy-
kori brit kormányzósági palotában tartják, ahonnan London 1815 és 1864 között
irányította a szigetet. Berlusconi is büszkélkedhet Korfu utcáinak olasz hangulata
miatt, négy évszázadon át volt meghatározó a velenceiek jelenléte, így például a
sajtóközpontot az általuk épített XVI. századi Régi Erõdben rendezték most be. A
franciákra emlékeztet – Mitterand elégedettségére – a város fõtere, illetve a Rue
de Rivoli mintájára kialakított Esplanade – a napóleoni hódítás idejébõl. Jelcin a
szálláshelyéül szolgáló orosz hadihajóról elmerenghet Usakov admirális flottájá-
nak egykori korfui „látogatásáról”. Vraniczky kancellár pedig bizonyára felkeresi
majd (a rossz nyelvek szerint giccses) Achilleion villát, Erzsébet osztrák császár-
nõ üdülõhelyét.

S ha már Homérosz hõse így említõdött, a csúcs Achilles-sarkát – valamennyi
elõrejelzés szerint – Jacques Delors utódjának kiválasztása jelenti. Delors közel
tíz éve, 1985 óta az EK bizottsági elnöke, most elõzetesen Bonn és Párizs is a bel-
ga kormányfõ Jean-Luc Dehaene mellett tette le voksát. Néhányan – így az olasz
újfasiszta minisztereket kifogásoló belga véleményekre neheztelõ Berlusconi –
más jelöltet szeretne. Szóba került egy ideje Ruud Lubbers (ugyancsak keresz-
ténydemokrata) holland miniszterelnök, aki viszont - a legutóbbi találgatások sze-
rint – diplomatikusan távol maradna a korfui csúcsról, azzal az indoklással, hogy
pártja vereséget szenvedett a legutóbbi választásokon, s leendõ utódja (a mun-
káspárti jelenlegi miniszterelnök-helyettes) Wim Kok képviselje Hollandiát. Ebben
a vetélkedésben befutó lehet még a brit jelölt, az EU jelenlegi kereskedelmi fõbiz-
tosa, Sir Leon Britton, s a tarsolyban ott van Peter Sutherland, a GATT ez év vé-
gén leköszönõ fõigazgatója is. Akár lesz, akár nem Korfun döntés Delors utódjá-
ról, a francia bizottsági elnök „utolsó nagy, az európai munkanélküliséget enyhíte-
ni és az EU versenyképességét infrastrukturális beruházásokkal, így összeurópai
út- és telekommunikációs hálózattal is fejleszteni kívánó programja, annak finan-
szírozási kérdései alkotják majd csúcs második napjának fõ vitatémáját. Ebben a
programban már számolnak a január 1-jével belépõ négyekkel, ám Kelet- Közép-
Európa még hiányzik az EU térképérõl.”
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4.11. A stabilitás és a piac
László Ervin, Népszabadság, 1994. 05. 28.

„Valóban igaz lenne, hogy a politika ideológiai gátjainak leomlása után mind-
örökre megszûnt volna minden akadály a határtalan növekedés és fejlõdés elõtt,
s pusztán a piaci mechanizmusokra kell hagyatkoznunk?

Egészen biztos, hogy a világ mûködésének ez lenne a záloga? Vakon hinni a
piacban, figyelmen kívül hagyva a piac rövid távú célokat kiszolgáló reakcióit?
Századunk e meghatározó irányzata a jövõ század elejére eléri lehetõségének
legvégsõ határát. Ez csupán idõ kérdése. Vajon mi történik akkor, amikor ennek
megmutatkoznak az elsõ jelei? A folyamatot mindenesetre csak nagyon nehezen
vagy egyáltalán nem lehet majd megállítani. Érdemes lenne tehát a jelen irányza-
tokat felvázolva vizsgálatokat végezni, hogy megérthessük, mit is jelenthetne ez a
mindennapokban.

1995. Tovább növekszik Kína, India és a többi hasonlóképpen túlnépesedett fej-
lõdõ ország szerepe a világ termelésében és a világkereskedelemben. Ezek az ál-
lamok kivitelre szánt olcsó termékeiket energiaigényes és nyersanyagpazarló
technológiával állítják elõ, így óriási mennyiségû hulladék keletkezik; amely egy-
ben a környezet szennyezettségét is növeli. A verseny következményeként a Föld
amúgy is rohamosan apadó tartalékaiból egyre többet használnak fel, éppen a
lakható területek, valamint a termõföldek bõvítése érdekében.

2000. A növekvõ népességgel, az egyre fogyó tartalékokkal és a kiégõfélben
lévõ környezettel jellemezhetõ helyzetben, a XX. század második felének mer-
kantilista politikája egy, eszközökben nem válogató gazdasági háborúhoz vezet.
A legnagyobb üzleti vállalkozások a piaci részesedésük növekedésért folytatott
egyre kíméletlenebb versenyben mind gyakrabban élnek a vállalatok közötti fú-
zióval és szövetséggel, egyre inkább a legtöbb hasznot hozó üzletekre összpon-
tosítva szélesítik ilyen termékeik palettáját. Megannyi társaság megy csõdbe, és
legalább ugyanannyi kerül monopolhelyzetbe. A piacot meghatározó vezetõk
maroknyi csoportja könyörtelen taktikákat dolgoz ki egymás kiütésére, és a le-
hetséges vetélytársak megsemmisítésére: A végsõkig karcsúsított vállalatveze-
tés minden területen a megtakarításokra összpontosít, ideértve az emberi mun-
kát is. Világszerte megnõ a munkanélküliek száma. A munkanélküliség és a nyo-
morgó tömegek helyzete társadalmi súrlódások forrásává válik. A kormányok
egyre gyakrabban avatkoznak a piac mûködésébe, ezzel bizonytalanná válik az
üzleti élet is. Az egyre szûkülõ piac és a megdézsmált természeti kincsek, nem
beszélve a szociális feszültségekrõl, mind tovább nehezítik a már amúgy is fe-
szült versenyt, amelynek résztvevõi kompromisszum nélkül, foggal körömmel
ragaszkodnak saját hasznukhoz és piaci részesedésükhöz.

2005. A gazdag országok sem tudják immár kielégíteni a lakosság széles
rétegeinek igényeit, a politikusok pedig a lobbik és a hatalmas brókerek befo-
lyása alatt állnak. A nagyvárosi gettókban és bádogvárosokban élõ szegények
fülében az oktatás, a foglalkoztatás és a jólét csak hangzatos szólam marad.
A hajléktalanok száma nõttön nõ, hiszen az egész társadalom egyre mélyebb-
re süllyed a szegénységbe. A legtöbb leszakadó ország kormánya kénytelen
az erõ eszközéhez nyúlni, hogy úrrá lehessen a nyugtalanságon, és fenntart-
hassa a törvényesség, a rend látszatát. A szegény és a gazdag államok egy-
aránt óriási öszszegeket költenek a rendõrség és a biztonsági erõk állományá-
nak toborzására és annak ellátására, valamint börtönök és fogolytáborok léte-
sítésére.
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2010. A kormányzatok képtelenek tarthatatlan gazdasági helyzeten úrrá lenni.
Az állami szervek igyekeznek olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek lefe-
dik a meglévõ joghézagokat. A magán és állami szektor szövetkezik, ám egyik fél
sem képes közös érdekeik képviseletére. Az egyre súlyosabbá váló gazdasági és
szociális válságot a kormányok, a várakozásokkal ellentétben képtelenek kezelni.
Ez visszatetszést és ellenállást vált ki. A demokratikusan megválasztott kormá-
nyok elveszítik a társadalom bizalmát és megbuknak. A gazdaság talpra állítását
célzó radikális intézkedéseket hangoztató szélsõséges pártok és politikusok lép-
nek a helyükbe. Egyre szélsõségesebb megoldásokat sürgetnek, és sok kormány
mögött már csak a csökevénye fedezhetõ fel mind a liberalizmusnak, mind a de-
mokráciának. A lakosság egyre nehezedõ nyomása és az általa igénybe vett ter-
mészeti tartalékok miatt a környezet egyre rosszabb állapotba kerül. Mindenütt a
radikális megoldások kerülnek elõtérbe.

2015. A világ élelmiszer-termelése nem tudja tartani a népességnövekedés ál-
tal diktált ütemet. A termést túlaratják, túllegeltetik, kiirtják az erdõket, a termõföld
pedig elszikesedik, elsavasodik. A genetikailag kitenyésztett legellenállóbb és leg-
több hozamot biztosító termények sem lesznek képesek hosszú távon kielégíteni
az olyan sûrûn lakott területek, mint a Dél-Ázsia, Fekete-Afrika, Közép- és Dél-
Amerika egyes részeinek igényei. Kína területének hét százaléka alkalmas mezõ-
gazdasági mûvelésre, miközben a világ népességének 23 százaléka él itt. Még
aggasztóbb, hogy Kína hegyvidéki részeit határoló, mezõgazdaságilag megmû-
velhetõ területeinek egyharmada már erodálódott. Ezért a kínai vezetõk igen ko-
moly gabonaimportra kényszerülnek. S habár gazdasága gyõzné pénzzel, nem
tud megfelelõ készletekhez jutni, hiszen az Egyesült Államok, a legnagyobb ex-
portõr is belföldön fogyasztja el termésének legnagyobb részét. Az alapvetõ élel-
miszerekre vonatkozó kielégítetlen igények arra ösztönzik a világnak ebben a sú-
lyosan érintett térségében élõ hatalmas tömegeket, hogy jobb megélhetési lehe-
tõségekét keresve elvándoroljanak. Az éhezõ tömegek szociális és politikai fe-
szültséget okoznak a fogadó országokban. Amennyiben a kezdeti konfliktusokat
és tragédiákat sikerülne is elkerülni és valamilyen formában lehetõség nyílna a
helyzet stabilitására, a déli félteke nem egy térségének lakossága egyre nagyobb
nyomást gyakorol az emberi lét fenntartásához szükséges alapfeltételek biztosítá-
sa érdekében.

A világ kettészakad, és amíg igen alacsony számú kisebbség még mindig ma-
gas színvonalon él, addig a többség egyre jobban lesüllyed a kilátástalan sze-
génység mocsarába. Mindez a feltáruló érdekek két táborának szembekerülését
hozza magával. Az egyik oldalon a meglévõ elõjogok elvesztését rettegõk, a má-
sik oldalon a másik kihasználásából eredõ tûrhetetlen gazdasági és szociális
egyenlõtlenség ellenzõi állnak.

2020. A maroknyi gazdag ország kormányzatai ráébrednek a gazdagok és a
szegények közötti konfliktus jövõjüket veszélyeztetõ veszélyére. Igyekeznek gon-
dolkodni arról, hogy mindent az ellenõrzésük alá vonhassanak. Az addigi szabad
kereskedelem és szabadpiac helyébe egy komoly gazdasági ellenõrzési rendszer
lép. A nemzeti erõk azonban képtelenek egyedül ilyen méretû beavatkozások vég-
rehajtására. Még az Egyesült Államok és Japán kormánya is erõtlennek bizonyul
a hatalmas méreteket öltõ népi mozgalmak és az általános üzleti érdekek szorító
gyûrûjében. Az ipari országok együttesen próbálnak fellépni. A kormányok szövet-
ségre lépnek. A szövetség a legnagyobb gazdasági tömörülések az Európai Unió,
az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Övezet és a Csendes-óceáni Gazdasági
Közösség parancsnoksága alá kerül. A szövetségesek kísérletet tesznek a világ
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megbokrosodott pénzügyi paripájának megzabolására. Létrehoznak egy közös el-
lenõrzés alatt álló pénzügyi hatóságot és egy közös valutát, így mind a gazdasá-
gi szférában, mind a nemzetközi üzletek irányításában meghatározó szerephez
jutnak. Ösztönzõ lépéseket tesznek az általuk fontosnak ítélt élelmiszer és alap-
vetõ tartaléktermékek érdekében.

Adókat rónak ki a nem kívánatos tevékenységekre, valamint ellenõrzésük alá
vonják a nemzetközi kereskedelmet, díjszabási gátakat állítanak, export-import
kvótákat állapítanak meg. Törvényi szabályozásokat léptetnek életbe a környezet-
re vonatkozólag, és adókkal, büntetésekkel sújtják az ásványkincsek bányászatát,
illetve a szemétlerakást.

A nemzetközi vállalatok a szervezett gazdasági hatalmi tömbbel szemben a
szabályok betartása mellett kénytelenek állást foglalni. A Föld lakosságának négy-
ötöde azonban kívül marad a gazdasági tömbön, tehát mindjobban zsarolás áldo-
zatának érzi magát. Az ipari országok kegyeire vannak utalva, másodrangú polgá-
rok egy felemás világban. Egy olyan részesedési sémába kényszerültek, amely le-
hetõvé teszi számukra a túlélést, de ugyanakkor nem kínál semmilyen perspektí-
vát a szegénységbõl való kiemelkedésre. Az úgynevezett fejlõdõ országok közvé-
leményének számára nem túl távoli az a pillanat, amely a határvonalat jelenti a tét-
len tûrés és a lázadás között.

2025. A világ elnyomott népeinek elkeseredettsége a tetõfokra hág és gazdasá-
guk eléri a legmélyebb pontot. A szövetség hatalmi tömb kormányzatai népük, te-
rületük, és tartalékaik érdekében sürgõs lépéseket tesznek. Noha nem tehetnek
egyebet, mint hogy fegyverrel állják útját a határaikat ostromló menekülõknek.
Észak-Amerika délen, Európa délen és keleten, míg Japán nyugaton és délen ál-
lít határt. De még egy jól felszerelt hadsereg sem tud hatásosan fellépni olyan tö-
meggel szemben, amely száznegyven országból érkezik, illetve ilyen sok ország
támogatását élvezi: Nem volna okos dolog megfeledkezni ezen az országok né-
melyikének emberi és ásványkincs tartalékairól sem, hiszen ezek meghatározóak
a világgazdaság mûködése szempontjából.

A szövetséges erõk tömbjének sasai és békegalambjai hadilábon állnak egy-
mással, az egyik a jogos önvédelemrõl beszél, a másik ezzel ellentétben felhábo-
rodásának ad hangot az elõzõ embertelensége és jogtiprása miatt. A világ gazdag
kisebbségének uralkodása a szegény többsége felett megbontja a világrendszer
stabilitását. Csak idõ kérdése, hogy ez a béklyó mikor robban szét.

A felvázolt forgatókönyv tarthatatlan. Noha egy aktív rendszer az alapja, ám rö-
vid távú érdekeken és a politikai hatalom használhatatlan logikáján alapul. Néz-
zük, milyen más lehetõség kínálkozik.

A Föld képes ellátni az emberiséget elegendõ ásványkinccsel, képes lakható
környezetet biztosítani. Mindennek a valóra válásához két dolognak kell párhuza-
mosan megvalósulnia: a világ népesedési ütemének le kell lassulnia, és a világ kü-
lönbözõ tájain élõ emberek által elõállított és felhasznált javak, valamint az ezek-
hez felhasznált természeti kincsek arányának a Föld teherbírásának határértékein
belül kell maradnia. Ez, mint azt már láthattuk pusztán a piaci mechanizmusokkal
és a nyilvánosság beleszólásának jogára való hagyatkozással nem megoldható.

A népességnövekedés világszerte csillapult, de nem (vagy még nem) stabilizá-
lódott. Az elkövetkezendõ harminc esztendõben születendõ gyermekek száma
még meghaladja az elhalálozott emberek számát.

A világ azonban még képes egy lassú népességnövekedést elviselni. A megol-
dás azonban nem az, hogy lehetõséget biztosítsunk arra, minél több ember száll-
hasson be a tartalékokért és a megélhetést biztosító környezet kialakításáért foly-
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tatott versenybe, hanem arról kell gondoskodni, hogy a meglévõ populáció sokkal
hatékonyabb módon tudja kihasználni az ásványi tartalékai és környezete által
nyújtott lehetõségeket. Az emberiség háromnegyede még mindig a prein-
dusztriális vagy korai indusztriális fejlõdési fázisban van. Át kellene ugraniuk a
klasszikus iparfejlõdés legrosszabb korszakát, azt az idõszakot, amelyet az ener-
gia-, és nyersanyagnyelõ, valamint a környezetszennyezõ technológia jellemez.
Ezzel szemben a világ népessége egyharmadának, amely a fejlett ipari országok-
ban él, át kellene térnie a klasszikus értelemben vett iparról a posztindusztriális
termelésre, és fogyasztásra. Az életszínvonal anyagi alapjainak növelése helyett
inkább az élet minõségének javítására kellene törekedni.

Ahhoz, hogy a tartalékok felhasználása és a környezethez való viszonyulás
egy átgondoltabb formát öltsön, a piacba vetett hit helyett egy új szemléletre van
szükség mind az értékrendben, mind a személyes és közösségi célokban. Ma-
ga a piac érzéketlen a tartalékok határával, és a hulladéknövekedéssel szem-
ben. Ez a vakság felmentést nyer a neoklasszikus gazdaságban, ahol is az em-
beri világ úgy jelenik meg; mint egy gazdasági rendszer, amelyet a vállalatok és
a háztartások közötti árucsere jellemez. Nem esik szó azonban arról, hogy hol
van a csereértéknek a természetes határa, tehát a világgazdaságot illetõen nem
tesz említést a növekedés határáról. A közgazdászok tudják, hogy a tartalékok
és azok kiaknázása véges, õk úgy tekintik a természetet, mint „a gazdaság vé-
ges szektorát”. De ezt úgy tekintik, mint egy alrendszert, amelyet más alrend-
szerekkel lehet kompenzálni, illetve helyettesíteni. Ez azonban nem felel meg a
valóságnak.

A tartalékok eloszlását illetõen a rendszer és az elosztás révén a piaci erõk
megteremtik a kínálat és a kereslet közötti egyensúlyt. Ezek az erõk azonban nem
árulnak el semmit arról az arányról, amelyet az eloszlás és az elosztás jellemez.
Az a feltételezés, hogy az ezzel az aránnyal kapcsolatos kérdések mindössze egy
területre, vagy alrendszerre vonatkoznak, amelyek kiegészíthetõk vagy helyette-
síthetõk, a mindenhol érvényes rendszer legfelsõ határáig a véges tartalékok ki-
aknázásának összeférhetetlenségéhez vezetnek. Amennyiben a rendszert, mint
egészet tarthatóvá akarjuk tenni, különbséget kell tenni a megengedhetõ és a túl-
zó termelés között. A gazdaság energia és nyersanyag-elhasználásának, valamint
a salakanyagok kibocsátásának, illetve a környezet szennyezésének, a gazdaság
újrafelhasználó kapacitásának, valamint a természet felvevõképességének és re-
generációs kapacitásának keretein belül kell maradnia.

A neoklasszikus gazdaság világszemléletét újra kell gondolni. Nem a gazdaság,
hanem a természet a teljes rendszer, és nem a természet, hanem a gazdaság az
alrendszer: A gazdasági tevékenység végcélja nem az értékcsere maximálása,
hanem ennek az értéknek a javítása egy tartható rendszer keretein belül. A vég-
telen rendszerrel szemben egy véges tartható rendszerben egy hatékony és
egyensúlyban lévõ eloszlást kell elérni.

Az aránnyal kapcsolatos kérdés bevezet egy járulékos értékdimenziót. Ez a tart-
hatósági értékdimenzió, amely a klasszikus csereérték felett áll. Minden olyan csere-
értékhez, amely nagyobb hangsúlyt kap, mint a tarthatósági érték, negatívan kell vi-
szonyulni. A rövid távú elõny mellett figyelemmel kell lenni a hosszú távú hátrányra.

A piac megfelelõen reagálna a tarthatósági kitételekre, amennyiben meghatá-
rozó értékké válna az igények kialakításánál. Itt nem a gazdasági racionalitás ki-
zárásáról vagy a piac lebontásáról van szó. Mindkettõre szükség van, de mindket-
tõt a maga összefüggéseibe kell helyezni. Amennyiben figyelmen kívül hagyjuk
ezeket az összefüggéseket, a piac törvényszerûségei felemésztik a saját tartalé-
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kaikat, és a maguk ásta csapdába esnek. Arról van szó, hogy a tarthatósági érték-
nek igény-meghatározó tényezõvé kell válnia a piac minden területén.

Letûntek azok az idõk, amikor a gazdaságot teljhatalmú kormányok manipulá-
ciói irányították. De ugyanúgy lehanyatlott a csillaga azoknak az idõknek is, ami-
kor a piacot rövidtávú érdekek vezérelhették. Ebben, mint fogyasztóknak döntõ
szerepünk van.”

4.12. Kilátás a szakadék partján
László Ervin: A stabilitás és a piac (Népszabadság, 1994.05.28.)

„Eufóriából melankóliába? Ragyogó derûlátásból jövõt vesztõ bizonytalanság-
ba?

Pascal Bruckner „A demokratikus melankólia” címû tanulmánykötetét olvasva
az ember hajlamos az mondani, hogy a filozófus érzékenységû francia szerzõ
tulajdonképpen a kilencvenes évek sajátos, és egyre inkább globálisnak nevez-
hetõ hangulatára próbál magyarázatot adni, amikor azt írja: „Egy bizonyos kiáb-
rándulás társul Keleten éppen úgy, mint Nyugaton a totalitárius rend összeom-
láshoz és a szabadság elõrehaladásához a világon... Az az érzésem, hogy elve-
szett a tájékozódási pont a szovjet ellenfél eltûnésével, s hogy deklarált ellen-
ség nélkül találtuk magunkat, tehát önmagunkkal állunk szemben, s hogy egy
paradox gyõzelmet arattunk, amely éppen annyi problémát hagy maga után,
mint amennyit megoldott.

A béke traumája

Brucknernek bizonyára igaza van abban, ami a lélektani következményeket
illeti, s amit õ „a béke traumájának” nevez. A trauma azonban sokkal nyilván-
valóbban materializálódott annál, semhogy a bajok a Nyugatot korábban egy-
betartó és mozgósító Nagy Ellenség eltûnésébõl lennének csupán levezethe-
tõk. Kétségtelen, hogy világszerte új korszak keletkezett, amely többé nem ta-
karja el azokat a problémákat, amelyek a világgazdaság rendjében már az elõ-
zõ korszakban érlelõdtek, de nyilvánvalóvá és sürgetõvé azáltal váltak, hogy
nincs válasz (legalábbis megbízható válasz) arra: hogyan tovább? Se Keleten,
se Nyugaton.

Nincs válasz arra, hogy mivel helyettesíthetõ az a roppant méretû hadi ter-
melés, amelyet Leger Sivard, az USA Fegyverzet-ellenõrzési Hivatalának
igazgatója 1986-ban megközelítõleg 900 milliárd dollárnyira becsült, és amely
ekkor 100 millió embert foglalkoztatott a világon. Nincs válasza rá, hogy mi-
ként lehetne kijutni a világgazdaságnak abból a több, mint tíz éve hullámzó re-
cessziójából, amely ránehezedik az országokra, és különbözõ mértékben sújt-
ja az egyes államokat. Nincs válasz rá, miként lehetne megállítani vagy fékez-
ni a tágulását annak az elrettentõ szakadéknak, amely Észak és Dél között, il-
letve ma már Kelet és Nyugat országai között is megtalálható. Nincs válasz rá,
miként lehetne útját állni a legfõbb ipari országokban a munkanélküliségnek,
amely felmorzsolja a szociális békét, s amely katasztrofális méreteket öltött
Kelet-Európában. Nincs válasz arra, mi lesz a sorsa az egyre zsugorodó eu-
rópai agrárnépességnek, a dotáció nélkül fennmaradni képtelen kisüzemeivel
és a tönk szélén álló, versenyképtelen kelet-európai parasztgazdaságaival. S
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nincs válasz arra sem, hogyan lehetne eltömni a forrásait azoknak a naciona-
lista, etnikumi viszályoknak, amelyek a gazdasági kilátástalanság mélyébõl
buzognak fel, s egész régiókat képesek vérbe borítani.

Ám, ha elfogadjuk azt az általánosan kialakult nézetet, hogy a fejlettség és
gazdasági hatalom tekintetében vannak központok és vannak perifériák, hogy
a világgazdaságot meghatározó döntések a központokban születnek, akkor
mindenesetre érdemes vizsgálni, hogy azokban milyen diszfunkcionális jelen-
ségek rombolnak, és miként gyûrûznek tova. E központok óriási gazdasági túl-
súlyáról, aberrált pénzügyi koncentrációjáról, mûködészavarairól érdekes
megvilágítást ad sok más könyv és tanulmány mellett Frederic Clairmont nem-
zetközi közgazdász és John Cvanagh washingtoni pénzügyi kutatási igazgató
közös tanulmánya (A planetáris kapitalizmus szárnyai alatt). A szerzõk kimuta-
tása szerint ma harminchétezer transznacionális vállalat és azok 170 ezer le-
ányvállalata uralkodik a világgazdaságon. Közöttük is a kétszáz legnagyobb a
meghatározó, amelyek a világ üzleti forgalmának 26,8 százalékával rendel-
keznek. Ebbõl a kétszáz legnagyobból 172-t mondhat magáénak a világ öt ve-
zetõ ipari hatalma: az Egyesült Államok, Japán, Németország, Franciaország
és Anglia. E versengõ óriások között is folyton változik az erõegyensúly. 1982-
ben a kétszázból még 80 amerikai volt, ma már „csak” 60 az. 1982-ben a ja-
pánokra még 35 jutott, ma 54. A két óriással, az USA-val és Japánnal szem-
ben az Európai Unió tagállamai egyenként kicsik, együttesen azonban maga-
sabb a részesedésük, mint az amerikaiaké. „Pillanatnyilag semmiféle társadal-
mi vagy politikai erõ nem látszik képesnek arra, hogy szembeszegüljön ambí-
cióikkal, amelyekhez a gazdasági liberalizmusnak elkötelezett vezetõ osztály
társul” – írják a szerzõk.

Nem hiszem, hogy a transznacionális óriásvállalatokkal szemben csupán
nagyságrendjük miatt kellene elutasító álláspontra helyezkedni, és minden tény-
kedésüket negatívnak tekinteni. A Boeing, a Sony, a General Motors, a Philips
vagy az IBM nélkül nehezen képzelhetõ el mindaz; ami a technikai forradalom-
ban végbemegy. Mindaz, amit a kutatás-fejlesztés produkált; és ami megváltoz-
tatta a bennünket körülvevõ tárgyi világot, gerjesztette a technológiai haladást
az autóipartól az ûrhajózásig, a számítógépektõl a biotechnológiáig. Ezek a vál-
lalatok nemcsak roppant tõkét, hanem roppant emberi tudást is összpontosíta-
nak. A bajok nem ebben vannak, hanem abban, hogy a társadalom, a politika, a
humán érdekek idõnként alárendelõdnek e cégek hatalmi-befolyási érdekeinek.
Azt, hogy milyen komoly lehet ez, és milyen messzire vezethet, legfrissebben az
olasz parlamenti választások mutatják, ahol a médiakirály Berlusconi hatalmas
befolyásoló apparátusával három hónap alatt átrajzolta az ország politikai tér-
képét.

Berlusconi huszonöt évvel ezelõtt ingatlanspekulációval kezdte, és 1975-ben
már az övé a TV-5 csatorna, a Publitalia hirdetési vállalat, a Fininvest kommuniká-
ciós holding. Milánóban városnegyedeket épít, megveszi a Milan AC futballcsapa-
tot, sorban szerzi meg az Itália-1 tévéállomást, az Il Giornale napilapot, a Sorrisi
e Canzone tévémagazint. 1984-ben már az övé a Rete-4 tévéállomás, majd a
francia TV-5 csatorna, a német Telefünf és több kelet-európai kereskedelmi rádió.
Megvásárolja a La Standa négyszázezer eladóhellyel rendelkezõ hírlapterjesztõ
vállalatot, és résztulajdonosa a félsziget legnagyobb könyvkiadójának, a
Mondandorinak. Sajtóbirodalma a törvény szabta határt is jócskán túlszárnyalja,
és 17 százalékkal részesedik a napi sajtóban: övé az idõszaki lapok 34 százalé-
ka és tévéláncai a nézõk 42 százalékát csábítják magukhoz.
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Nõnek az óriások

Fabrizio Calvinak, a Keresztapák Európája címû, a maffiákról szóló dokumen-
tumkönyvében Berlusconi neve úgy szerepel, mint akinek jó kapcsolata van a
Cosa Nostra maffiaszervezet fõembereivel. Közismert tény azonban, hogy a mé-
diakirály korábban is mindent tudott, ami a kormányban történt és közvetlen poli-
tikai szereplés nélkül is hatalom volt. Szerteágazó gazdasági és befolyásoló ha-
talmával, mellette közvetlen politikai hatalmával, bizarr gondolatokat támaszt az
emberben egy ilyen demokrácia mûködésérõl.

A gazdasági hatalom ilyen szélsõséges egyenlõtlensége közvetlen politikai as-
pirációk nélkül is elmélyíti a világgazdaság mûködészavarait. Axel Krause – a Wall
Street Journal és más nagy amerikai lapok európai tudósítója – Az új Európa bel-
sejében címû könyvében leírja, hogy 1988-tól milyen hatalmas mértékben meg-
nõtt az óriásvállalatok fúziója. Egy év alatt 119 milliárd dollárt költöttek a világon
vállalatok megvásárlására. Európa ebbõl 735 tranzakcióval és 31 milliárd dollárral
részesedett, míg Amerika, amely akkor a legfõbb célpontterület volt, 1246 tranz-
akcióval és 75,5 milliárd dollárral szerepelt. Fõleg légitársaságok, biztosítók, ban-
kok, elektronikai és informatikai cégek voltak a vásárlások tárgyai ezekben az
években. A küzdelembe természetesen a japánok is belevetették magukat. A
Canon, a Fujitsu, a Nissan, a Sony és mások 1990-ben 45 milliárdért vettek kül-
földi vállalatokat, vagy társultak, nehogy a várható kereskedelmi restrikciók miatt
kiszoruljanak a piacokról. Az Európai Unió 12 országa ezalatt az amerikai erõdöt
ostromolta, ahol 1991-re elérték a befektetések rekordösszegét, a 150 milliárd dol-
lárt. A volt szocialista országokban a transznacionális cégek szektorról szektorra
vásárolták fel a termelési kapacitás lényeges részét, gyakran a piacokkal együtt.
A fúziók, összevonások, átszervezések nem mindig a termelésbõvítést szolgálták;
hanem igen gyakran e vállalatok szétszedését, a konkurencia kiütését.

A kapitalizmus természetében végbement változásokban óriási része volt a
technológiai forradalomnak. A nagy világtõzsdéken a számítógépek kapacitásuk
határáig folytatják a spekulációs tranzakciókat. A pénzpiacon ugyanis hamarabb
lehet megsokszorozni a vagyont, mint a termelésbe való befektetéssel, és ez fel-
fújja a pénzpiaci tõkét, elvonja azt a termelõ beruházástól. 1986-ban a tõzsdei üz-
letkötések napi forgalma még 290 milliárd dollár volt. 1990-ben ez már hétszáz-
milliárdra ugrott, és szakértõk szerint az idén eléri a pénzügyileg már ellenõrizhe-
tetlen 1300 milliárd dollárt. Ami nemcsak láncreakciószerû krach lehetõségét rejti
magában, hanem egy általános recesszió idõszakában a gazdaság zavarainak a
bizonyítéka.

A deviáns mûködés másik mutatója a társadalmi oldal. Minden modern társada-
lomban feltûnt a „negyedik világ”, a marginalizálódottak tömege, amely többé nem
proletariátus, hanem talajukat vesztettek, kihullottak masszája. Utánpótlásukról a
munkanélküliségre ítéltek széles rétege gondoskodik. A fúziók, a koncentrációk, a
technológiai mutációk mind megteszik a magukét. Az ötszáz legnagyobb világcég
profitjának szédületes növekedése ellenére a múlt évben 400 ezer munkahely
szûnt meg a vállalataiknál. A német autóipar az elmúlt évben négyszázezer mun-
kahely szûnt meg a vállalataiknál. A német autóipar az elmúlt évben százezer em-
ber elbocsátását tervezte, s a Daimler-Benz nyomban teljesített is ebbõl 43 ezret.
Franz-Olivier Giesbert, a Figaro szerkesztõségi igazgatója „Egy korszak vége” cí-
mû könyvében állítja, hogyha a hivatalos francia kimutatás szerint is több, mint 3
millió munkanélkülihez hozzáadják a munkanélküli-segélyre jogosultságot elvesz-
tõket, akkor összességében ötmillió munkanélkülivel kell számolniuk. Ha pedig az
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átképzési segélyben részesülõket és nem rendszeres munkavégzõket hozzáve-
szik, akkor hatmilliós ez a sereg: az aktív munkaerõ 21 százaléka. Akkor most ne
is számoljuk kontrasztként a kelet-európai munkanélküliséget.

Elszívó hatások

Jó néhány szerzõ és politikus éppen attól tart, hogy az olcsó ázsiai, kelet-euró-
pai munkaerõ, ha nem hoznak megfelelõ rendszabályokat az Európai Unió orszá-
gaiban, elszívja a munkahelyteremtõ tõkét. Itt és most valóban elválnak az EU-
országok és a „keletiek” benne a közép-európaiak érdekei. Még az Európai Unión
belül se tudnak mit kezdeni egyelõre a tõkeáramlás korlátainak feloldása után a
termelési költségek és bérkülönbségek miatti elszívó hatásokkal. Németország
iparában 13,09 dollár az átlag órabér, Angliában viszont csak 9,5, Olaszországban
9,52, Görögországban 4,08, míg Portugáliában csupán 2,90 dollár. Ha a francia
textilmunkás bérét 100-nak vesszük, akkor a magyar bér ennek mindössze 10,5
százaléka, a lengyelé 5,2, a románé pedig csak 3,8 százalék. Az informatika és a
távirányítású termelés ma már gyakorlati lehetõséget ad arra, hogy európai köz-
pontú gyárak akár Távol-Keletre helyezzék ki a feldolgozandó áruikat. Ezzel már
nem lehet versenyezni. A Fülöp-szigeteki textilmunkás számára csak a francia bér
2,1 százalékát kell fizetni...

Nem véletlen tehát, hogy megszaporodtak azok a viták, amelyeket a legismer-
tebb európai és amerikai közgazdászok, politológusok, jövõkutatók folytatnak
azokról a mutációkról, amelyek korunk kapitalizmusát is új feltételek elé állították.
Azokról a dilemmákról, hogy miként lehetne mûködésébõl visszaszorítani az irra-
cionális elemeket, az önromboló tendenciákat, az egyenlõtlenségeket végletekig
feszítõ, helyenként szociális robbanásokkal fenyegetõ devianciákat.

Vita és sok okos gondolat van.
Felelet még nincs.”

5. A nemzetközi titkosszolgálati tevékenységekrõl 

A világban végbemenõ politikai-gazdasági-társadalmi folyamatok, változások
természetesen maguk után vonják a titkosszolgálati tevékenységek változását is,
illetve a jól mûködõ szolgálatok megelõzõen felkészülnek a várható változásokra.
Változnak, fejlõdnek a célok, a módszerek, az emberi-, szervezési- és technikai
feltételek. A szolgálatok változásait motiváló fontosabb tényezõk:

– a szervezett bûnözés térhódítása;
– a nemzetközi terrorizmus;
– a mûszaki-pénzügyi-gazdasági rendszerek, mint célpontok súlyának meg-

növekedése a politikaival szemben;
– a nemzetközi összefogások, együttmûködések felerõsödése a szolgálatok-

nál;
– a Kelet-Európai országokban végbemenõ változások vonzatai, különös tekin-

tettel az alvilági tevékenységek exportjára–importjára, minden területen;
– új és folyamatosan változó veszélyforrások megjelenése;
– a nemzetközi erõviszonyok, szerepek változásai.
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5.1. Körkörös hírszerzés
Magyar Péter, HVG, 1993. 12. 04.

„A hidegháború a múlté, a kommunizmus, mint ellenfél – legalábbis Európában
– szintén kimúlt, s a nyugati titkosszolgálatok szerepváltásra kényszerülnek, hogy
létüket, igazolják. A kormányok a szûkös költségvetések idején mindenütt a foguk-
hoz verik a garast, amikor e szervek fenntartásáról van szó, a közvéleményben
pedig fokozódik a bizalmatlanság ellenõrizetlen hatalmuk miatt. A terrorizmus és a
kábítószer-csempészet elleni harc, s egyre inkább az ipari, a mûszaki-tudomá-
nyos titkok védelme, illetve megszerzése alkotja e szervezetek fõ tevékenységét
az utóbbi idõben. Hasonló profilváltás zajlik a kelet-európai társintézményeknél is,
esetükben azonban nem csekély identitászavarral tetézve.

Bár kölcsönös katonai fenyegetés nincs többé, az egymás iránti bizalmatlanság
még mindig meglehetõsen magas fokú, amint ezt Jevgenyij Primakov, a KGB
utódszervezeteként mûködõ orosz hírszerzés fõnöke legutóbbi moszkvai sajtóér-
tekezletén értésre is adta: Oroszország nem látná szívesen a NATO terjeszkedé-
sét Kelet-Európa irányába. Ezzel együtt a katonai titkok megszerzése és a politi-
kai szándékok feltérképezése – ami a közelmúltig a titkosszolgálatok legfõbb te-
vékenységét jelentette – egyre inkább háttérbe szorul, s a „cégek” új feladatok
után néznek. Ezeket gyakran az élet kínálja: a volt szovjet tömb országaiból kiin-
duló fenyegetés például ma nem az, hogy váratlanul elindítják az atomrakétákat,
hanem az, hogy csempészmaffiák széthordják és felelõtlen kezekbe juttatják az
atomarzenál darabjait. Az atomfegyvergyártáshoz szükséges „vörös higannyal” és
dúsított uránnal kereskedõ ukrán, román és magyar csempészeket az elhárító
szolgálatok ügynökei fedték fel és tették ártalmatlanná titkosszolgálati módszerek-
kel Olaszországban és Németországban az elmúlt években.

A szolgálatok mûködésérõl a kommunista országokban a közvélemény soha
nem kaphatott kellõ tájékoztatást, de nem volt nagyon másként ez Nyugaton sem.
Most viszont, a költségvetési, megszorítások idején, s hogy létjogosultságuk meg-
kérdõjelezhetõ, a brit MI5, a német BND vagy a holland BVD egyre inkább törõdik
a „közönségkapcsolattal”, nyílt napokat szervez, s nem gyõzi elültetni a közvéle-
ményben, hogy ügynökei kulcsszerepet játszanak a kábítószer és fegyvermaffiák,
a nemzetközi terrorizmus ártalmatlanná tételében. Ezek olyan feladatok, amelyek-
be bevonják a kelet-európai új demokráciák átalakult szolgálatait is.

A nagyobb nyitottság jele, hogy Stella Rimington asszony, a legendás brit ME5
vezérigazgatója az elmúlt évben rendszeresen folytatott háttérbeszélgetéseket új-
ságírókkal, s négy hónappal ezelõtt – példa nélküli módon – egy kis 36 oldalas
propagandakiadványt jelentetett meg a szolgálat tevékenységérõl. Gyakran jele-
nik meg mostanában a televízió képernyõjén német kollégája, Eckart Wertebach,
a BFV (Alkotmányvédõ Hivatal) vezetõje is – egyes vélemények szerint „túlságo-
san is gyakran”. S a titkosszolgálatok körül megszaporodott PR-tevékenység fed-
te fel azt is, hogy a német és a francia hírszerzés értesítette 1991 augusztusában
Mihail Gorbacsovot az ellene készülõ puccsról, míg a brit MI6 megelégedett az-
zal, hogy saját kormányát tájékoztassa errõl.

A hírszerzés súlypontja kezd átterelõdni az ipari és gazdasági, mûszaki-tudo-
mányos információk megszerzésére, illetve védelmére. S a hagyományos kelet-
nyugati irány helyett a hírszerzés körkörössé vált: mindenki kíváncsi mindenkire.
A francia DST – az elhárító szolgálat – például 1992-ben 760 olyan esetet rögzí-
tett, amikor közbe kellett lépnie ipari és tudományos titkok, a „francia szellemi és
ipari kincs” védelmében, s az idén már az év elsõ nyolc hónapjában elérte ezt a
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számot. A nem kívánatos kíváncsiskodók listája élén meglepõ módon a japánok
állnak. Nem sokkal maradnak el tõlük a kínaiak és az oroszok, de szerepelnek a
listán kelet-európaiak (csehek és magyarok), arabok (Szíria, Líbia, Irak), sõt a szö-
vetséges németek és amerikaiak, olyan hírszerzésben élenjáró országokról nem
is szólva, mint Izrael, Dél-Afrika és Kuba. A DST értékelõ jelentése szerint az ipa-
ri-kereskedelmi háború mára nagyobb munkát ad az elhárító szerveknek, mint va-
laha a kizárólagosan katonai titkok védelme.

Ez a kitüntetett figyelem természetesen a csúcstechnológiát kifejlesztõ orszá-
gokra irányul. Az egyik felkapott terület a biotechnológia. Orosz küldöttségek pél-
dául elõszeretettel látogatták azt a nyugat-franciaországi laboratóriumot, ahol a
tengeri algák élelmiszerként történõ hasznosításában értek el kiemelkedõ ered-
ményeket, a japánok pedig feltûnõ érdeklõdést mutattak a nagy termést ígérõ nö-
vényi keresztezések kísérletei iránt. „Érdekes” terület az atomipar és a távközlés,
de az orvostudomány és a gyógyszerkutatás is. Kínában gyártják több francia la-
boratóriumban elõállított új gyógyszer mását, egy kínai diák megszerezte és ha-
zavitte az agydaganatok számítógépes vizsgálatára kidolgozott speciális és védett
szoftvert, japánok „ellesték” a különleges orvosi szondák gyártási technológiáját.
Elõfordultak azonban kevésbé ártalmatlan kémkedések is: egy líbiai ösztöndíjas
– nyilván hazai megrendelésre – speciális baktériumtenyészetet kért egy védett
laboratóriumtól „kutatási célra”, s a szakértõknek közbe kellett lépniük, mert a te-
nyészet alkalmas genetikai változások elõidézésére, egyfajta veszedelmes bioló-
giai fegyver elõállítására.

Az Ariane rakétákat elõállító toulouse-i gyárban egy német mérnökküldöttség
látogatásakor az egyik tag minden speciális gépnél az óráját nézegette. Kiderült:
mini fényképezõgépet rejt, s a gyárlátogatás kínos magyarázkodással félbesza-
kadt. Puy-de-Dome egy vasúti elektronikus jelzõ- és biztonsági berendezéseket
gyártó üzemében (a nagy sebességû TGV-hez készültek ezek) kínai gyárlátoga-
tók lázasan irkálták fel a mûhelyek falára kifüggesztett belsõ technológiai leíráso-
kat. Egy szupertitkos francia atomkutatóban egy cseh látogató állandóan „leté-
vedt” a kijelölt látogatási útvonalról, hogy a titkos mûhelyekben szimatoljon. Ezek-
nél az „ósdi” módszereknél sokkal célravezetõbb és elegánsabb az, amit a japá-
nok választottak, amikor pénzügyi támogatással önálló vállalkozáshoz segítették
egy nagyvállalat kilépõ mérnökét, akin keresztül hozzáférhettek azután az illetõ
nagyvállalat-fejlesztési stratégiájához. Vagy a „trójai faló” ókortól bevált taktikája,
amellyel az amerikaiak próbálkoztak: az Eurocopter helikoptergyártó cégnél meg-
hirdetett kulcsállásra olyan amerikai pályázó jelentkezett, aki a helikoptergyártás
egyik felelõse volt korábban a Pentagonban.

A fenti eseteket a DST említett jelentése idézi. Jacques Fournet, a szolgálat elõ-
zõ igazgatója így foglalta össze a jelentés végén a titkosszolgálatok mûködésében
bekövetkezett „kopernikuszi fordulatot”: „A modern társadalmak nyitottak, a sajtó
mindent közöl, a titkok egyre ritkábbak. Annál inkább védelemre szorul mindaz,
ami megérdemli, és ami nem szükségszerûen katonai titok manapság, hanem az
ország tágan vett diplomáciai, kereskedelmi-gazdasági érdekeibe vág... A széle-
sen értelmezett biztonság ma magában foglalja a védekezést a terrorizmussal
vagy a szervezett bûnözéssel szemben, de a mûszaki-, tudományos eredmények
védelmét is a versenytársaktól, ha úgy tetszik, a nemzetgazdaság stratégiai védel-
mét.” Ugyanezt fogalmazta meg egyébként már 1989-ben William Webster, az
amerikai CIA akkori igazgatója is, amúgy amerikaias szókimondással: „Politikai és
katonai szövetségeseink egyben gazdasági versenytársaink. A konkurencia ké-
pessége arra, hogy elhódítsa piacainkat, megszerezze a vezetõ szerepet straté-
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giai ágazatokban, nemzeti érdekeinkbe vágó kérdés.” A CIA egyik igazgatósága
éppen ezért már évek óta az amerikai pénzügyi és gazdasági érdekek védelmére
szakosodott.” 

5.2. Az MI 5 azért résen van (Beszél a brit kémelhárító-fõnök asszony)
R. Halm Veronika, Népszabadság, 1994. 06. 20.

„Nagy feltûnést keltett, amikor minap a Stella Rimington, a brit MI5 kémelhárító
szolgálat 1992-ben kinevezett elsõ nõi vezérigazgatója megjelent a BBC nézõse-
rege elõtt, hogy elõadást tartson. A magas rangú brit hölgy kereken egy éve állí-
totta elõször reflektorfénybe az MI5 korábban szigorúan titokban tartott munkáját.
Akkor harminchat oldalas füzetet adott ki a szervezet mûködésérõl, és a közvéle-
mény elõször ismerhette meg fényképrõl az MI5 irányítóját.

Most Rimington asszony emlékeztetett arra, hogy az angol irodalmat mennyire
megbabonázták a titkosszolgálatok: Kipling Kimjétöl kezdve Peter Wright „Kémfo-
gó” címû könyvén át egészen John Le Carréig, vagy a még ma is aktív konzerva-
tív képviselõ Rupert Allison több mûvéig a nemzetközi könyvesboltokban számos
bestseller sorakozik a polcokon szenzációs sztorikkal, feltevésekkel, amelyek
rendszerint sokkal érdekesebbek, mint a valóság.

Ugyanakkor a vezérigazgató-nõ Le Carré egyik kedvenc figurája: George
Smiley szemére hányta, hogy zavarosan kezeli a három, egymástól teljesen füg-
getlenül mûködõ brit biztonsági és felderítõ szolgálatot. Míg az MI5 szigorúan
defenzív és a nemzetbiztonság megõrzésén fáradozik, az MI6, a titkosszolgálat
és a GCHQ, a lehallgató központ külföldi információkat gyûjt a brit érdekek vé-
delmében.

Az MI5 még az elsõ világháború elõtt, 1909-ben alakult a németek kémtevé-
kenységének elhárítására. A hidegháború éveiben a szolgálat erõfeszítései a
Szovjetunió és a Varsói Szerzõdés többi országa jó anyagi lehetõségekkel rendel-
kezõ titkosszolgálati tevékenységének kivédésére irányultak.

A szovjet kommunizmus összeomlása óta azonban egészen más fenyegetések
érik a nemzetbiztonságot, és ezért az ebbõl fakadó feladatok is lényegesen meg-
változtak tette hozzá: A kémelhárítás az MI5 évi 150 millió fontos költségvetés-
ének kevesebb, mint a negyedét veszi igénybe: ezt nem is lehet összehasonlíta-
ni a hidegháború idején tapasztalt helyzettel. Stella Rimington beszámolt arról,
hogy kapcsolatokat építettek ki az egykori Varsói Szerzõdés ma már megnyugta-
tóan demokratikus országaival, amelyek megszüntették a Nagy-Britannia elleni
kémkedést. A titkosszolgálattal együtt tanácsokkal és támogatással látják el az új-
jászervezett és új irányt vett kelet-európai biztonsági szolgálatokat, kicserélik in-
formációikat azokon a területeken, amelyek közös gondot okoznak.

Más a helyzet azonban Oroszországgal. Vége ugyan az intenzív katonai kém-
kedésnek, és nukleáris kataklizma sem fenyeget, mégis a reformfolyamat különö-
sen törékeny az orosz nemzetbiztonságban és titkosszolgálatban. Mind Nagy-Bri-
tanniának, mind más országoknak bizonyítékai vannak arra, hogy még mindig ve-
szélyt jelent a kémkedés – elég, ha Aldrich Amesre, a CIA magas rangú tisztjére,
„másodállásban” KGB-ügynökre utalunk, aki nemrégiben ismerte be bûnösségét.
Az orosz titkosszolgálati tisztek száma növekedett, ezért indokolt, hogy az MI5 is
résen legyen. Az elmúlt tíz évben rohamosan csökkent a felforgatás, a brit parla-
menti demokrácia fenyegetése, a Szovjetunióhoz és szövetségeseihez hûséges
kommunisták és trockisták veszélye, és az ma már az MI5 munkájának csak öt
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százalékát köti le. A legtöbb problémát a rasszizmus és az idegengyûlölet vezette
szélsõjobboldali csoportok okozzák.

A szolgálat energiájának háromnegyedét a bel- és a külföldrõl induló terroriz-
mus megakadályozásának szenteli. Az MI5 érthetõen ritkán emlegetett sikerei kö-
zött sorolta fel Stella Rimington, hogy sikerült több közel-keleti ország merénylet-
kísérleteit elhárítani mind Nagy-Britanniában, mind másutt. Több iszlám funda-
mentalista és hindu fanatikus csoport terveit leplezték le, és be tudták bizonyítani;
hogy 1988 decemberében a Pan Am járatát líbiaiak robbantották fel a skóciai
Lockerbie felett. Belátható idõn belül is jelentõs veszélyt jelenthet Irán „halálos íté-
lete” Salman Rushdie brit író felett, vagy az Észak-Afrikából és kurd csoportok ré-
szérõl tapasztalható erõszak, többek között brit turistákkal szemben. Továbbra is
számítani kell arra, hogy a volt Jugoszláviában kialakult konfliktus terrorakciókká
fajul Európában és másutt.

Ezek a riasztó tények azonban eltörpülnek az Ír Köztársasági Hadsereg (köz-
keletû rövidítésével: az IRA) és a protestáns szélsõségesek terrorcselekményei
mellett. A biztonsági õröknek ötbõl négy észak-írországi merényletet sikerült meg-
akadályozniuk, s mintegy hétszáz terroristát lepleztek le.

A nukleáris, biológiai és vegyi tömegpusztító fegyverek terjedésének megaka-
dályozása nem új, de a Szovjetunió összeomlása óta jelentõségében megnõtt
feladata a szolgálatnak. Amióta csökkent a nukleáris anyagok feletti kontroll a volt
szovjet köztársaságokban, mintegy két tucat kormány próbál hozzájutni a tech-
nológiákhoz.

A nemzetbiztonság érdekében továbbra is szükség lesz arra – hangsúlyozta
Stella Rimington –, hogy az állam érdekei ellen szövetkezõket titkos eszközökkel
tudják leleplezni, és igénybe vegyék a lehallgatás és a levelek felbontásának mód-
szereit. Visszautasította azonban a feltételezést, hogy lehallgatnák a közélet fõsze-
replõit, például – ahogyan gyanú merült fel – a walesi herceget és hercegnõt.

Rimington elismerte: dilemmát okoz, hogy a titkosszolgálatoknak az ország ér-
dekében be kell avatkozniuk egyes emberek magánéletébe. Egy szabad társada-
lomban ezt a feszültséget csak a szolgálat beszámoltathatóságának fokozásával,
mûködésének a lehetõségek keretei közötti nyilvánossággal lehet enyhíteni. A tör-
vényes háttér és a független, parlamenti felügyelet biztosítása a feltétele annak,
hogy a titkosszolgálat ne éljen vissza a hatalmával.”

5.3. Az IRA meg az „iráni kapcsolat”
(Politikai bérgyilkosság fegyverszállításért)

R. Halm Veronika, Népszabadság, 1994. 05. 07.

„A brit kormány titkosszolgálati bizonyítékok alapján azzal gyanúsítja az iráni
kormányt, hogy pénzzel és fegyverekkel támogatja az Ír Köztársasági Hadsereget.

Ennek kapcsán kellemetlen megbeszélésre volt hivatalos az iráni ügyvivõ, Gho-
lamreza Ansari a brit külügyminisztériumba. (A Salman Rushdie író ellen öt éve ki-
hirdetett iráni „halálos ítélet” óta nincs nagyköveti rangú diplomáciai kapcsolat a
két ország között.) Douglas Hogg államtitkár figyelmeztette a diplomatát, hogy az
iráni kormány azonnal szüntesse be az IRA fegyverekkel és pénzzel való támoga-
tását. Mint a „kártyák felfedése” után a külügyminisztérium szóvivõje kijelentette:
„Meg vagyunk gyõzõdve arról, hogy az iráni titkosszolgálat és az IRA között kap-
csolat van. A legszigorúbban elítéljük, ha ennek a kontaktusnak az eredménye-
ként támogatják vagy bátorítják a terrorizmust”.
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Ansari késõbb nyilatkozatban utasította vissza, hogy Iránnak köze lenne az IRA
pénzzel vagy fegyverekkel történõ ellátásához, majd természetesen az iráni kor-
mány is hasonló szellemben foglalt állást. Mint Ansari kijelentette: „Abszolút sem-
miféle kapcsolat nem áll fenn országom titkosszolgálata és az IRA között. Termé-
szetesen megértjük, hogy bármi ilyesmi ellenérzést váltana ki az Egyesült Király-
ságban, de mivel nincs együttmûködés, nincs szükség sem aggodalomra, sem kri-
tikára. Ezeknek az elképesztõ állításoknak az alátámasztására szemernyi bizonyí-
ték sincs”.

Aligha valószínû azonban, hogy a brit kormány az MI6, a titkosszolgálat alapos
bizonyítékai nélkül a nyilvánosság elé lépett volna a kínos üggyel. A kérdés sok-
kal inkább az, miért éppen ezt a pillanatot választotta ki az akcióra? A legvalószí-
nûbbnek az látszik, hogy az Észak-Írországban az elmúlt napokban a katolikus re-
publikánusok és protestáns unionisták között kiújult „szemet szemért” merénylet-
kampány során, amikor alig telik el nap halálos kimenetelû terrortámadások nél-
kül, fogyatkozik a remény a december közepi brit-ír békedeklarációra. Ez a nyilat-
kozat a valamennyi érdekelt felet érintõ tárgyalássorozatra meghívta a Sinn Feint,
az IRA politikai szárnyát is, feltéve, ha tartósan beszüntetné az erõszakot. Stabil
fegyvernyugvásra mindmáig nem került sor, sõt a Sinn Fein gyakorlatilag nem is
válaszolt a nyilatkozatra, hanem újabb és újabb szövegértelmezést kért a brit kor-
mánytól. A kabinet lépését az is indokolhatta, hogy meg akarta akadályozni, hogy
a Sinn Fein jelentõs mennyiségû szavazatot kapjon Észak-Írországban az Európa
Parlamenti választásokon.

Az IRA nem szûkölködik lõfegyverekben és robbanóanyagokban, ám évek óta
próbálkozott fejlett rendszerek, például Stinger típusú föld-levegõ rakéták beszer-
zésével, pénzt pedig soha nem utasított vissza. A brit kormány figyelmeztetése
azonban úgy tûnik megelõzõ jellegû. Így akarja elkerülni, hogy megismétlõdjék az
1980-as évek közepi helyzet, amikor Líbia nyíltan támogatta az IRA-t. A líbiai kap-
csolat eredményeként szerezte be az IRA azt a hatalmas fegyverkészletét, amely
a jövõ századig elegendõ puskából és kézifegyverbõl, továbbá jelentõs mennyisé-
gû Semtex robbanóanyagból áll. Még nehézgépfegyvereket és légelhárító ágyú-
kat is kapott, amelyekkel több brit katonai helikoptert sikerült lelõni az észak-íror-
szági Armagh bázis felett. Érdekes módon az Egyesült Államokat mindez nem kü-
lönösebben zavarta, hiszen például ez év februárjában hivatalos amerikai beuta-
zási engedélyt kapott Gerry Adams, a Sinn Fein elnöke, a terrorizmus pártfogója.

A minap egy görög újság mutatott rá az athéni biztonsági minisztérium informá-
ciói alapján, hogy Irán segít az IRA-nak egy kábítószert-fegyverekért üzlet lebo-
nyolításában. Az akció szülõatyja állítólag Amir Hosszein Taghani, az iráni infor-
mációs, tájékoztatási és biztonsági minisztérium (Vevak) nyugat-európai osztályá-
nak vezetõje. Telefonbeszélgetések lehallgatása és találkozók megfigyelése alap-
ján a brit titkosszolgálat Dortmundot és Münstert nevezte meg az iráni-IRA kontak-
tusok központjának. A múlt év novemberében azonban terrorista „csúcsértekezlet”
nyomára is akadtak. Teheránban dugták össze a fejüket az IRA, a görög Novem-
ber 17-e csoport, a korzikai nacionalisták és az ETA, a baszk szeparatisták szer-
vezete.

Az iráni titkosszolgálat és a Sinn Fein kapcsolatai ennél sokkal régebbi keletû-
ek és a ‘80-as években még arra sem történt kísérlet, hogy leplezzék õket. Iráni
titkos ügynökök többször megfordultak Belfastban, a Sinn Fein vezetõi pedig Te-
heránban, az iráni alkotmány szellemében, amely „a külföldi ellenállási mozgal-
mak” támogatására szólít fel. Hadi Ghaffari, a libanoni székhelyû terrorista szerve-
zet, a Hezbollah alapítójának fia, részt vett például Kieran Doherty temetésén, aki
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az IRA egyik éhségsztrájkolójaként 1981 augusztusában halt meg. (A teheráni brit
követség elõtti, korábban a Churchillrõl elnevezett utcát átkeresztelték Bobby
Sands Avenue-re, egy másik éhségsztrájkoló emlékére.)

Titkosszolgálati jelentések szerint a novemberi teheráni összejövetelen Irán ar-
ra kérte fel az IRA-t, hogy öljön meg három vezetõ iráni emigránst, amiért cseré-
be robbanóanyag-, fegyver- és rakétaszállítmányt, valamint készpénzt ajánlott fel.
A „bevásárló-listán” lehallgató-készülékek, Semtex robbanóanyag, nyolc Stinger
föld-levegõ rakéta, Colt pisztolyok és töltények, Uzi géppisztolyok és lõszerek, va-
lamint hatmillió dollárnyi jó minõségû, hamisított és ötszázezer dollár valódi bank-
jegy szerepelt. Az IRA-ra többek között a volt iráni elnök, az 1981 óta francia emig-
rációban élõ Baniszadr meggyilkolása várt volna, ám három hónapos gondolko-
dás után végül visszautasították az üzletet.

Iránnak a lehetõ legrosszabbkor jöttek a britek vádjai. A Clinton-kormányzat
meggyõzõdése, hogy Teherán támogatja a nemzetközi terrorizmust, nukleáris fegy-
verzetre szeretne szert tenni, és alá akarja ásni a közel-keleti stabilitást. Ennek
megfelelõen, Irakhoz hasonlóan; Iránnal sem folytat gazdasági együttmûködést.

Ugyanakkor más fejlett országok, például Németország és Japán enyhíteni kí-
vánják az Iránra nehezedõ gazdasági nyomást, például az Irak elleni háború óta
felgyülemlett rövid lejáratú hitelek visszafizetésének átütemezésével. Irán eladó-
sodása, infrastruktúrájának romlása, az olajexport rohamos visszaesése, az inflá-
ció felgyorsulása és mindezek nyomán a pragmatikus Rafszandzsani elnök tekin-
télyének csökkenése sokkal inkább a nyugati világhoz való közeledést indokolná,
mint a provokációkat, például az IRA terroristáival való alkudozást.”

5.4. A mûholdas kémközpont
Jean Guissel (Liberation),

HVG és WORLD MÉDIA 1994 márciusi különszám

„A világ egyes számú katonai hatalma természetesen az enyhülés idõszakában
is folytatja a hírszerzést. A páratlan ûr-eszköztár, amelyet arra fejlesztettek ki,
hogy minden megtudhatót megtudjanak a volt Szovjetunióról, ma is arra szolgál,
hogy Bill Clinton a világ legjobban értesült embere legyen. A Szövetségi Felderítõ
Hivatal (NRO) a Pentagon mindhárom nagy részlegének a tengerészetnek, a légi
és a szárazföldi haderõnek dolgozik, de megrendelõje a Központi Hírszerzõ Hiva-
tal (CIA) és az Állambiztonsági Hivatal (National Security Agency) is. Vezetõje az
amerikai légierõ (US Air Force) állományában az „ûrügyekben illetékes titkárhe-
lyettes” elnevezés mögött bújik meg.

A katonai és a polgári hatóságok úgy juthatnak az NRO mûholdas információi-
hoz, hogy a CIA igazgatójához fordulnak, mert õ fogja össze és tartja a kezében
az egész amerikai hírszerzõ-apparátust. Valójában az effajta kérelmek majdnem
mindig hiábavalóak, hiszen teljes hírtermése a kormányzat néhány kiválasztottjá-
nak az asztalára kerül. Csak õk ismerhetik a beérkezõ információkat, s hírigénye-
ikkel õk irányítják a mûholdas felderítést. Persze, az NRO, mint minden valamire-
való hírszerzõszervezet, csak annyit ér, amennyit a képekbõl és adatokból álló in-
formációiból a döntéshozók felhasználnak, így bár olyan eszköz az amerikai poli-
tikusok számára, amelyet a világ összes állam- és kormányfõje irigyel tõlük –, ön-
magában nem hatalmi központ.

Amikor például 1990 júliusában a NRO mûholdjai csapatösszevonásokat ész-
leltek az iraki-kuvaiti határon, a Nemzetbiztonsági Tanács nem tett lépéseket, mert
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elemzõi nem hittek a küszöbön álló iraki megszállásban. 1993-ban viszont bebi-
zonyosodott, mennyire hatékonyak az amerikai mûholdak: felfedték, hogy Észak-
Korea plutónium-termelésre alkalmas létesítményeket épít Jongbjunban, késõbb
pedig észlelték az október 5-én végrehajtott kínai atomkísérlet elõkészületeit is.

Az NRO mûholdas rendszerei többfélék, de lényegében két családot alkotnak:
a SIGINT (Signal Intelligence – jelet érzékelõ) és az IMINT (Image Intelligence –
képet érzékelõ) mûholdak csoportját. Az elõbbiekrõl semmit sem tudni, vagy leg-
alábbis nagyon keveset: képesek arra, hogy lehallgassanak minden rádió-össze-
köttetést a Földön, akár hordozható rádiótelefonon, katonai frekvencián vagy ra-
daron keresztül bonyolódjék az. Semmi sem kerülheti el a figyelmüket, fõként, ha
több eszközt állítanak rá egy-egy térségre. A fõ probléma ilyenkor a hatalmas
adatmennyiség kezelése és értelmezése. A számítástechnikusok kifejlesztették
ugyan a „kulcs-szavas” értékelõ-rendszereket, ezek egyidejû használata azonban
bizonytalan.

Az NRO mûholdjainak másik csoportja képeket ad. Ezek is két kategóriát alkot-
nak: a KH-11 egy hatalmas, ûrbe helyezett fényképezõgép, de csak annyi tudha-
tó róla, hogy 1976 óta gyártja a TWR és a Lockheed, s hogy 35 centiméter átmé-
rõig észlelhetõk vele tárgyak. Utóda a KH-12, amelyet már alacsony pályára állí-
tottak, hamar kikerült a forgalomból, mert azóta jobb készüléket fejlesztettek ki.
Ezeknek az optikai rendszereknek egyébként az a fõ baja, hogy nem tudnak átha-
tolni a földfelszínt borító felhõtakarón, így csak tiszta idõben használhatók. Kiküsz-
öbölendõ e hiányosságot, az amerikaiak legutóbb a megfigyelõrendszer legtitko-
sabb eszközébõl, a Lacrosse mûholdradarból állítottak pályára ûrrepülõkkel két
egységet. Ezeket hamarosan kiegészíti egy további rejtélyes eszköz, amelyrõl
szintén csak kósza híreket lehet hallani: az úgynevezett Aurora orbitális repülõ-
géprõl van szó. A róla szóló értesülések igencsak ellentmondóak: az illetékesek
még a létezését is cáfolják, miközben több szemtanú is állítja, hogy látta az elké-
pesztõ teljesítményre (óránként 8 ezer kilométeres sebességgel, 30 ezer méter
magasságban haladásra) képes csodaeszközt. Ha valóban létezik, az Aurora két
óra alatt juttathatja el a Föld bármely pontja fölé a legbonyolultabb mûhold-megfi-
gyelõrendszert, s így az SDS (Satellite Data System) mûholdlánc közbeiktatásá-
val élõképet adhat Washingtonba. Paradox módon az amerikai mûholdas megfi-
gyelõrendszerek olyan hatékonyak, hogy már maguk az eszközök is sérthetetlen
államtitokként kezelendõek, az általuk megszerzett értesülések pedig csak a leg-
felsõ politikai vezetéshez jutnak el. Így fordulhatott elõ, hogy az Öböl-háború had-
színterének parancsnoka az Irak elleni háborúban az ûreszközök gyûjtötte megfi-
gyelések elemzéseit megkapta, de magukat az értesüléseket nem. A hírszerzési
adatok elképesztõ mennyisége és pontossága – hangzott az államtitokvédõk ér-
velése – csak megzavarná a hadmûveleti fõnököket.”

5.5. A slampos kém
Avar János, HVG, 1994. 03. 05.

„Két évtizedes vitára tett pontot a múlt hétfõi washingtoni letartóztatás: a CIA
belsõ elhárításának „boszorkányüldözõként” emlegetett, mindenkire gyanakvó
néhai vezetõje James Angleton nyugdíjaztatásáig, majd haláláig állította, hogy
„vakond”, rejtõzködõ szovjet kém férkõzött be a központi hírszerzõ ügynökség-
be. Gyanúja most különös módon igazolódott: éppen a saját utóda lett a vakon-
dok.
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A Reagan-kormány köreiben 1985-öt a „kém évének” becézték. Nem ok nél-
kül, hiszen – történetesen Gorbacsov hatalomra kerülésének esztendejében –
nemcsak több amerikairól derült ki, hogy Moszkva ügynöke, hanem a nyugati hír-
szerzés is felmutathatta a maga trófeáját a KGB londoni rezidensének lelépésé-
vel. Ennek az 1985-ös évnek az õszén tûnt fel a washingtoni szovjet nagykövet-
ségen – ahonnan, távozási szándékának õszinteségérõl meggyõzõdve Moszkvá-
ba engedték az amerikai hatóságok – az a Jurcsenko KGB-osztályvezetõ, aki
egy esztendõvel korábban hasonlóan meglepõ vizitet tett a római amerikai kép-
viseleten: akkor a szovjet hírszerzéstõl „pattant meg”, ezúttal visszaszökött, fa-
képnél hagyva az õt hónapokon át kihallgató amerikai titkos ügynököket. Köztük
egy bizonyos AIdrich Amest. Az elmúlt napokban olyan teóriák is elterjedtek, hogy
Jurcsenko nem üres kézzel ment vissza Moszkvába (hanem egyenesen megbí-
zatással érkezett Nyugatra): õ vitte volna a hírt, hogy Arnes hajlandó a Kremlnek
dolgozni...

Amesre persze ekkor még senkinek sem jutott eszébe gyanakodni, a belsõ
keleti kémelhárítás két évvel korábban kinevezett fõnöke minden gyanú felett
álló CIA-dinasztiából származott: nemcsak negyedszázada dolgozott már ak-
kor a hírszerzõ ügynökségnél, hanem apja, a legendás elõdszervezet, a má-
sodik világháborúban mûködött OSS munkatársa volt. Ahogyan a kaján britek
most megállapítják: az õket annyit szidó amerikaiak is beleestek a „Philby-
csapdába”. Mint emlékezetes, a 40-es, 50-es években a „Cambridge-i ötök”
néven ismert szovjet ügynökök elõkelõ származása tette vakká a brit elhárí-
tást az évtizedekig dolgozó vakondokokkal szemben. Csak 1987-ben tûnt fel
a CIA langleyi központjában, hogy a megelõzõ két évben sorra lebukott szov-
jetunióbeli ügynökeik némelyikét a korábban szovjet kapcsolatra kiképzett,
majd 1985-ben Moszkvába szökött (és azóta is ott élõ) ex-alkalmazottjuk,
Howard nem ismerhette.

Nem volt mit tenni, hamarosan be kellett kapcsolni a nyomozásba az õsi ve-
télytársat, az FBI-t is, ám még évekbe tellett, amíg eljutottak addig a szintig, ame-
lyen Ames mûködött. Õt persze már a Jurcsenkó-fiaskó után más posztra tették,
ám csak akkor terelték mellékvágányra, a kábítószerrészleghez, amikor közvet-
lenül ráirányult a gyanú. Hiszen Ames kétszer is, 1986-ban és 1991-ben simán
„vette” a cégen belüli rutinszerû gépi hazugságvizsgálatot (a masina régi ellenfe-
le, a New York Times konzervatív közírója, William Safire sietett újfent tudatni:
maga a CIA képezi ki a veszélyeztetett övezetbe felkészített embereit, hogyan le-
het „átverni” a végsõ soron csak a vizsgált személy idegességének jeleit nyugtá-
zó gépet).

Pedig hát. Ames legalább annyira slampos volt, mint cége. A lebukása utáni
amerikai tévévitákban volt hírszerzõk nem gyõztek álmélkodni azon, hogy az évi
70 ezer dollárt keresõ ember milyen óvatlanul költekezett (félmilliós házat, Jaguar
autót vásárolva), holott az ilyesmi a bûnözés minden területén a leginkább árulko-
dó jel. S az is csak jóval késõbb tûnt fel a nyomozóknak, hogy Ames többször is
ellátogat Kolumbiába bejelentés nélkül, noha az foglalkozási kötelme lett volna.
Onnan nõsült másodszor – miután már a kiszemelt hölgyet is beszervezte –, tör-
ténetesen szintén 1985-ben. Ám sem e házasságot, sem a meglepõ (hazai) bank-
betéteket nem követte a kellõ utánanézés.

Ames állítólag összesen másfél millió dollárt vett fel a szovjetoroszoktól, kik
részben svájci bankokba utalták a pénzt, amibõl Ames kolumbiai birtokokat vett,
nyilván visszavonulása idejére. De csupán tavaly nyáron kapták meg a nyomozók
a – már két éve figyelt – CIA-tisztviselõ lakásának (természetesen titkos) házku-
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tatására az engedélyt, hogy rögvest megleljenek egy szintén óvatlanul a szemét-
be hajított árulkodó nyomtatószalagot. S persze a video-figyelés, meg a telefonle-
hallgatás is meghozta eredményét, így a kolumbiai feleséget is le lehetett tartóz-
tatni, hiszen a házaspár könnyen megfejthetõ utalásokban beszélt a szovjetorosz
kapcsolattartókkal történt találkozásokról, melyekre a jeleket a közeli postaláda fe-
delébe rejtve adta-kapta. Az FBI egyébként további megfigyeléseket is eszközölt
volna, ha nem kényszerül Amest küszöbönálló moszkvai rutin-kábítószerügyes út-
ja elõtt letartóztatni, tartva attól, hogy a fõkém netán gyanút fog, és az orosz fõvá-
rosban marad.

Valójában persze az a legfurcsább az egészben, hogy Ames akkor kezdte
kettõs életét, amikor a Szovjetunió a CIA által elõre nem jelzett módon a felbom-
lás szakaszába ért. Tehát hamarosan számítani lehetett arra is, hogy maga a
nagy hírszerzõ apparátusa is meginog, miáltal a titkokkal nyugatra szökõ embe-
rei jóvoltából gyorsan növekszik a nekik dolgozó ügynökök lebukási kockázata
is. Ekkoriban például a francia titkosszolgálat annyira „behatolt” már a KGB nyu-
gat-európai ipari kémhálózatába, hogy szinte egy idõben továbbíthatta Wa-
shingtonba és Londonba ugyanazt a „nyers” hírszerzõi anyagot, amit a moszk-
vai központ olvashatott... Még az sem zárható ki, hogy a kémkedés-ellenkémke-
dés e bonyolult világában semmi sincs úgy, ahogyan a külvilág. Ames megvádo-
lása alapján hiszi (szakértõk máig vitatkoznak rajta, Jurcsenko végül is kit vert
át...). Mindenesetre Ames ügyvédje már tudatta, hogy védence vitatni készül a
vádat, ami legalább akkora idegességet váltott ki a CIA-nál, mint maga a lebu-
kás: a tárgyaláson nehéz lesz egyszerre bizonyítani, és a hírszerzõ cég titkait,
módszereit is megõrizni (kisebb halakat ez okból már többször elengedtek).

A szenzációs kémügy persze kínossá tette a „Bill-Borisz” show-t: Clinton janu-
árban már úgy tárgyalt Jelcinnel, hogy közben tudott Ames megfigyelésérõl.
Washington sajátosan igyekezett megõrizni a nagyhatalmi jó viszonyt: CIA küldött-
séget menesztett Moszkvába, tisztázandó a dolgot, s fõként lebeszélendõ az oro-
szokat arról, amit az amerikaiak baráti országtól elfogadhatatlannak tekintenek: az
„ellenséges hírszerzésrõl” (vagyis helyi ügynökök titkos beszervezésérõl). Aztán a
hét végére csak érvényesült a régi, „hidegháborús” recept: Clinton sajtóértekezle-
tén jelezte, ha az oroszok önként nem hívják vissza Ames washingtoni diplomata
kapcsolattartóit, azokat kitessékelik. Megtörtént; s annyi szovjet után immár egy
orosz is persona non grata lett Amerikában.”

5.6.  Jelcin erõs titkosszolgálatot kíván
Népszabadság, 1994. 05. 27.

„Oroszországnak erõs titkosszolgálatokra van szüksége, melyek feladatai
között szerepel az export elõsegítése és a hazai alkotmányellenes szervezke-
dések ellenõrzése is – errõl Jelcin államfõ beszélt a Szövetségi Kémelhárító
Szolgálat konferenciáját megnyitó beszédében. Csecseföldön orosz agresszió-
tól tartva riadókészültségbe helyezték a szeparatista köztársaság fegyveres
erõit.

A KGB utódszervezetének tanácskozásán felszólaló elnök aláhúzta: meg kell
szabadulni a múlt örökségétõl, de a kémelhárítást megbéklyózó rossz hangulat-
tól is. Ezért a jövõben nem terveznek átfogó reformot, legfeljebb kisebb változta-
tások lesznek, hogy az SZKSZ mindig pontosan követni tudja az országon belü-
li és a határok mentén kialakuló helyzetet.
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Közelmúltban leleplezett külföldi hírszerzõk eseteire utalva Jelcin megjegyez-
te, hogy „sajnos vannak még országok, amelyek meg akarják gyengíteni Orosz-
országot”, hogy hozzáférjenek természeti kincseihez. „Mindent meg kell tenni,
hogy Oroszország ne szoruljon a világgazdaság peremére, meg kell õrizni élen-
járó gazdasági-, tudományos-technikai potenciálját, biztosítani az orosz exportle-
hetõségeket. Ehhez a titkosszolgálat erõfeszítésére van szükség” – mondta az
államfõ.

A beszéd a belülrõl fenyegetõ veszélyekre is kitért: „Oroszországban vannak
még bizonyos pártok, mozgalmak, közéleti személyiségek és állampolgárok, akik
a harc törvénytelen formáit választják. A kémelhárításnak mindig megelõzõ infor-
mációval kell rendelkeznie az államiságot és a közbiztonságot fenyegetõ veszé-
lyekrõl.

Idõközben komoly fegyveres konfliktus lehetõsége rajzolódik ki az Észak-Kau-
kázusban, miután Jelcin rendeletileg Ingusétia egész területére ki kívánja terjesz-
teni az oszét-ingus ellentétek miatti rendkívüli állapotot. Miután az Oroszország-
hoz tartozó lngusétia és a magát szuverén országnak tartó Csecsenföld között
nincs meghúzva a határvonal, s az utóbbi igényt tart két ingus járásra, Groznijban
bejelentették: a köztársaság elleni agressziónak tekintenék, ha orosz csapatokat
vezényelnének az érintett övezetbe. Moszkvai megfigyelõk értesülései szerint
Oroszország csapaterõsítéseket vezényelt a térségbe, s a hadsereg már jó ideje
csak a parancsra vár, hogy megkezdje a Csecsenföld elleni akciót.”

5.61. Gyilkosságok a dolgos moszkvai hétköznapokon
Horváth Gábor, Népszabadság, 1994. 06. 15.

„Most már tényleg van min elgondolkodni, hiszen ki tudja hányadik hazai isme-
rõs kérdez aggódva a telefonban, hogy jól vagyunk-e, nem féltjük-e gyerekeinket,
és ki merünk menni az utcára? Mivel õk ismereteiket jobbára a sajtóból merítik,
valószínû, hogy az eddigi tudósításokban eltúloztam a helyzet súlyosságát. Elvég-
re az elsõ moszkvai évünk végéhez közeledve szerencsére még nem váltunk ko-
molyabb bûncselekmény kárvallottjaivá, s ahhoz is el kellett telnie vagy tíz hónap-
nak, hogy a saját szemünkkel lássuk egy gyilkosság áldozatát. Mivel legtöbbször
a tudósító is csak újságokból tájékozódik, íme néhány moszkvai nap bûnügyi kró-
nikája, a kedd reggeli napilapok tükrében.

Holttest a tetõn

A péntek úgy kezdõdött, hogy a Perekopi utcában találtak egy tarkón lõtt fiatal-
embert.

A 20-25 év közötti áldozat személyazonossága ismeretlen, a rendõrség föltéte-
lezi, hogy valamelyik maffia tagja volt. Különben miért lõtték volna tarkón? Délben
régi egyetemi kollégiumunk közvetlen közelében egy háztetõn rábukkantak egy
húszéves könyvelõlány holttestére. Elõbb hasba lõtték, majd biztos, ami biztos,
fejbe. Tatjana Markova éjjel kettõ körül halt meg, a golyók ütötte bemeneti nyílá-
sok szélén lõpornyomokat találtak, a pisztoly torkolata a tüzeléskor tíz centire ha
volt. A nyomozók szerint egyszerû bérgyilkosság történt.

Aznap délután egy nyolcéves kisfiú üresnek tûnõ gyümölcsleves dobozt lá-
tott meg a házuk elõtt parkoló Lada Szamara motorházán. Játéknak nézte, hoz-
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zányúlt, a csomag felrobbant, Szerjozsa meghalt. A pokolgépet valószínûleg a
kocsi itt lakó gazdájának szánták. Ugyanazon a pénteken a moszkvai nemzet-
közi újságíró-társadalom törzshelyén, a sajtóklubnak és a Reuter, a BBC, vala-
mint az NBC irodáinak is helyet adó, amerikai tulajdonú Radisson Szlavjan-
szkaja hotelben váratlan vendégek jártak: vagy két tucat terepszínû egyenru-
hás, golyóálló mellényes, géppisztolyos rendõr. A bárba mentek, de ahelyett,
hogy ittak volna valamit, elvittek két békésen beszélgetõ csecsent. Ez utóbbi-
aknak nem volt idejük fegyvert rántani, pedig lett volna mit, régóta körözött, ve-
szélyes emberek voltak.

Fegyvert a seregtõl

Szerencsésen ért véget egy másik történet is, amely úgy kezdõdött, hogy egy
hölgy bejelentette: 29 éves, vállalkozó barátját elrabolták, és kiszabadításáért cse-
rébe a lakását követelik. Rövid nyomozás után a szolncevói maffiára terelõdött a
gyanú, ám a Krilatszkoje környékén felfedezett konspiratív lakásban a rendõrök
nagy meglepetésükre nem egy, hanem két túszt találtak. Viszont egyik sem volt
azonos azzal, akit voltaképpen kerestek. Ha már ott jártak, kiszabadították ezt a
kettõt – akinek a hozzátartozói pedig feljelentést sem tettek –, s kiverték a helyszí-
nen talált bûnözõkbõl a harmadik fogva tartásának helyét is.

Szinte ugyanakkor a Ijubereci banda egyik szárnyától sikerült lefoglalni három
Beretta típusú pisztolyt, a hozzájuk való lõszerrel. Természetesen nem a maffia
saját fegyvertáráról volt szó hanem bárki által megvásárolható, szinte nyíltan kí-
nált „áruról”. (Tavaly az orosz rendõrség összesen 1366 pisztolyt, 1946 géppisz-
tolyt, 140 golyószórót, hat rakéta és 33 gránátvetõt foglalt le. Lõfegyverrel orszá-
gosan 22 500 bûncselekményt követtek el. A maffia fõ beszerzési forrása a had-
sereg, de például a tulai fegyvergyárban is tizennégy, egymástól függetlenül „ma-
szekoló” fegyvergyártó brigádot tartóztattak le. Jelentõs az import is. (Ha valaki
Uzit akar, ne Izraelbe menjen!)

Szintén pénteken történt egy régebbi ügy. Akkor egy szranszki vállalkozót
moszkvai bûnözök megkéseltek, de az áldozat revolvert rántott, s egyiküket has-
ba lõtte. A kórházi ágyon a sebesült tettes elõbb hamis személyazonosságival pró-
bálkozott, végül mindent bevallott. Társait a kommandósok csak most kapták el.

Szombaton szintén lõtt sebekkel került kórházba egy klub igazgatója. Csendes
szombat volt aznap, többet nem is lövöldöztek.

A Szormovszkaja utcában egy huszonnyolc éves nõ kidobta a nagyanyját a ti-
zenkettedik emeleti erkélyrõl.

Vasárnap éjjel kettõkor Sztroginóban csöngettek egy tizennyolc éves lány laká-
sának ajtaján. A két látogató köszönés helyett lõtt, egy fiatalember rögtön meghalt,
a házigazda és fivére súlyos sérülésekkel az intenzív osztályra került. A tettes a
lány 26 éves szomszédja volt.

A hét utolsó napján a Rossija Szállóban a változatosság kedvéért két rendõr bu-
kott le, aki másfél millió rubelt (mintegy 80 ezer forintot) zsarolt ki az egyik vendég-
tõl. Az illetõ korábban botrányt okozott, és a rend derék õrei vállalták, hogy sze-
rény ellenszolgáltatásért elsimítják az ügyet.

Nem lesz ilyen egyszerû kisimítani annak a Mercedesnek a karosszériáját, amely
a Tverszkaja (volt Gorkij) utca egyik háza elõtt állt. Az alvázra erõsített bomba sze-
rencsére akkor robbant, amikor az egyébként forgalmas helyen éppen senki sem
járt, így mindössze két autó égett le, és az elsõ három szint ablaküvegei törtek ki.
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A bombamerényletekbõl mintegy levezetésként, hétfõre is jutott. Az egyik
szabóság igazgatója véletlenül maradt sértetlen, amikor Ladája alatt felrobbant
egy rádió-távirányítású pokolgép. A technológia azon alapult, hogy mindössze
ötdekás töltet a levegõbe röpíti a benzintartályt, ám a másodlagos robbanás el-
maradt. 

A képviselõ visszalõ

Szergej Szkorocskin parlamenti képviselõ hétfõi sajtótájékoztatóján beismerte,
hogy lelõtt egy Sanidze nevû grúz férfit, miután kicsavarta kezébõl azt a géppisz-
tolyt, amelyikkel õt akarták megölni. Azt viszont tagadta, hogy az õ lelkén szárad-
na egy, a tûzharcban elhunyt járókelõ élete. Az egyik Moszkva melletti kisváros-
ban megválasztott honatyára azért vadászik a maffia, mert vállalkozóként megta-
gadta a „védelmi pénz” fizetését. Azt hitte, a rendõrség majd megvédi, elvégre par-
lamenti képviselõ. Tévedett, a május elsejei fatális eset óta a rendõrség még min-
dig csak az elõzetes vizsgálatnál tart. Ennél elõbbre haladtak az azóta családjá-
val együtt illegalitásba húzódott törvényhozó barátai és üzletfelei: titkos pénzala-
pot hoztak létre, és bejelentették, hogy Szkorocskin erõszakos halála esetén bér-
gyilkosokat fogadnak a tettesek lelövésére. Talán ennyit az orosz jogrendrõl és a
különben nyilván törvénytisztelõ honatya lelkiállapotáról.

Szintén hétfõi hír, hogy továbbra is az intenzív osztályon ápolják a moszkvai vá-
rosi Duma egyik képviselõjét, akibe valaki néhány nappal korábban három golyót
eresztett. A liberális városi elöljáró arról közismert, hogy elõszeretettel jár a külön-
ben a szélsõséges politikai körök fellegvárainak számító katonai egységekhez,
ahol a demokrácia mellett agitál.

Így telnek a dolgos moszkvai hétköznapok. A kormány éppen e sorok írásakor
tárgyalja a szervezett bûnözés elleni harc programját, a tudósító pedig azt számol-
gatja, futja-e a Népszabadság-iroda költségvetésébõl egy páncélozott bejárati aj-
tóra. Fóbia vagy mi.”

5.62. Berija jobbkeze csak a „szépre” emlékezik
Füzes Oszkár: „Ölj, lopj, paráználkodj” (Az orosz maffia az Újvilágban)

(Népszabadság, 1994. 03. 29.)

„Ez már mindennek a teteje, a vég, a non plus ultra: megjelentette emlékiratait
Pável Szudoplatov, a szovjet titkosszolgálat diverzióval és politikai gyilkosságok-
kal foglalkozó fõosztályának egykori fõnöke, Lev Trockij likvidálásának moszkvai
fõszervezõje, Berija jobbkeze, a németellenes partizánmozgalom parancsnoka.

„A dicsõséges szovjet hírszerzõ” (a minõsítés a hadsereg változatlanul Vörös
Csillag nevû lapjának, a Krasznaja Zvezdának egyik 1994. júniusi számából való)
néhány évvel ezelõtt még csukaként hallgatott, amikor az ismert történész-tábor-
nok, Dimitrij Volkogonov faggatta. A dörzsölt kémfõnök pontosan tudta, hogy le-
származottainak örökségét dobja ki az ablakon, ha eljár a szája. Amerikai kiadója
most csekély 850 ezer dollárra taksálta a fiával és egy amerikai újságíró házas-
párral közösen jegyzett kötet rá jutó értékét. Az öreg Szudoplatov nem becsvágyó
ember, oroszországi kiadásról egyelõre nincs is szó. Ami azt is jelenti, hogy
Moszkvában a könyv tartalmáról csak annyit tudni, amennyit az orosz sajtó ame-
rikai tudósítói fontosnak tartottak megemlíteni, s ez sem kevés.
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A szerzõnek viszonylag szerencséje volt: mivel a hruscsovi olvadás idején bör-
tönben, a brezsnyevi pangás éveiben, sõt még a Gorbacsov-érában is B listán tar-
tották, korábban nem volt módja elmondani, mi minden terheli a lelkiismeretét. Pe-
dig sok minden terheli, ha van neki olyasmi. Tizenkét évesen lett a Cseka „mun-
katársa”. Egyetlen bevallott, saját kezû gyilkosságát a harmincas években követ-
te el, amikor Sztálin közvetlen parancsára, egy bonbonos doboznak álcázott po-
kolgéppel megölte a szintén nem teljesen békés módszereirõl ismert Jevgenyij
Konovalec ukrán nacionalistát. Késõbb egy sikertelen kísérlet és a kudarcért fele-
lõsök sikeres kivégzése után õ vette át a Trockij elleni merénylet szervezését. A
parancsot személyesen Sztálintól kapta, és hamarosan õ lett a szovjet titkosszol-
gálat elsõ számú diverziós és terrorszakértõje.

A háború idején hozzá futottak be a partizánok jelentései, õ adott utasítást a né-
metek hátországában végrehajtott akciókra. Õ tartotta a kapcsolatot Leopold Trep-
per „Vörös zenekar” néven ismert kémhálózatával, késõbb õt bízták meg az ame-
rikai atomtitkok ellopásával. Feladatai közé tartozott diverziós „aknák” telepítése
Nyugaton. Ezek az ügynökök háború esetén politikusok, magas rangú tábornokok,
kommunikációs vonalak és katonai támaszpontok ellen szerveztek volna merény-
leteket.

Többször is csak a véletlenen múlott, hogy Berija nem takaríttatta el az útból,
ám szerencsésen túlélte gazdáját, s ezek után már csak Hruscsov eszén kellett
túljárnia. Õrültnek tettette magát – ezt állítólag tanították a hírszerzõknek –, és így
sikerült elkerülnie a kivégzõosztagot. Tizenöt évet kapott, amit az utolsó percig le-
ült. Hiába járt közben az érdekében Andropov, továbbá Ejtingon, a Trockij-gy-
ilkosságot közvetlenül irányító KGB tábornok, Abel, a legendás szovjet hírszerzõ,
végül pedig Krjucskov, a „cég” utolsó vezetõje, Szudoplatovot a Szovjetunió nem
rehabilitálta, ez a nemes gesztus az 1992-es új, demokratikus Oroszországra várt.

Az amerikai visszhang gyakorlatilag a könyv egyetlen fejezetére összpontosult.
Ebben a szerzõ azzal vádolta meg Oppenheimert, Niels Bohrt, Enrico Fermit és
Szilárd Leót, hogy ingyen, politikai meggyõzõdésbõl a Szovjetunió javára kémked-
tek. Ha valaki, hát a kémfõnök tudja, hogy ügynökei pontosan milyen értesülése-
ket szereztek és kitõl. Az azonban az amerikai szakértõk szerint szinte biztos,
hogy az atomtitok megtörésérõl írt fejezetben több a hamis állítás, mint a valódi.
Még az a Teller Ede is rég halott tudóstársai védelmére kelt, aki pedig nem kifeje-
zetten szimpatizált Oppenheimer baloldali liberális eszméivel.

Szudoplatov nem kevesebbet állít, mint hogy a Livermore laboratóriumból
származó jelentéseket személyesen adta át Kurcsatovnak, s ezek nélkül a
Szovjetunió talán sosem fejleszti ki saját atombombáját. Arra panaszkodik, hogy
a verzióját alátámasztó dokumentumok nyilván a KGB titkos archívumában po-
rosodnak csak éppen õt, mint nyugalmazott tábornokot, nem engedik a dosszi-
ék közelébe.

A szelektív emlékezetû öregúr egyébként az Izvesztyija cikke szerint olyan dol-
gokra is emlékszik, amelyekrõl biztosan nem lehetett tudomása, másokról viszont
hallgat, pedig tudnia kellett róluk. Így például nem mulasztja el talpig „bemártani”
Jevgenyij Jevtusenkót, pedig maga már három éve börtönben ült, amikor a fiatal
poéta kilépett a mûvészet és a politika színpadára. Másrészt a világháború elõtti
és alatti szovjet titkosszolgálat parancsnoka, Berija közvetlen munkatársa váltig
azt bizonygatja, hogy fogalma sem volt róla, mi történt a hadifogoly lengyel tisz-
tekkel a katyni erdõben.

Az emlékiratokban felbukkan egy Raoul Wallenberg nevû svéd diplomata is, aki
Budapesten a németek javára kémkedett(?), s akivel Moszkvában kitûnõen bán-
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tak a Ljubljanka „házi” börtönében. A szerzõ azzal adós marad, hogy végül mi lett
a kifogástalan egészségi állapotban elhurcolt fiatalemberrel.

Sztálin hû csekistája könyvében sok „rejtélyrõl” rántja le a leplet – kár, hogy ver-
ziói, ha olykor esetleg igazak is, kevéssé eredetiek. Kirovot szerinte gyöngéd szá-
lak fûzték titkárnõjéhez, Milda Drauléhoz, s annak férje ezért eresztett golyót a há-
tába. Ragaszkodik ahhoz a korabeli feltételezéshez, miszerint Zinovjev,
Kamenyev és Buharin meg akarta gyilkolni Sztálint, Tuhacsevszkijnek pedig na-
póleoni ambíciói voltak. Szudoplatov szerint Hruscsov kezéhez semmivel sem ta-
padt kevesebb vér, mint Berijáéhoz, s egyáltalán, hamis az a beállítás, mintha a
harmincas-negyvenes évek bolsevik vezérkara „galambokra” és „héjákra” oszlott
volna.

A könyvet elolvasó orosz újságírók szerint hiteles viszont a kor erkölcsi viszo-
nyainak leírása, amibõl kiderül, miképpen írtak egymással versengve följelentése-
ket egymásról évtizedes jó barátok, szomszédok és kollégák. Az is elõfordult,
hogy vallató és megkínzott egyszerûen helyet cserélt, vagy nem sokkal a véres
verések után egymás melletti dolgozószobákban kapott íróasztalt.

Az oroszoknak már meglehetõsen elegük van a saját múltjukból. (Amennyire
ezt egy külföldi megítélni képes, még annál is jobban, mint a jelenükbõl, pedig az
nagy szó.) Az amerikai piac viszont gyakorlatilag korlátlanul felvevõképes. Kiadás
elõtt áll a TASZSZ washingtoni tudósítójaként dolgozott KGB-rezidens, Jurij Svec
memoárja, amely nagy leleplezéseket ígér, akárcsak Valentyin Akszilenko, a szov-
jet hírszerzés magas beosztású munkatársának szintén készülõ könyve. Moszk-
vában az ilyesmit már a kutya sem veszi, itt Agatha Christie és a Jurassic-park di-
noszauruszai a sztárok pedig az igazán hátborzongató történeteket alighanem
tényleg Szudoplatov tudná mesélni.”

5.63. Az FBI, a CIA és az orosz maffia az Újvilágban
Füzes Oszkár: „Ölj, lopj, paráználkodj”

(Népszabadság, 1994. 03. 29.)

„Elõször a kanadai profi csapatokban játszó hokisok kaptak levelet. Benne a
szokásos udvarias ajánlat: megkíméljük Önt a nehézségektõl, ha fizet nekünk
ennyit és ennyit. Ha nem, akkor baleset érheti a moszkvai, krími, zaporozsjei stb.
rokonokat, netán hirtelen el is halálozhatnak.

Az észak-amerikai profi ligákban játszó volt szovjet hokisok pontosan értették.
hogy mirõl van szó. „Megtalálta” õket az orosz (ukrán, csecsen. krasznodari, szi-
bériai stb.) maffia, amely Kelet- és Közép-Európa után az Újvilágban is kiépítette
üzlethálózatát. A „védelmi díjnak” nevezett zsarolás értelemszerûen elõször azo-
kat az Amerikába szakadt honfitársakat érintette, akik tudtak fizetni, és volt otthon
veszítenivalójuk. Végül is a legjobban menõ sportoló sem hozhatja ki magával az
összes rokonát.

Ez a viszonylag korlátozott „piac” természetesen csak amolyan gyakorlópálya
volt. Az orosz maffia Amerikában gyorsan kinõtte az orosz emigráció tehetõsebb
tagjainak megzsarolható piacát. Aztán megdöbbentõen gyorsan tanulta ki a „szak-
ma” amerikai mesterfogásait. Az FBI elhûlve konstatálta, hogy nem sokra megy
azokkal a tapasztalataival, amelyeket az olasz, a dél-amerikai, az ázsiai, az indi-
án, a fekete és az úgynevezett „cowboy típusú” amerikai bûnszövetkezetek elleni
harcban szerzett. Az ismert fõbb csoportok mellé felsorakozott az új, az „orosz
család”.
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A szakértõk és a szakirodalom szerint ma legalább hét nagyobb orosz család
mûködik az Egyesült Államokban (is). „Forgalmuk” dollár-milliárdokra rúg, és a
megszokott módon végzik a pénz tisztára mosását, törvényes kamatoztatását.
Vezetõik (illetve inkább azok képviselõi) szabályosan bejegyzett dúsgazdag New
York-i, floridai, oregoni és wyomingi üzletemberek. Elõszeretettel telepednek meg
a kanadai vagy a mexikói határhoz közeli városokban. Több mint valószínû, hogy
igencsak részt vesznek az emberkereskedelemben: illegális bevándorlókat
csempésznek be az USA-ba. Egyelõre csak találgatják Washingtonban, hogy
mekkora az oroszok részesedése az amerikai kábítószer-kereskedelemben.
Szinte bizonyos, hogy orosz kézen van az Afganisztánba és Közép-Ázsiáéval ér-
kezõ heroin terjesztõ hálózata. A minap lebukott, KGB-nek dolgozó CIA vezetõ-
rõl azt gyanítják, hogy a kolumbiad kokain-báróktól is kapott pénzt. Amesnek ko-
lumbiai felesége van, s a szovjet osztály után mostanáig az egyik kábítószer-el-
lenes csoportot vezette a CIA-nál. Feltételezik, hogy nem is kettõs, hanem hár-
mas ügynök volt, és esetleg „összehozta” a KGB-t a kolumbiai kábítószer-maffi-
ával. Ames csaknem hárommillió dollárt zsebelt be az elmúlt tíz év alatt. Wa-
shingtoni szakértõk szerint bármilyen fontos is volt az oroszoknak, Moszkvától
nem kaphatott ilyen sokat. A kolumbiai kapcsolat esetleg megmagyarázza, miért
nem lépett le idejében Ames, holott az oroszok többször figyelmeztették, hogy a
lebukás szélén áll.

Az orosz „családok” sajátossága, hogy még az alvilági átlagnál is kegyetleneb-
bek. Leszámolásaikat viszont nem az olasz maffiára jellemzõ teátrális látványos-
sággal vagy a cowboy-maffia vadnyugati „lovagiasságával”, hanem egyszerûen
és szinte nyomtalanul hajtják végre. Keveset lövöldöznek, inkább késsel vagy mé-
reggel végeznek áldozataikkal. Gyakran a holttestet is eltüntetik.

A „családtagok” között egyre gyakrabban tûnik fel egy eddig Amerikában telje-
sen ismeretlen, de a volt Szovjetunió területén több milliós táború bûnözõfajta. Az
orosz „tolvajvilág” (így nevezik magukat) bûnözõi korántsem csak pénzért gyilkol-
nak, hanem tudatosan szállnak szembe a normális társadalom legalapvetõbb ér-
tékeivel. Szigorú hierarchiájuk és értékrendjük van. (Egyfajta ellen-tízparancsolat:
ölj, lopj, paráználkodj.) Ezek a javíthatatlan és megfékezhetetlen bûnözõk a sza-
bad mozgás amerikai lehetõségei között szinte utolérhetetlenek. Ráadásul egy-e-
gy csoportjuk élén jó szervezõk, képzett jogi, üzleti és szakmai szakértõk vannak.
A washingtoni sajtó szerint csak idõ kérdése, hogy az oroszok mikor csapnak ös-
sze az önkorlátozóbb és „civilizáltabb” amerikai bûnszövetkezetekkel, akkor pedig
elszabadulhat a pokol.

Egyelõre azt is csak találgatni lehet, hogy milyen szerepe van az orosz maffiá-
nak az illegális nemzetközi olaj- és fegyverkereskedelemben. Az orosz maffia ott-
hon több helyen a gazdaság (és a politikai) hatalom birtokosa, „külkereskedelmi
joggal”. Szinte bizonyos, hogy az Irak, Líbia és Szerbia elleni nemzetközi embar-
gót az orosz maffia segítségével játsszák ki az érintettek, fõleg olajat és fegyvert
„cserélve”.

Az oroszok bekapcsolódtak a legtöbb ázsiai bûnszövetkezetbe is. A CIA éppen
most próbálta meg visszavásárolni az afgán mudzsahedektõl azon fegyverek egy
részét, amelyeket a szovjet invázió elleni harc támogatására adott nekik. A mint-
egy hatmilliárd dollár értékû fegyverzetbõl százezer dollárnyit sem tudtak vissza-
venni. A Stinger légelhárító rakéták zöme is „eltûnt” Afganisztánból, terroristák ke-
zében igen veszélyessé válhat. Az afgánok olykor azt állították, hogy oroszoknak
adták el a fegyverek egy részét. És feltûnnek oroszok Délkelet-Ázsia virágzó fegy-
verpiacain is.
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Külön aggasztja az amerikaiakat az a mintegy húsz (de lehet hogy ötven) kiló
plutónium, ami „eltûnt” a volt Szovjetunióban (-ból?). Washington és Moszkva
csak most írt alá kormányszerzõdést a legveszélyesebb radioaktív hadianyag min-
den grammjának ellenõrzésérõl. Azt elgondolni is rossz, hogy egy-két bûnszövet-
kezet atomfegyverhez juthat. Egyébként pesszimista szakértõk régóta riogatnak:
nemzetközi szervezett bûnözés ma megközelítõleg az Egyesült Államok évi nem-
zeti jövedelmének megfelelõ vagyont és forgalmat tud magáénak. Mi lesz, ha a
maffiaglóbusz politikaiIag is „világhatalomként” kezd viselkedni? Ha ez megtörté-
nik, akkor az oroszok teljes joggal kapnak majd állandó helyet a bûnözõk „egye-
sült nemzeteinek” Bizonytalansági Tanácsában...”

5.7. Egy virágzó üzletág: az ipari kémkedés
Szentgyörgyi Zsuzsa, Népszabadság 1993. 12. 11.

„Úgy mondják: a legelsõ ipari kém Prométheusz volt, aki ellopta az emberiség
számára a tüzet. Nos, azóta valamelyest élesebbé vált a harc a technológiai titko-
kért, s hála az ipari forradalomnak, finomodtak az eszközök is. A hidegháború idõ-
szakában a szuperügynökök, most a lehallgató berendezések és a kémholdak vi-
szik a pálmát. Persze, azért a hagyományos módszerek sem mentek veszendõ-
be, divat a „kukázás” (minden eldobott jegyzõkönyv, kiselejtezett dokumentum be-
szédes lehet az elemzõk kezében) és a közismert, egyre apróbb „poloskák” mel-
lé már olyan készüléket is kifejlesztettek, amelyik a telefaxot „lehallgatja”.

Korábban elsõsorban a kelet-európai országok, közülük is fõként a Szovjetunió
álltak a biztonsági szolgálatok gyanúlistájának fõ helyein, de úgy tûnik, még ma is
az oroszokat tekintik az egyik legveszélyesebb ellenfélnek az ipari kémkedésben.
A híradások kevésbé szólnak az elIenkezõ irányú tevékenységekrõl, vagyis a nyu-
gati ipari kémkedésrõl ezekben az országokban, holott az sem elhanyagolható
mértékû, legfeljebb más ágazatokat érint. Ezt bizonyítja, hogy éppen nemrég lep-
leztek le egy kettõs kémet. Napjaink nagy kérdése azonban, hogy amikor egyes
területeken (pl. a mikroelektronikában vagy a biotechnológiában) rendkívül gyors
a fejlõdés, mennyire lehet védeni a titkokat, nem csupán a kutatási szakaszban,
hanem a verseny szempontjából sokkalta kényesebb kereskedelmi, üzletpolitikai
versengés idején. Talán leginkább a technológia, a know-how, a „hogyan kell csi-
nálni” tudása az, amit legkevésbé lehet másolni, vagy ha igen, a kémkedõ részé-
rõl is nagyon alapos tudás kell ahhoz, hogy ténylegesen alkalmazni tudja a lopott
ismereteket.

Az esetek többségét soha nem ismeri meg a közvélemény, többek közt azért,
mert a „meglopott” vállalatra sem vet jó fényt, hogy hiányosak voltak biztonsági in-
tézkedései. Olykor éppen a sajtó értesülései miatt kényszerül rá a szenvedõ fél is,
hogy kiteregesse az ügy részleteit. Ilyen például napjaink nagy szenzációja: a
Lopez ügy. Ismeretes, hogy José Ignacio Lopez de Arriortua, a General Motors ál-
tal birtokolt Opel egyik sztármenedzsere „átigazolt” a Volkswagenhez, és új gaz-
dájánál hasznosította azokat a belsõ, bizalmas ismereteket, amelyeket munkakö-
rénél fogva az Opelrõl megszerzett. Ha a vádak beigazolódnak, Lopezre öt év bör-
tön várhat.

Némileg krimibe illõ az a történet, amelyet egy, az üzleti biztonsággal foglalko-
zó szakember hozott nyilvánosságra. Egy szép, napfényes reggelen a londoni
City egyik utcájában, egy nemzetközi bank elõtt lassan haladt egy sötétkék teher-
autó, rajta „24 órás csõtörés-elhárító segélyszolgálat” felirattal. Ki nézne meg ala-
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posabban egy ilyen kocsit? Pedig voltak rajta figyelemre méltó jelek. Például az,
hogy a kocsiban tartózkodó „szerelõk” ruhája feltûnõen tiszta volt, vagy hogy egy
érdekes, ezüstös antenna meredezett a kocsi tetején. A bank elõtt leparkolt teher-
autóban kiváló, modern elektronikai berendezések rejtõztek. Ezek segítségével a
bank saját számítógépeirõl mindent letapogattak arról a kényes üzleti tárgyalásról,
amelynek részleteit akarták megtudni a kocsiban ülõ „szerelõk” megbízói.

A gyógyszergyártás világa sem mentes a kémkedéstõl, amin aligha lehet cso-
dálkozni, tudván, milyen éles verseny folyik ebben az ágazatban, és hogy milyen
hatalmas, dollár-százmilliókra tehetõ költségekkel jár egy-egy gyógyszer kifejlesz-
tése és piacra vitele. Van egy elvi megállapodás a nagy svájci gyógyszergyárak
között: a ranglétrán magasabb fokokat elérõ menedzserek nem cserélnek egymás
között állást. Ez az elv. A gyakorlatban persze dúl a rivalizálás, és így történhetett,
hogy például Armin Kessler úr, aki pályáját a Sandoznál kezdte, jelenleg a Roche
(a korábbi Hoffman La Roche) igazgatótanácsának tagja.

A titkok õrzõi meglehetõsen tehetetlenek a modern technikai eszközökkel
szemben. Az Imperial Tobacco elnöke, Geoffrey Kent például minden héten végig-
vizsgálgatta irodáit, ellenséges lehallgatókat keresve, mégis elvesztett egy fontos
üzleti tranzakciót a kiszivárgott információk miatt.”

5.7.1. Száznyolcan börtönben (Amerika az elektronikus spionoktól fél)
Füzes Oszkár, Népszabadság, 1993. 12. 11.

„A gazdasági és mûszaki-tudományos hírszerzés ma már szakágak és módsze-
rek szerint is tucatnyi speciális ágazatra bomlik, és messze fontosabb a régi idõk ti-
tokvadászatánál. Persze, néha még ma is lopnak tervrajzot, képletet, mûszaki le-
írást, de általában nem sokra mennek vele. A komoly piaci értékkel kecsegtetõ tudo-
mányos és technikai eljárásokat ugyanis elképesztõ biztonsági rendszerek védik, és
gyakorlatilag kizárt, hogy illetéktelen bejusson a titkos termekbe. És ha bejutna is,
nem sokra menne vele. Ha találna valamit, az „éretlen” lenne, vagy ha mégis kiér-
lelt, használható elképzelés, akkor régen nyilvános és szabadalmi oltalom alatt áll.
A képleteket és a szoftvereket tehát nem lopják, hanem jogtalanul felhasználják, „ha-
misítják”, de ez egy másik téma. Egy kutatónak vagy tudósnak elemi érdeke, hogy
felfedezése mihamarabb természetesen szabadalmi és szerzõi jogi védelemmel
nyilvánosságra kerüljön. Mire ez megtörténik, az érdekelt felhasználó cég már „meg-
vette” az ötletet vagy a találmányt. Attól fogva a kémkedés nem magára az eljárás-
ra vagy termékre irányul, hanem a piaci bevezetés stratégiájára. „Ipari” helyett gaz-
dasági kémkedés.

Meg kell tudni, hogy például az új gyógyszer mikor, milyen reklámmal és ha-
szonnal értékesíthetõ. Hogyan akarja az illetõ gyár bevezetni, reklámozni, az új
tabletta miben különbözik a konkurencia piruláitól. Nem vegyi összetételben, ha-
nem eladhatóságában.

A példánál maradva: ki kell puhatolni a versenytárs gyógyszergyár egész piaci
stratégiáját, hol, mivel, milyen mûszaki (és fõleg) reklámszakemberek bevetésé-
vel próbál majd újabb szeletet szerezni a piacból. A minap nagy port vert fel, hogy
egy világcég sikeres menedzsere egy másik óriáshoz, a Kodakhoz igazolt át. Eb-
bõl „mindenki” tudta, hogy a Kodak váltásra készül, hosszú távú, látványos módo-
sításra.

Az Opel és a Volkswagen botrányos átigazolási ügyéhez hasonló eset Ameri-
kában még nem fordult elõ. Mármint botrány. Itt ugyanis gyakori, hogy egy-egy
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szupermenedzser átmegy a legnagyobb versenytárshoz, úgy, hogy sok bizalmas
dolog van a fejében. Az is megszokott, hogy magával viszi a csapatát. Mindenki
profi: tudja, hogy Fordból nem lehet és nem is kell Chryslert csinálni, nem is ezért
csábították át õket.

Külön szakág a tudományos kémkedés. Itt értelemszerûen nem katonai rend-
fokozatot, hanem minimum kisdoktorit visel, aki erre adja a fejét. Dr. Kémnek sem
az a dolga, hogy ellopja a professzor csodaképletét vagy kilesse a kémcsövek ál-
lását. Sokkal fontosabb: kitalálni, mit jelez az illetõ szaktudomány fõ tendenciája,
melyik kutatási ág mivel kecsegtet, bukkant-e fel újabb ígéretes tehetség.

Ezen a téren élnek a leginkább a klasszikus kémkedési módszerek. Szívesen
alkalmazzák a dezinformációt. „Ígéretes” kutatásokról adnak hírt érdektelen terü-
leten, miközben más irányban tényleg készül valami. Megpróbálják jogi úton kor-
látozni a konkurenciát, esetleg kisebb botrányt okozva körülötte. Gyakori az is,
hogy az ellenfelek „körbebástyázzák” az új eljárást vagy találmányt. Elõször jogi-
adminisztratív úton akadályozni próbálják a bevezetését, aztán nyílt reklámhad-
járatban csepülik, végül a szakterület egyes tekintélyeit próbálják rávenni, „lep-
lezzék is” a versenytársat. És ha semmi se sikerül, akkor jönnek az „igazi” ipari
kémek.

Megkörnyékezik a sikeres eljárást kidolgozó csapat egyik-másik tagját: mit tud?
Átjönne-e? Mennyit és mibe (kibe) kell befektetni ahhoz, hogy hasonló módszer
vagy termék szülessen? Mi lehet a gyártási eljárás gyenge pontja? Ha ez megvan,
jönnek a jogászok. Mibe és hogyan lehet belekötni a termékoltalom vagy az eljá-
rási szabadalom körül? Aztán jönnek a lobbysták. Megkeresik az adott iparág par-
lamenti vagy kormányhivatali „emberét”: mit tehet az ügyben? Ha mindez katonai
fontosságú, vagy annak vélt esetben következik be, akkor mindebben hatalmas
szerepet vállal az állam. A titkosszolgálatoknak egyre nagyobb részlegei foglalkoz-
nak ilyesmivel. És létezik mindennek az ellenkezõje: az elhárítás.

Mint megtudtam, becslések szerint az ipari, pénzügyi és gazdasági kémkedés
évi ötven-hetven milliárd dolláros üzlet Amerikában. A szimpla biztonsági emberek
száma negyvenötezer. TitokvédeIemmel és „ipari” kémkedéssel csaknem ötezer
kisebb magáncég és nyolcezer magándetektív foglalkozik. Ha a dolog nemzetkö-
zi, akkor vastagon belekerül a CIA és a katonai hírszerzés is.

Ipari kémkedés miatt évente ezer-ezerkétszáz per indul az országban. Jelenleg
száznyolc ember ül amerikai börtönben ilyen kémkedésért.

És akkor még nem is szóltunk a számítógépes bûnözés legveszélyesebb for-
májáról, az adatbankok illetéktelen „leszívásáról”. Ennek méreteit csak felbecsül-
ni lehet, lévén hétpecsétes titok egy kétszemélyes vállalkozásnál is, hogy mikor,
ki és hogyan „lépett be” a rendszerbe. A Népszabadságot tájékoztató szakértõ
szerint néhány éven belül az adatbank feltörés lesz a legelterjedtebb és legveszé-
lyesebb „ipari kémkedési” forma a fejlett világban. Mata Hari és Dr. Kém után az
elektronikus spionok következnek.”

5.7.2. Moszkva: vásároljon lehallgatót!
Horváth Gábor, Népszabadság 1993.12.11.

„Én még ilyen hirdetést magyar újságban nem láttam.
– Gondoljon biztonságára! 1. lehallgató készülékeket felderítõ rendszerek, 2.

telefonbeszélgetéseket kódoló berendezések, 3. rejtett kamerás és mikrofonos
felvételekhez szükséges készülékek, 4. háttérzajos hangfelvételeket feldolgozó
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rendszerek, 5. kábítószer-, robbanóanyag-, valamint fémdetektorok, 6. vadász- és
sportfegyverek, önvédelmi eszközök, 7. golyóálló üvegek.

Az Aniksz cég biztonsági berendezéseket szállít az ön és vállalkozása számá-
ra!

A Szovjetunió az ipari kémkedésben is nagyhatalom volt, s Oroszország ebben
az ágazatban sem kíván lemondani jogelõdjének annyi áldozattal kivívott pozíció-
iról. Az, hogy a napokban Londonban huszonöt évre ítéltek egy brit állampolgár-
ságú orosz ügynököt, jól érzékelteti, micsoda tétek forognak a szakmában.

Ráadásul a gazdasági hírszerzés ma már korántsem merül ki más országok ka-
tonai titkainak fürkészésében. Egyrészt: a nemzetközi konkurencia kutatja az
orosz cégek bizalmas adatait, és ez ellen immár nem mindig nyújt védelmet az ál-
lami kémelhárítás. Másrészt viszont – pár éve még ezt sem gondolta volna senki
– a hazai vállalkozók sem riadnak vissza semmitõl, ha versenytársaik vagy éppen
partnereik helyzetérõl akarnak információhoz jutni. És akkor még nem is szóltunk
például Észak-Korea moszkvai nagykövetségének tábornoki rangú diplomatájáról,
aki kis híján phenjani társasutat szervezett orosz atomtudósok népes csapatának.

Oroszország ma mindenfajta törvénytelen tevékenység lehetõ legjobb terepe,
virágzik a bûnözés kicsiben és nagyban, miért pont az ipari kémkedés lenne kivé-
tel? A rossz nyelvek szerint nincs a világnak magára valamit is adó titkosszolgála-
ta, amelyik ne bõvítené hétmérföldes léptekkel itteni hálózatát, s a sok százmilliós
projektekért, kõolaj termelési koncessziókért versenyzõ multinacionális cégek
sem akarnak lemaradni. Ráadásul errefelé igencsak sok az állás nélküli szakem-
ber. Vagyonõrnek, testõrnek, biztonsági szakértõnek, magándetektívnek vagy ipa-
ri kémnek lenni még mindig jobb egzisztenciának számít, mint kiszuperált, kény-
szer-nyugdíjazott vagy egyszerûen elbocsátott kágébésként nyomorogni.

S mivel a törvényhozásnak a Jelcin elnök ellen vívott hatalmi harc közben va-
lahogy nem jutott ideje odafigyelni minden kis apróságra, a kíváncsi természetû
üzletembernek azon sem kell sokat törnie a fejét, hol kaphat lehallgató készüléket
vagy éppen az az ellen használható kódoló berendezést. A vonatkozó jogszabály-
okban több a hézag, mint a paragrafus, az információszomjas vállalkozó tehát fog-
ja a moszkvai bizniszmenek számára készülõ Kommerszant Dailyt, benne az
Aniksz hirdetését és fölhívja a megadott telefonszámot.

A dolog immár az abszurdokig is eljutott: újságírók ismételten atombomba-vá-
sárlási konspirációkba bonyolódnak, állítólag nem is teljesen eredménytelenül, bár
igazi robbanószerkezetet még senkinek sem sikerült összehoznia. Az orosz tele-
vízióban egy meglehetõsen gyanús külsejû üzletember valami folyadékot lötyög-
tet egy kis fiolában. Használt autót sem vennék tõle, pedig állítólag a fél világ hír-
szerzése versenyez, csak hogy a férfiú által némi vörös higanyhoz juthasson. Azt
mondja, Nyugaton sokáig nem is gyanították, hogy létezik ilyen anyag, amely új
távlatokat nyit a fegyverkezésben és általában a nukleáris technológiában.

Biztosan így van, de hát Oroszországban olyan sok a rosszul fizetett tudós és
mérnök, hogy az ember már semmin sem csodálkozik. Legfeljebb azon, hogy eb-
ben a nagy káoszban hogyan maradt még mindig annyi kifürkészni való titok.”

5.7.3. Amikor a meglopott jár jól
Népszabadság 1993. 12. 11.

„Teljesen nyilvánvaló, hogy az ipari kémkedés általában a felbujtó-megvásárló-
nak hoz valamilyen – remélt – hasznot, de elõfordulhat olyan eset is amikor éppen
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a meglopott jár jobban. A hatvanas évek második felében az oroszok is felismer-
ték, hogy jelentõsen lemaradtak a számítástechnikában a nyugati országok mö-
gött. Ezért felsõ szintû döntések születtek egy közös rendszer kifejlesztésére, és
a követendõnek választott rendszer az IBM 360-as sorozata volt, amely abban az
idõben valóban forradalmi áttörést hozott a számítástechnikában. Ezzel egy idõ-
ben megjelentek a dokumentációk is – bár néhány közülük némileg rossz minõ-
ségben, elmosódottan, gyakran elég nehezen olvashatóan. Minek kerteljünk, ezek
bizony „megszerzett” anyagok voltak. Az eset érdekessége nem is a másolásban
rejlik, hanem abban, hogy a meglopott nem csinált nemzetközi botrányt az ügybõl.
Tudniillik, jól járt vele! Egyrészt azért, mert a dokumentációkban igen sok félreve-
zetõ, rejtett hiba volt, amirõl most már joggal gondolhatja az ember, hogy szándé-
kosan került bele, másrészt, mert hiányoztak kulcsfontosságú rajzok, anyagok, és
ezeket sehogyan sem tudták megszerezni az „illetékesek”. Emiatt sokat késtek a
fejlesztõk és a gyártók egyaránt, a berendezések többsége megbízhatatlanra si-
keredett. Rengeteg pénz úszott el, és a lemaradás is növekedett. De a meglopott
nagyvállalat igazi nyeresége abban rejlett, hogy az egész akkori szocialista tábor
és fõleg a végtelen piacot jelentõ Szovjetunió számítástechnikája csaknem teljes
egészében (néhány speciális géptõl eltekintve) IBM-kompatibilis lett és maradt is.
A szakemberek megszokták õket, s többé-kevésbé mindmáig hûségesek is ma-
radtak hozzájuk.”

5.7.4. Párizs: guberáló fõkonzul
Seres Attila, Népszabadság, 1993. 12. 11.

„Az évtizedeken át a KGB-re specializálódott nyugati ügynökök rugalmasan al-
kalmazkodtak az új helyzethez, s nem kellett sokáig várni, hogy új ellenséget is ta-
láljanak maguknak. Az sem okoz különösebb zavart, ha a szövetségesek a szor-
gos ellenségkeresésben olykor egymást találják meg.

Az amerikai sajtóban kibontakozó franciaellenes kampány újabban mégis ide-
gesíteni látszik Párizst. Feltehetõleg azért, mert az Atlanti-óceán innensõ partjáról
nézve úgy tûnik, hogy túlnan valakik táplálják a sajtót sztorikkal. Hol arról jelenik
meg színes riportázs, hogy két francia ügynököt kiutasítottak az Egyesült Államok-
ból – egyikük a Bell Helicopter Textronnál, a másik pedig egy radarelhárító rend-
szereket gyártó cégnél próbált hasznos információkat szerezni –, hol meg a hous-
toni francia fõkonzul esete kerül az újságok címoldalára. Ez utóbbi úriember azzal
hívta fel magára a figyelmet, hogy magas beosztásával eléggé össze nem egyez-
tethetõ módon szomszédjának egy dúsgazdag texasi gyárosnak a szemeteskuká-
jában guberált. A Washington Post nemrégiben két francia titkosszolgálati ügynök-
rõl cikkezett, akik a seattle-i repülõgépgyárban kísérelték meg elmélyíteni az ipari
kémkedésben szerzett tudományukat. Feladatuk állítólag az lett volna, hogy az új
Boeing Ultra Jumbónak, a 744-400-as továbbfejlesztett változatának a technikai
leírását megszerezzék. A franciák állítólag ily módon akarták volna tökéletesíteni
nemzeti büszkeségük, az Airbus A-340-es irányítási rendszerét.

A párizsi tiltakozás a becsületsértés határát súrolta: „Nem õrültünk meg a ‘90-
es évek technológiájával készülõ Airbusainkba a 60-as évek Boeing rendszereit
beépíteni”. Ami ugyebár nem a legkielégítõbb válasz arra a kérdésre, hogy mit ke-
resett a két váll-lapos úr a seattle-i gyárban. Ugyanakkor az amerikaiak érzékeny-
sége sem érthetõ, minthogy a szóban forgó repülõgép teljes dokumentációs anya-
ga megtalálható az 1988-as, mindenki által hozzáférhetõ katalógusokban.
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Mindez persze jó ideje nyilvánvaló Washingtonban éppúgy, mint Párizsban, s
nem válasz a szövetségesek kémhistóriáira. Hogy az amerikai sajtó s a mögötte
meghúzódó CIA és FBI mégis miért a franciákra lövöldözi mérgezett nyilait, arra
csak egy elfogadható magyarázat van: mert a világpiacot máig uraló fegyverke-
reskedelemben az oroszok helyét a franciák látszanak átvenni, egyedül õk képe-
sek lépést tartani az amerikaiakkal. Sõt olykor meg is elõzik õket. Amerikai fegy-
verexportõr körökben nehezen bocsátják meg, hogy olyan mesés üzleteket, mint
Tajvan harci repülõgépekkel történõ ellátása, illetve az Arab Emirátusok felszere-
lése tankokkal, a franciák kaparintották meg. Kiderült, hogy a Mirage-gépek és a
Leclerc-tankok versenyképesek, s ellenük kevés csupán a súlycsoportjukba tarto-
zó fegyvereket ringbe küldeni. Nem árt, ha a hírszerzés is besegít olykor, bizonyí-
tandó, hogy a francia hadiipar csak amerikai „koppintással” képes versenyben ma-
radni.”

5.7.5. Magyarország: COCOM után szabadon
Magyarország, Népszabadság 1993. 12. 11.

„Az ipari kémkedés kényes terület. Különösen így van ez akkor, amikor államok
közötti kapcsolat kérdéseit érinti és nem magánügynökségek, hanem állami hír-
szerzõ szervek munkájáról van szó. A rendszerváltás elõtt egy hosszú idõszakban
az Egyesült Államok és más NATO-országok elhárító szervei abból indultak ki,
hogy Magyarország hírszerzõ szervei (a BM III. fõcsoportfõnökség hírszerzési
csoportfõnöksége, továbbá a Magyar Néphadsereg vezérkara illetékes 2-es cso-
portfõnöksége) tudományos-technikai-ipari információkat gyûjtenek. Ennek meg-
felelõen a tudományos-technikai attasék, éppúgy, mint természetesen a katonai
attasék a fogadó ország különleges figyelmét élvezték. Az érintett nyugati orszá-
gok elsõdleges aggodalma az volt, hogy a COCOM-listán szereplõ termékek,
részegységek, leírások eljuthatnak magyar szervekhez, illetve e szervek közremû-
ködésével a Szovjetunióhoz is. Az, hogy Magyarország valóban milyen jellegû te-
vékenységet folytatott e területen, az mindmáig szigorúan õrzött államtitok Buda-
pesten - tény, hogy magyar személyeket bizonyos objektumokba, ipari üzemekbe,
kutatóintézetekbe nem engedtek be. Az is tény, hogy a kevésbé fontos objektu-
mokban, tanszékeken stb. dolgozó magyar személyek is érezhették idõnként,
hogy házigazdáik „odafigyelnek rájuk”. Bizonyos években erõs volt az aggodalom,
hogy Magyarország semleges nyugati országok (fõleg Ausztria) révén jut titkos
technológiához. Az a nyugati aggodalom, hogy az esetleges ipari-tudományos tit-
kok a Szovjetunióhoz eljutnak állítólag a Kádár-rendszer utolsó éveiben alaptalan
volt. „Ha Magyarország hozzájutott valamihez az ilyen szolgálatok révén, azt sa-
ját maga óhajtotta felhasználni, más kérdés, hogy az ipar általános elmaradottsá-
ga miatt nem volt bizonyos az, hogy erre egyáltalán képes” – mondotta egy már
nyugdíjban lévõ szakértõ, aki ismerte e tevékenység bizonyos részleteit.”

5.7.6. Más ez a védelem: készül a friss lista
Népszabadság 1993. 12. 11.

„Coordinating Comittee for Multilateral Export Controls. Rövidebben: COCOM.
Magyarul: Többoldalú Export-ellenõrzési Koordináló Bizottság. A bizottságot
1950-ben alapították a NATO-tagországok, illetve Ausztrália és Japán azon céllal,
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hogy a Szovjetuniót és a hasonló társadalmi berendezkedésû országokat elzárják
a legfejlettebb, netán hadi célokra is alkalmazható technikától. Árgus szemmel
védték a számítástechnikai és a távközlési berendezéseket, a nagy teljesítményû
szerszámgépeket, a haditechnikai és a nukleáris ipart.

Ám, ha valamit tiltanak, biztos lesz, aki kijátssza. A COCOM-országok vállalko-
zói felkínálták tiltott portékáikat, a szocialista üzletember pedig fizetett, mint az a
bizonyos katonatiszt. Természetesen az is elõfordult, hogy az élvonalbeli techno-
lógia COCOM-engedéllyel került az országba, csak éppen nem arra használták
fel, amire az engedély szólt. Elõírhatták, hogy az adott terméket csak polgári cé-
lokra alkalmazhatják, de megtilthatták az áru továbbítását is. Mindezt aztán vagy
betartották, vagy nem...

Egyes nyugatra utazó honfitársaink zsebét azért tömték tele dollárokkal, hogy
tiltott cikkeket vásároljanak – állítólag korábban külön keret szolgálta a COCOM-
termékek illegális vételét. Csendes János, az NGKM Exportellenõrzési Irodájá-
nak egykori vezetõje egy tavaly, az Új Magyarországban közölt interjúban a kö-
vetkezõket állította: „...a korábbi magyar kormányok elismerték a COCOM-tilal-
mak kijátszásában jeleskedõket, s ösztönözték is ezt a munkát. Akik tehát ebben
közremûködtek, azok pénzt kaptak szolgálataikért. Hozzáteszem, a magyar ál-
lam sohasem volt olyan gazdag, hogy milliókat költsön ilyen célra. Ezres, tízez-
res dollárösszegekrõl azonban szó volt.” Az 1990-ben beköszöntõ rendszerváltás
után két évvel Magyarország lekerült a COCOM tilalmi listájáról, azaz nem va-
gyunk olyan célország, ahová tiltják a csúcstechnika exportját. Ennek fejében szi-
gorú ellenõrzési rendszert vezettek be. Minden exportra kerülõ cikket megvizs-
gálnak, függetlenül attól, hogy eredetileg melyik országból származott az áru. Ez
volt tehát 1992-ben.

És a múlt hónapban bejelentették: legkésõbb 1994 májusáig felszámolják,
pontosabban átalakítják az exportellenõrzési rendszert. Az új név még nem is-
mert és az sem hogy mit takar pontosan. A „friss” lista elkészültéig a korábbi
rendszer szerint ellenõrzik az exportot. Viszont bizonyosnak látszik, hogy a ko-
rábbihoz képest jelentõsen liberalizálják a tömegfogyasztásban elterjedt mûsza-
ki-technikai eszközöket, például a legmodernebb számítástechnika és telefon-
rendszereket. Vélhetõen a nukleáris és egyéb haditechnikai védelem fennmarad.
Az újabb szervezetet nem az egykori szocialista országokkal szemben hozzák
létre, hanem a világra potenciális veszélyt jelentõ államok ellen A szervezõk a
NATO-tagországok mellett Japánt és Ausztráliát, illetve a tervek szerint Kínát és
Oroszországot is bevonnák az együttmûködésbe. Hazánk a jövõben is vállalja
fejlett országok export-ellenõrzési módszerét, s olyan kontrollt kíván alkalmazni,
mint az EU, az USA és Japán.”

5.7.7. Kíváncsiság ellen adatvédelem és kódszámok
Ötvös Zoltán, Népszabadság 1993. 12. 11.

„Mi a helyzet Magyarországon? Az ipari kémkedésrõl konkrét adatokat sen-
ki nem tár a nyilvánosság elé. Tõlünk nem lett volna mit ellopni? Nos, ez azért
nem valószínû. Néhány érdekelt véleménye is a fenti állítást erõsíti meg. Ám
homályos utalásoknál, sejtetéseknél többet e témában nemigen lehet megtud-
ni.

Kutatásaim, konkrétan az ion-szelektív elektródok után is kémkedtek – állítja
Pungor Erno akadémikus, tárca nélküli miniszter. Amikor a szakmai publikációkat
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követõen a gyakorlatban is megjelentek az ionszelektív elektródok, egymás után
többször is felbukkant az egyik nagy amerikai cég szakembere. A veszprémi vegy-
ipari egyetemen járva érdeklõdve figyelte az ott folyó munkát. Érdeklõdését nagy-
részt kielégítették, de természetesen a titkosnak minõsített kutatásokat, vagy a
kész munkák know-how részét nem mutatták meg. Az ügy érdekessége, hogy az
a bizonyos érdeklõdõ veszprémi látogatása után két évvel létrehozta Amerikában
a maga kutató- és fejlesztõintézetét. Másfélszáz emberrel. Veszprémben négyen
dolgoztak... Ha egy kutató vagy egy mûszaki szakember a know-how-t is feltárja
a munkája felõl kérdezõ elõtt, önmaga ellen dolgozik. A kíváncsiság általában nem
szakmai, hanem üzleti érdeket takar, s ha valaki a lényeget árulja el, a verseny-
társ munkáját könnyíti meg. A nyíltság, a túlzott beszédesség nagy kárt okozhat,
s e veszélyre a kutatókat fel kell készíteni, mert nem mindegyikük érzi, hogy az in-
formálásban hol a határ – véli az akadémikus.

Ismeretes, hogy a gyógyszeripar az innovációt egyik leginkább kihasználó ága-
zat. Nagyobb külföldi gyógyszervállalatok esetében nem ritka, hogy a teljes bevé-
tel 20-25 százalékát kutatásra, fejlesztésre fordítják. Nálunk ez a 8-10 százalékot
éri el – tudjuk meg Blaskó Gábortól, az EGIS Gyógyszergyár Rt. kutatási igazga-
tójától.

Az EGIS más gyógyszergyárakhoz hasonlóan kutatási eredményeit elsõsor-
ban szabadalmakkal és védjegyekkel védi. Ugyanakkor vannak olyan eredmé-
nyek is, például analitikai módszerek, pontos gyártástechnológiai elõírások,
biológiai kutatási adatok, melyek önmagukban nem védhetõk szabadalmakkal,
így az ipari titok oltalmára más eszközökkel szolgálnak. A számítógépes adat-
védelem, a kódszámok bevezetése, a publikációs munka hátráltatása, esetleg
letiltása általános gyakorlat, ahogy a dokumentációs helyiségek elektronikus
védelmi rendszerének felállítása is. Az eddig alkalmazott módszerek megóv-
ták az EGIS Rt.-t az ipari kémkedéstõl vagy a bizalmas adatok kiszivárgásá-
tól.

Ahhoz, hogy a szellemi produkciókat biztonságban tudják, három követelmény-
nek kell teljesülnie – véli Keviczky László, az MTA Számítástechnikai és Automa-
tizálási Kutató  Intézetének (SZTAKI) vezetõje, az Akadémia fõtitkára. Törvényileg
kell szabályozni a területet, fõleg azért, hogy a zavarosban halászók ténykedését
szankcionálni lehessen. Az adott kutatóintézetben szigorú elõírásokat kell hozni,
és azt be kell tartatni. Emellett lényeges szerepe van annak is, hogy a társadalom
elítélje azt, aki mások szellemi produkcióját eltulajdonítja.

A számítástechnika létezése óta az ipari kémkedés homlokterében álló terület.
Szakmai körökben gyakorta emlegetik a COCOM kijátszására a hetvenes-nyolc-
vanas években kitalált komputerfejlesztõi trükköket, amivel – megkerülve a nyu-
gati védelmet – korszerû gépekkel látták el a magyar és a szocialista piacot. Eb-
ben a munkában többek szerint a KFKI és a SZTAKI munkatársai jártak az élen.
Ezért is érdekes Keviczky véleménye, aki leszögezi: az intézet vezetése mindig is
a nyíltság, a nyitottság híve volt. Jelentõs nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezõ
cégként nem engedhette meg, hogy idegen tollakkal ékeskedjék. Határozottan el-
lenezték és megakadályozták mások szoftvereinek eltulajdonítását. Persze nem
állíthattak minden egyes munkatársuk mellé egy biztonsági õrt. Ahogy azután libe-
ralizálódott a piac, már értelme sem volt az ilyen akcióknak, hiszen elérhetõkké
váltak a programok.”
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6. A Magyar Nemzet, Magyarország, mint a globális
világrendszernek és folyamatainak történelmi–politikai–gazdasági része,

a történelmi múlt a politikai–gazdasági közelmúlt, jelen és jövõ

6.1. Belpolitika

6.11. Negyvennégy tavaszán
Glatz Ferenc, Népszabadság 1994. 04. 09.

„Nehéz a tudománynak megszólalnia ott, ahol a könny, a gyász vagy éppen a
harag, netán a bosszúvágy honol. Legyen szó elesett katonákról, megalázott vagy
származás miatt elpusztított civilekrõl: Vagy legyen szó polgárháborúk; politikai
rendszerváltások áldozatairól.

Az elhaltak számát ugyanúgy mondjuk ki, mint a költségvetés deficitjét vagy
üzleteink nyereségét. De a számok mögött – mindahányszor kiejtjük õket – vajon
ott van-e a megélhetõ szépségek elvesztése: a nap, amikor besüt a szemben
fekvõ hegylánc völgyeibe, játékos, ábrándos gondolatokra ösztönözve a ván-
dort? És az elpusztított gyermekek számadatai takarják-e a meg nem élten el-
vesztett játékos, apró örömöket, melyeket gyermekként, süvölvényként megél-
hetsz a város érdes részén vagy nyári szabadságon, rohanva a mezõn, a sely-
mes, árvalányhajas domb felé... Bölcs öregasszony. Vidéki kisember sokadik lá-
nya. Piciny gyermekét kezében tartotta lázasan, s orvost nem engedett hozzá a
csapatból a kápó...

Útban, hajtás közben, Bécs felé, 1944 végén... 

Közeledik a tragédiák fél évszázados évfordulója...
Az 1944. év szenvedõi és cselekvõi itt élnek köztünk. Vagy itt élnek leszárma-

zottaik, kik kíváncsiak atyáik sorsának értékelésére. Itt élnek az 1944. év hadse-
regének tisztjei, kik úgy gondolják, hogy „helytállásukért” méltánytalansággal fizet
az utókor. Itt élnek a kiöregedett kiskatonák, szakaszvezetõk, kik netán kiszolgál-
tatottságukért követelik a volt vezetõk utólagos elítélését. Itt élnek a civil lakosság
nyomorúságát – bombázást, nélkülözést – megszenvedtek, akik a maguk keser-
veit kívánják hangsúlyoztatni a történésszel. És itt élnek a származásuk miatt el-
pusztított több százezer zsidó leszármazottai, vagy akik megmenekültek gyermek-
ként, felnõttként a vészkorszak hónapjaiban.

Itt élnek a szovjet rendszer szenvedõi is. Akiket azért szorítottak háttérbe, akik
azért szenvedtek valós vagy vélt sérelmeket, mert 1945 elõtt már politikai vagy tár-
sadalmi szerepet játszottak. S akik szeretnének az 1945 elõtti Magyarországról
minél több elismerõ szót hallani.

Mit tehet a történész? Kutat, s felteszi kérdéseit.

A védhatalmú nemzeteszme csõdje?

Magyarország német megszállása százesztendõs, kitaposott politikai útnak je-
lezte a végét?

Az évszázados magyar politikai gondolkodás alaptézise: „történelmi jogunkat”
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érvényesíteni az ezeréves államterülethez, mégpedig nagyhatalmi segítséggel:
1918-ig a Habsburg Monarchia fennállása volt a magyar igazgatási szupremá-
cia biztosításának a feltétele. 1920-ban a történelmi Magyarország területének
kétharmadát vesztettük el. A trianoni állam önmagában gyenge lett volna bármi-
féle erõszakos területrevízióra. Régi középosztályaink, amennyiben ragaszkod-
tak a volt államterület. ismételt birtokbavételéhez, csakis Németországra szá-
míthattak. Trianon revíziójának nem volt világhatalmi alternatívája. Pontosab-
ban: a másik lehetõségnek – megegyezni a szomszédos új államokkal, Cseh-
szlovákiával, Romániával; Jugoszláviával – nem volt realitása. Akkor sem a ma-
gyar, sem a szomszédos új államok középosztályai nem ismerték fel még ezt a
lehetõséget.

1938-ban, amikor a nemzetiszocialista Német Birodalom megjelent Magyar-
ország határán, a magyar politikai vezetõréteg nem tudott a csábításnak ellen-
állni: területrevízió a Birodalom oldalán. Teleki Pál, Bárdossy László, Kállay Mik-
lós kormányainak vezetõelve: kihasználni a németek „lendületét” a térségben a
területrevíziókhoz, s közben megõrizni az állam belpolitikai önállóságát. Patika-
mérlegen méricskélni, vajon mennyi engedményt szükséges tenni belpolitikai
kérdésekben a német nemzetiszocializmusnak, hogy megõrizzük jóindulatukat a
területrevíziókhoz. (És e jóindulat elnyeréséhez az ár: a hazai zsidóság elleni
törvények 1938 és 1944 között, és a magyar állam külpolitikai játékterének fo-
kozatos feladása. Mint ahogy az államrendszer és a birtokviszonyok polgári kor-
szerûsítését is eleve visszafogta a nemzetiszocializmus reális erejéhez igazo-
dás mondott vagy valós „szüksége”.) A tudomány okkal hangsúlyozza: ennek a
politikának 1939 és 1944 között voltak hozadékai. Megõrizte a fasizálódó kör-
nyezetben az alkotmányos rendet, a napi életkereteket, miközben köröttünk
tombolt a világháború.

1944. március 19-én ez a hagyományos politika csõdöt mondott. A középosz-
tály egy része végre megértette: nem „elrendelt igazságból” eredt a térségben a
magyar területi igények német segítése, hanem beleilleszkedett egy nagyhatalmi
érdekrendszerbe. Ahogy 1918-1920-ban is beleilleszkedett. Csak akkor egy má-
sik hatalmi rendszer érdekei diktáltak a térségben. S ha ez a nagyhatalmi érdek
1944-ben háborús érdek – úgy kívánja: elsöpri egyik napról a másikra az önálló-
an kiépített kisállami pozíciókat.

Nagy kérdése a történelemtudománynak, miért nem tudta a magyar középosz-
tály belátni a realitást, azt, hogy Trianon nemcsak egyszerûen „igazságtalanság”,
hanem egyszersmind a változást is jelenti. A térség nemzetei felnõttek, és nem fo-
gadják el a hagyományos magyar középosztályok vezetõ szerepét a Kárpát-me-
dencében... Ez a középosztály jól mûködtette a polgári államot a XIX. század má-
sodik felében...

Kérdésünk: miért erõsödött fel gondolkodásában 1920 után a magyar nemes-
ség egyik rossz hagyománya: lebecsülni szomszédainkat vagy ellenfeleinket? S
történelmi szupremáciánkat természettõl adottnak venni? Miért nem tette fel a
kérdést – ahogy a politikai ellenzékbõl sokan feltették –: területrevízió minden
áron? Miért nem tudta a nemzet reális esélyeit a világpolitika horizontján szem-
lélni? A vezetõ réteg elhivatottsága nem az uralomgyakorlásban, az uralom tech-
nikájának kitanulásában rejlik. Nem is abban, hogy szép beszédekben, cirádás
mondatokban fogalmazza meg valós vagy vélt keserveinket. Hanem sokkal in-
kább abban, hogy felismerje és leleménnyel képviselje a közösség érdekeit a vi-
lágban...
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Vezetõk hitelesítette megszállás?

1944. március 19. reális alternatívát kínált a magyar politikai vezetõrétegnek,
személy szerint a kormányzónak. Kínálta a távozás lehetõségét, s ezzel a tünte-
tést is: a magyar állam alkotmányos önállóságának megsértéséhez nem adja hoz-
zájárulását. A törvényes magyar kormány miniszterelnöke illegalitásba kénysze-
rült, a belügyminisztert letartóztatták, a parlamentáris többpártrendszert gyakorla-
tilag felszámolták. A konzervatív alkotmányos politikusok éppúgy kiszorultak a po-
litikából, mint a korábbi parlament baloldala, a szociáldemokraták vagy a Horthy-
rendszer legnagyobb polgári ellenzéke, a kisgazdák is. A történettudomány több-
ször kereste a választ a kérdésre: mit veszített volna a nemzet, ha az államfõ tá-
vozik?

Kétségtelen: a kormányzó „hivatalban maradása” fékezõ tényezõ volt a német
támogatással elszabaduló szélsõjobb elõtt. És az is kétségtelen: e „hivatalban ma-
radás” magában hordozta egy jól idõzített kiugrás lehetõségét. De az is kétségte-
len: Horthy erõtlenséget tanúsított a megszállás után mindazzal szemben, ami az
országban történik. (Ismeretes, hogy a budapesti zsidóság deportálását akadá-
lyozta meg.) Maradásából és gyakorlati tevékenységébõl végül is több hasznuk
volt a német megszállóknak, mint a magyar nemzetnek. Az idegen megszállásnak
az alkotmányosság látszatát kölcsönözte. S ezzel a magyar államot „utolsó csat-
lósként” a Német Birodalom mellett tartotta. Véglegesen feladva a lehetõséget: a
magyar nemzeti érdekek kedvezõbb elbírálást nyerhessenek a háború után egy
más hatalmi erõviszonyrendszer közepette. Miért döntött így Horthy és környeze-
te? Túl erõs volt benne a hagyományos magyar középosztály ragaszkodása a kor-
mányzati hatalomhoz? Képtelen volt belátni, hogy az adott helyzetben a közösség
érdeke kívánja meg a politikus távozását? S hogy a politikus nem „uralkodó” ha-
nem eszes szolgája a közösségi érdekeknek? Horthy talán kevésbé volt egyéni-
leg bölcs és korszerû, mint a szomszédos nemzetek politikai vezetõi? Mennyire
fontos lehet váratlan helyzetekben a vezetõ férfiak személyes képessége, eszes-
sége, leleménye? Kérdések, melyekrõl a történetírás még vitatkozni fog.

Az állam nem védi polgárát?

Ha a németek nem szállják meg Magyarországot március 19-én, akkor nem kö-
vetkezik be a parlamentáris politikai erõk üldözése, és fõként nem következik be
a holocaust. Történettudományunk igaz tézise ez az 1944. év történéseirõl. Két-
ségtelen: a magyar alkotmányosság sérülésének következménye az, hogy meg-
kezdõdött 1944 márciusában az „Endlösung”, honi zsidóság módszeres kiközösí-
tése majd pusztítása.

De nem feledhetjük: az 1944 márciusának végétõl hozott zsidóságellenes, kor-
mányrendeleteket tömeglélektanilag elõkészítette a három zsidótörvény (1938-
1941). Igaz, az sem vonható kétségbe: a magyarországi zsidótörvények szorosan
kapcsolatba hozhatók a nemzetiszocialista Németország megjelenésével Magyar-
ország szomszédságában. A törvényekbõl az elsõ kettõt a magyar politikai veze-
tõréteg még igyekezett szociális alapon indokolni, mint a zsidóság gazdasági tér-
nyerése ellen hozott torvényeket. De a „harmadik” törvény (1941. XV.) már a zsi-
dósággal való házasságot tiltja a keresztény társadalom számára. Az állam tehát
polgárainak egyik részét vallása alapján korlátozza állampolgári jogaiban, végül
pedig egyéni életébe is erõszakosan belenyúl.
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Mit gondolhatott a közember 1944 áprilisában? A sárga csillag viselésének
elrendelése, eltiltás bizonyos jármûvek használatától, a negatív megkülönböz-
tetés még a háborús fejadagokban is – a zsidótörvények szerves folytatásá-
nak látszottak. Nem szólva arról a politikai korrumpálásról, amit a zsidó vagyo-
nok „keresztény kézbe” való „átprivatizálása” jelentett. Nem az utolsó társadal-
mi méretû korrumpálás volt ez Magyarországon. Mint ahogy a kormánypárt
programjában - már 1939-ben! – lényeges pont a zsidóság gazdasági vissza-
szorítása. S e programpontokat nem a németek, hanem magyar emberek ír-
ták. Azután 1944 végén elõléptek azok, akik már a Dunába lövöldözésre is vál-
lalkoztak...

Az állam minden egyes adófizetõ polgárának képviselõje. Ahogy enged a pol-
gárok egyik csoportjának, s negatív megkülönböztetést hajt végre – feladja a kö-
zösség egészének képviseletét. Legyen szó vallási, nemzetiségi vagy szociális
hovatartozásról.

Faji vagy felekezeti alapon?

A magyar és a német állam zsidóellenes fellépéseinek összehasonlítása
természetesen jókora különbségeket mutat. A tudomány nem ok nélkül hang-
súlyozta: Nürnberg 1935 szeptemberében a német polgárok között a szárma-
zás alapján különböztet meg „árjákat”, és védi a „vér” tisztaságát. A magyar
törvények pedig a nagyszülõk felekezete alapján (izraelita) zárják ki a zsidó-
kat. Nem faji, hanem felekezeti alapon tehát. Való igaz. De a gyakorlatban
tesszük hozzá mi – ez a különbség mégsem volt jelentõs, hiszen a magyaror-
szági törvények is (az 1941. évi, a „harmadik” zsidótörvény) a magyarországi
zsidóság majdnem egészét érintik. Az 1941-ben élt generációk nagyszülei
ugyanis – mind a zsidók, mind a keresztények – vallási közösséghez is tartoz-
tak a múlt század végén. Figyelmeztetés is a háború utáni zsidóság számára?
Akik azt hitték, ha elhagyják atyáik vallását, megmenekülnek az antiszemitiz-
mus támadásaitól?

A türelem vagy a kirekesztés?

Magyarország sziget volt a zsidóság számára. 1944. március 19-éig szinte
minden történelmi elõadásban elhangzó mondat ez. Sokban igaz. A zsidótör-
vények ellenére sem volt a zsidóság életveszélyben. S az is igaz: az 1930-as
évek végétõl a mûvelt világ is telve zsidóellenességgel. Sem Anglia, sem az
Egyesült Államok, sem Franciaország nem volt hajlandó a németországi
Kristallnacht (1938. november) után befogadni a zsidókat. Ismerjük a francia
tervezeteket: a zsidókat Madagaszkárra kell telepíteni. Anglia nem fogadhatja
be a zsidóságot – szól a kortársi angol indoklás –, mert ezzel szociális feszült-
ség keletkezik az országban. Ismertek a vonatkozó adatok az Egyesült Álla-
mokból: 1939 után drasztikusan lecsökkentették a bevándorlási kvótát, hogy
ne kelljen a zsidókat befogadniuk. S az Egyesült Államokban készült közvéle-
mény-kutatás eredménye 1938 végén: a megkérdezettek kilencvennégy szá-
zaléka helyteleníti, amit Németországban a zsidókkal mûvelnek, de a megkér-
dezettek hetvenhét százaléka ellene van, hogy beengedjék a zsidókat az Ál-
lamokba. A magyar történettudománynak sokszor szemére hányják: miért be-
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szélünk úgymond „önkritikusan” a magyar állam viselkedésérõl, amikor mind
az USA, mind az említett más államok történetírása hallgat a korábbi állami
vezetés zsidóellenes magatartásáról? Mintha a tudomány valamiféle histor-
izáló propagandaeszköz lenne…

A kérdést a kutatók természetesen úgy is feltehetik: vajon volt-e Európában
még egy olyan nemzet, amelyik oly sokat köszönhetett a modern polgári fejlõdé-
sében a zsidóságnak, mint a magyar? Évtizedek óta hangsúlyozzuk: a zsidóság a
maga évszázadok alatt kitermelt erejét, szakértelmét hozzáadta az állam területén
élõ magyar, német, szláv iparos, paraszt, tisztviselõ értelméhez, szorgalmához.
Évtizedek óta bizonygatjuk, hogy a zsidóság nemcsak tõkésekbõl, kizsákmányo-
lókból, pénzemberekbõl állt. Nagy számmal találjuk õket a XIX. századtól a divat-
iparosok; a kelmével, sõt üvegáruval foglalkozók, majd pedig a szegények orvo-
sai között. Mindenütt, ahol a modern polgári társadalom mozgékonyságot, vállal-
kozó szellemet kíván. S nagy számmal találjuk õket a magyar szellemiségû iroda-
lom, mûvészetek képviselõi, támogatói között. Nagy elõrelépésre, modernizálás-
hoz segítve az õsi magyar kultúrát, nyelvünket.

S a magyar politika uralkodó árama? Igenis, 1938-ig a türelmes nemzeti ha-
gyomány az erõsebb. Amelyik évszázadok óta segítette az államban élõ kü-
lönbözõ nemzetek, felekezetek együttélését, egymáshoz igazodását. Békés
asszimilációját. És engedte autonómiáját. Rövid idõre kaptak fölényre a so-
vén, „idegenellenes” erõk. 1938-ban is ez történt. A magyar középosztály leg-
kiválóbbjai fel is emelték ellene hangjukat. De a nemzet többségét – akkor is
– más szempontok vezették. S egy erõszakos kisebbsége – akkor is hango-
sabb volt. Valóban csak a külpolitikai hatalmi állások segítették, segíthetik –
fölényre õket?... A magyar középosztály nem tudta megemészteni Trianon
sokkhatását. S nem volt képes belsõ nemzeti értékeit becsülni, nem volt ké-
pes elfordulni az európai antiszemita hullámtól. Sõt, még ma is nehezen tud-
juk elfogadtatni: mindaz a kultúra, amelyet 1944-ben magyar kultúrának hív-
tak, minden itt élõ munkájának eredménye. És az ma is. Nem a német, szláv,
román úgynevezett történelmi „ellenségtõl” kell félteni e kultúrát, hanem a kö-
zöttünk élõ kirekesztõktõl”.

Kérdésünk: van-e bennünk elég erõ, hogy kövessük a magyar nemzet legne-
mesebb hagyományait: a türelem, a bölcs egyeztetés politikáját?

Nehéz a tudománynak megszólalnia ott, ahol a könny, a gyász honol. Kap-
juk a leveleket aláírva, névtelenül... Leveleket, amelyek a rendszerváltást úgy
értékelik, hogy legyen a tudomány kritikus az elmúlt negyven évvel szemben,
de mérsékelje adataiból eredõ kritikáját, amikor az 1945 elõtt történtekkel fog-
lalkozik.

Nem! A politikusnak és a tudósnak egyaránt tudnia kell nemet is mondani. Az
1970-1980-as években, védve a tudomány autonómiáját, mondott a szaktudo-
mány gyakran nemet, s most is ezt tesszük. Nem politikai megfontolásokból.
Ahogy nem politikai megfontolásokból tettük ezt évtizedekkel ezelõtt sem. Hanem
azért, mert úgy láttuk: ez a nemzet, az egészséges közgondolkodás, a tisztázás
érdeke. Hogy tegyük, tehessük a dolgunkat.

Közeledik a tragédia évfordulója A bölcs öregasszony ajtaján csendben nyílik
a kilesõ üvegablak. A szomszédba, hozzánk érkezik a piciny unoka. Csak csend-
ben mormolja, rám nézve nagy szemével: én megbékéltem, megbékéltem.”
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6.12. Grósz: Kádár lázadásnak hitte leváltását
Részletek egy új könyvbôl, amelyik politikusokat szólaltat meg

Népszabadság, 1994. 05. 12.

„Bodzabán István és Szalay Antal szerkesztésében „A puha diktatúrától a ke-
mény demokráciáig” címmel új, minden valószínûség szerint nagy érdeklõdésre
számot tartó könyv jelent meg, amely a rendszerváltás körüli, eddig föltáratlan po-
litikai taktikázásokba ad bepillantást (a munkát ma sajtótájékoztatón mutatják be).
A kötetben megszólal Grósz Károly, Pozsgay lmre, Mark Palmer, az akkori ameri-
kai nagykövet, Sir Geoffrey Howe angol külügyminiszter, Valerij Muszatov, aki an-
nak idején az SZKP befolyásos politikusa volt, Magyar Bálint és még sokan má-
sok, akik a nemzetközi és hazai politika színterén részt vettek a kelet-európai szo-
cializmus összeomlásához vezetõ folyamatok alakításában. Alább a könyvbõl idé-
zünk részleteket, amelyek a CIA egykori ügynökével, továbbá Pulai Miklóssal, aki
1980 és 1989 között az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, illetve 1989-ig a Vi-
lágbank Magyarországi kormányzója volt, és Grósz Károllyal készült beszélgetés-
bõl valók.  Milyen szerepe volt az amerikai hírszerzésnek a szocializmus „aláak-
názásában”? 1994 márciusában Budapesten tartózkodott B. úr, a CIA egykori al-
kalmazottja, ma üzletember, s elmondta, hogy a Brzezinski doktrínából hogyan kö-
vetkezett logikusan a nagy arányú kölcsönnyújtás Magyarországnak a nyolcvanas
évek második felében. „Kedvet kellett csinálni a hitelfelvételekhez” – állítja a volt
CIA-alkalmazott.

Mi volt az oka annak, hogy a nyugati világgal szemben álló társadalmi beren-
dezkedésû Magyarországot szinte korlátlan hitelekkel segítették az ellenfelek? 

B.: A taktikai cél szerint Magyarországot olyan helyzetbe kellett hozni, hogy az
óriási hitelek hatására gazdaságilag összeroppanjon. Pulai úr, ön szerint miért fi-
nanszírozta a Nyugat az összeomlóban lévõ magyar gazdaságot? Feltételezések
szerint ebben a CIA keze is benne volt.

Pulai M.: Ez duma, utólagos okoskodás. A megértéshez tudni kell, az IMF, a Vi-
lágbank és az egész bankvilág nagyra tartotta, hogy mi mindig fizettük a tartozást,
még akkor is, amikor nyakig voltunk a slamasztikában. De a tisztánlátásban az
sem mellékes, hogy a Magyar Nemzeti Bankban már 1967-ben kezdeményeztük
belépésünket a Világbankba, tehát akkor, amikor a CIA még egészen más elvek
szerint dolgozhatott. Emlékszem, 1967-ben Nyers Rezsõ, akkori KB-titkár felkarol-
ta elképzelésünket, s a PB elé vitte azt. Kádár erre azt mondta, ha a szovjetek
hozzájárulnak, rendben van. Nyers úgy jött haza Moszkvából, hogy a szovjetek az
IMF-et az imperializmus élcsapatának tartják, nem helyeslik tervezett belépésün-
ket, de azt nem tekintik fontos politikai kérdésnek. Erre mondta Nyers, ez a válasz
nekünk tökéletes. Úgy volt, hogy 1968 elején valamikor kérjük a felvételünket az
IMF-be és a Világbankba, de közbejött a Prágai Tavasz, s akkor a szovjetek úgy
nyilatkoztak, hogy most már fontos politikai kérdésnek tekintik belépésünket, az
megbonthatná a testvéri szocialista országok egységét; ezt Fock Jenõ akkori mi-
niszterelnökkel közölték Moszkvában. Fock ezt úgy továbbította nekünk, hogy
most ez van, de azért tartsuk melegen az ügyet. 1981-ben végül a szovjetek tud-
ta nélkül léptünk be az IMF-be.  

Ez hogyan történt? 
Pulai M.: Kihasználtuk, hogy Kádárt nagyon megsértették a szovjetek. Kádár a

Krímben nyaralt, ott találkozott Brezsnyevvel meg a többiekkel, akik semmit nem
mondtak neki, de mire hazaért, az asztalán talált egy levelet, hogy a következõ
tervidõszakra szóló, évenkénti hat és fél millió tonna olajszállítást másfél millió
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tonnával csökkentik. Ez nagyon rosszul érintett bennünket, hiszen hatott még a
második olajárrobbanás, az afganisztáni bevonulás utáni gazdasági retorzió, s
egyre bonyolultabbá vált a lengyelországi helyzet. Marjai kihasználta, hogy Kádárt
megbántották, s elkezdte szervezni belépésünket az IMF-be. Javasolt egy teljes
hírzárlat mellett összehívandó PB-ülést az ügyrõl, de Kádár azt válaszolta, hogy
ehhez a KB hozzájárulása szükséges. Arra viszont sikerült rávenni Kádárt, hogy
ennek a napirendi pontnak õ legyen az elõadója. Már csak az volt a kérdés, mi-
képp lehet ezt úgy megoldani, hogy a döntés után, s a felvételi kérelem washing-
toni benyújtása közben Moszkva ne értesüljön a szándékunkról. Létkérdés volt a
belépés, ezt Kádár is tudta. Végül úgy oldották meg a dolgot, hogy a felvételi ké-
relmünkkel külföldön készenlétben állt a futár, s várta, hogy mikor indulhat Wa-
shingtonba. Abban a pillanatban, amikor a KB-ülésen megszületett a döntés, a fu-
tár azonnal indult az amerikai fõvárosba. Így mire a KB-tanácskozás szünetében
bárki is értesíthette a budapesti szovjet nagykövetséget, s utána Moszkvából be-
futhatott a helytelenítõ telefonüzenet, Kádár joggal mondhatta: sajnos, már nem
tehetünk semmit. Utána morogtak is a szovjetek meg hithû szövetségeseik, de ha-
mar csönd lett, sõt, jöttek hozzánk érdeklõdni például csehszlovák szakértõk,
hogy tanácsokat kérjenek, meséljük el, hogyan kell ezt csinálni.

Kádár hogyan jutott el odáig, hogy le kell mondania?
Grósz K.: Közvetlenül az 1988-as pártértekezlet elõtt kérdezte tõlem, hogy mit

csináljon. Én azt mondtam, menjen nyugdíjba. Elõször ingerülten válaszolt: „Ma-
ga is ezt mondja!” Késõbb kiderült, hogy Szûcs Ferenc, a katonai hírszerzés fõnö-
ke, akivel nagyon jóban volt, szintén a nyugdíjat javasolta neki, s Aczélnak is ez
volt a véleménye. A pártértekezlet elõtti napon pedig már mondtam Kádárnak,
hogy baj lesz, beszéltem ugyanis a küldöttekkel, akik nagyon elégedetlenek. Te-
hát én nem szerveztem semmit, sõt megpróbáltam csendesíteni a hangulatot. Ká-
dárt élete hátralévõ részében már nem lehetett meggyõzni arról, hogy a pártérte-
kezleten nem az apparátus lázadt fel ellene. Õ ugyanis megvolt gyõzõdve róla,
hogy a központi apparátus, a párt és tömegszervezetek osztálya szervezte, aho-
gyan õ fogalmazott a lázadást. Ezt már nem lehetett a fejébõl kiverni, s ez annyi-
ra fájt neki, hogy minden beszélgetésen felhozta, akármirõl volt is szó. Ilyenkor
mindig elsírta magát.

Ön hogyan tudta meg, hogy a szovjetek nem fognak beavatkozni?
Grósz K.: Gorbacsov budapesti látogatásakor a szovjet vezetés jelezte, hogy új

viszonyt, új kapcsolatrendszert akar kialakítani a szocialista országokkal. Tudtunk-
ra adták, hogy nem kívánnak beavatkozni politikai döntéseinkbe, de nem is vállal-
ják a felelõsséget azokért a dolgokért, amik az országon belül történnek. Ám, hogy
a kelet-európai konstrukció megszüntetésérõl ok meg fognak egyezni az amerika-
iakkal, arról itt szó sem volt.

Amikor 1988-ban Reagannel tárgyalt Washingtonban, ott sem jelezték ezt?
Grósz K.: Reagan semmit nem mondott. Utána Bush behívott a szobájába, s

megjegyezte: „Nagy, közös feladataink lesznek, hiszen a világ átrendezõdik, s eb-
ben a kölcsönös megértésnek óriási szerepe lesz.” Én nem igazán értettem akkor
ezt a mondatot, és nem is tulajdonítottam neki jelentõséget. Csak késõbb fogtam
fel ennek a lényegét, amikor Mitterrand francia elnök a párizsi tárgyalásunkon
megkérdezte tõlem, mi a véleményem arról, hogy ha felbontanák a jaltai egyez-
ményt, és új politikai viszonyrendszer alakulna ki ebben a térségben. Én akkor ki-
fejtettem neki, hogy ezt a kérdést még nem látom idõszerûnek, mert ezek az or-
szágok felkészületlenek az átalakulásra. Mitterand erre nem szólt semmit. Arra
volt kíváncsi, hogy kérünk-e tõlük valamit. Azt mondtam, segítsen, hogy rendezni
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tudjuk viszonyunkat Romániával, hiszen nekik jelentõs befolyásuk volt a román
vezetésre. Tehát azt mondhatom, hogy Mitterrand kérdése volt számomra az elsõ
jelzés, hogy már fõznek valamit a boszorkánykonyhában. A másik Krjucskov egyik
1988-as látogatása volt, amikor éjszaka repült ide. A magyar biztonsági szolgálat
hozta, sem a külügy, sem a pártközpont nem tudott róla. Késõ éjszakáig tárgyal-
tunk. Krjucskov utalt arra, hogy a Szovjetunió a gazdasági helyzete miatt nem ké-
pes tovább vállalni korábbi szerepét a térségben. Ezért a szocialista országoknak
fel kell készülniük a nagyobb önállóságra. Krjucskov nem rendszerváltozásról be-
szélt, hanem arról hogy lazulnak majd a politikai és a gazdasági kapcsolataink. Õ
sem tudta hogy az amerikaiakkal meg fognak egyezni. Szerintem, akkor ezt még
Gorbacsov sem hitte. Ennek ellenére ez fontos jelzés volt, mert tudtam, hogy
Krjucskov nem locsog, és az õ kijelentését Moszkvában már nagy viták elõzhet-
ték meg. A harmadik intõ jel Jelcintõl érkezett.  Õ ordítva közölte velem: „Vége an-
nak az idõnek, amikor a Szovjetunió felvállalhatja a szocialista országok gazdasá-
gi segítségét.” Gorbacsov egyszer nekem már emlegette, hogy nekik a kelet-eu-
rópai tábor tehát Kuba és Vietnam nélkül 30 milliárd dollárba kerül évente, s ezen
majdnem összevesztem vele. Tudtam, hogy így van, de nem akartam látványosan
elismerni. Végül pedig Sevarnadze 1988-as látogatásakor világosan elmondta ne-
kem, olyan állapotban van a Szovjetunió, hogy nem képes tovább vállalni nemzet-
közi terheket, s megindult az alkudozás az amerikaiakkal.

Egyetlen beszélgetésen sem vetõdött fel, hogy mi lesz a Szovjetunióval?
Grósz K.: Õk drámainak tartották a helyzetet, de nagyon magabiztosnak tûntek.

Gorbacsov határozottan állította, hogy kézben tudják tartani a folyamatokat, õ hitt
egy hosszú távú kibontakozásban.”

6.13. Szabad-e félni a Kárpátok alatt?
Rab László, Népszabadság, 1994. 04. 09.

„Annyi minden – borús magyarázatokra okot adó seregnyi esemény – történt a
közéletben januártól napjainkig. Sok az elsõ látásra érthetetlen cselekedet, elsza-
porodtak a durva megoldások. A rádiós elbocsátások alaposan megtépázták a de-
mokrácia híveinek optimizmusát. Csúcs László Hét-béli nyilatkozata egyenesen
megdöbbentett: ült a kamera elõtt ez a sírós hangú ember, s azt mondta, hogy ve-
szélyben van az élete – és hisztérikusan hozzácsapta ehhez az emigrálás képte-
len ötletét. Más: nyíltan gyûléseznek a nyilaskeresztes hagyományokat ápolók, el-
járást indítanak ellenük, de közben a kisföldalattin egy embert – ugyancsak
Szálasi-rajongók – megkéselnek; az utasok közben meg sem mernek mukkanni.
Aztán itt volt március 15-e, amelyet maga alá gyûrt a választási kampány hiszté-
riája. Csurka a nagy tömeggel a tévé képernyõjén. Miért voltak olyan sokan, és va-
lóban olyan sokan voltak? A hangnem, a stílus, az elhivatottak szító pátosza is két-
ségbeejtõ. Mit akarnak? Miért? Mikor? A miniszterelnök a kampány eldurvulásáról
beszél, miközben párt- és kormánybeli társai módfelett durva kirohanásokat intéz-
nek politikai ellenfeleikkel szemben. És egy apró, idegesítõ hír a közelmúltból: a
Piacpárt a választások elhalasztásának kezdeményezését tervezi.

Eltûnõdtem: föltehetõ-e, hogy olyan állapotok keletkezzenek, amelyek fölerõsí-
tik a Piacpárt szándékát, s a választások elhalasztásával komolyan számolni kell?
Ezt a kérdést egy megbízható politikai vezetésû, demokratikus országban nem le-
het feltenni. De hát – újra fölidézve a kétségeket keltõ jelenségeket – állítható e
teljes bizonyossággal, hogy megerõsödött nálunk a demokrácia? Azért, mert
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Boross Péter és Szabó Tamás hetente többször elismétli, hogy Magyarország a
létezõ demokráciák legjobbika, egyenesen tündérsziget, közel sem biztos, hogy
így is van.

Nincs az országnak jobbközép centruma. Utoljára a taxisblokád idején volt ilye-
nünk. Az azóta eltelt idõben a kormányzat mind jobbra és jobbra tolódott.

A fokozatos jobbratolódás – és a politikai perifériákon a fasizálódás megjelené-
se – mellett sokak szerint számos jel utal arra, hogy diktatúraesélyes helyzetek te-
remtõdnek a társadalomban. Szemlézzünk a lehetséges kiváltó okok között, már
azért is, hogy ne érjen bennünket váratlanul, ha valami nagy baj történne az or-
szágban.

Antall József halálát követõen a választások közeledtével az MDF sietõs öniga-
zolásba fogott. A kormány „hajtani” kezdett egy jobb bizonyítványért. Felgyorsítot-
ta a kárpótlási folyamatot, s januárban feldobta a levegõbe a sikerbombát, ami az
ország végsõ megosztásának rendkívül veszélyes fegyvere, mert a folyamatok
haszonélvezõit és kárvallottjait szembeállítva egymással a sikerélményt a több-
ségtõl a hit színvonalán kéri számon. A bomba már leesett, nem robbant – viszont
ketyeg. Furcsamód olyan emberek kezében, mint Boross Péter vagy Szabó Ta-
más. Ugyanis az MDF részérõl az agrárgazdaság vagy a magánítás vonatkozá-
sában sikerekrõl beszélni – a többség számára heccelõdésnek tetszett, s egyre in-
kább annak tûnik föl ma is. Felfoghatók persze a sikermonológok úgy is, hogy
azok a kedélyek megnyugtatását szolgálják. Ez azonban – akarva, nem akarva –
együtt jár önmagunk veszélyérzetének elaltatásával. A magam részérõl problema-
tikusnak érzem az effajta tömeglélektani jóindulatot. Engem ugyanis a valóság
igazít el. A valóságnak pedig alig akad olyan területe, amely visszaigazolná a kor-
mány sikerpropagandáját. Ráadásul a Boross-kabinet nem talál lelkes „sztahano-
vistákat”, akik a nyilvánosság elõtt szembedicsérnék munkáját – a leleplezõ hiány-
tól Borossék még ingerültebbek, még dacosabbak lehetnek.

Kiket célzott meg ez a sikerstratégia? Nem a létminimum alatt élõket és a mun-
kanélküli fiatalokat, nem is a téeszek bizonytalanságban élõ tagjait, nem a
– már Antall alatt is – mély ellenszenvvel kezelt értelmiséget. Nem. A tulajdonnal
megszédített vidéki kisembernek és annak a bürokráciának a kegyeit kezdte ke-
resni az MDF, amely bizonyos vonatkozásokban haszonélvezõje a rendszervál-
tásnak. Az új hivatalnokok, a törvényszerûen lojális fegyveres testületek, az igaz-
ságszolgáltatás bizonyos területei tartoznak ide, és persze a kormánypárti közvet-
len befolyásolás hétköznapi eszközei: közszolgálati média és jobboldali sajtó.
Amely csaknem egy és ugyanaz. 

Az elmúlt négy évben – a külsõ szemlélõnek úgy látszik – hordaszerû képzõd-
mények vágtattak végig a befolyásolás színterein. Egy-egy társaság lerágta haj-
danvolt nagynevû lapok és folyóiratok maradék cupákjait, s amikor végzett,
odébbállt, hogy étvágyát máshol elégítse ki. A túlhevült jobboldal publicistái nagy
kört írtak le. Kezdték áldásos tevékenységüket a szétvert Heti Magyarországnál
vagy a nacionalista ideológia kormány által is sokáig preferált újságánál, a Magyar
Fórumnál, innen az út az Új Magyarországhoz vagy a Pesti Hírlaphoz és a Pest
Megyei Hírlaphoz vezetett. A tévé bevétele után pedig következett a rádió. Útköz-
ben alapítványok, kuratóriumok, igazgatótanácsok, külföldi – kegyúri – kinevezé-
sek és filmforgatókönyvek találhatók. A kultúra és a befolyásolás világa aztán szé-
pen összefonódott a politikával átitatott gazdasági hatalommal, s a mindent behá-
lózó kárpótlás és a sejtelmes privatizáció következtében olyan fullasztó lett az or-
szágban a levegõ, mint volt valamikor az ötvenes évek végén.
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Jelképes a tatárszentgyörgyi sáskajárás. Nem tudom, emlékszik-e még rá va-
laki. A sáskák mindent lerágtak, ami útjukba került. De: itt, e faluban forgatták a
Frici, a vállalkozó szellem címû film jeleneteit. Persze a forgatásra hivatkozva nem
lehet azt mondani, hogy errõl a helyszínrõl indult volna az Antall által megálmodott
új középosztály, az a szûk elit, amely türelmetlenségével alaposan szétzilálta az
induló demokráciát Magyarországon. De a sáskajárás jelkép erejû.

A sikeroffenzíva – szerintem, legalábbis a lélektani elõfeltételek oldaláról –
növelheti a diktatúrától tartók kétségeit. Ugyanis az embereket arra kívánja rá-
venni, hogy mindennapi gondjaik fölé emelkedve, általuk nem érzékelhetõ je-
lenségeknek beintésre örüljenek. A kivitelezésben egyébként annak is szerepe
van, hogy például Für, a katonaminiszter-történész nem óhajt vitatkozni a nyil-
vánosság elõtt Hornnal a szocializmusról, mert az õ szemében minden szocia-
lizmus egy és ugyanaz. (Más kérdés, hogy Horn most „spiccen” van, kockáza-
tos lenne a vele való közös szereplés és megméretés.) De annak is lehet ha-
tása egy diktált értékrend mûködésére, hogy Balsai igazságügy-miniszter ‘56-
os pereket erõszakol, miközben kézi vezérléshez hasonlatos az a módszer,
ahogyan nyomást gyakorol az igazságszolgáltatásra. S az sem közömbös,
hogy a közigazgatás egy kemény ember kezébe került. Kónya Imre – Antall Jó-
zsef egykori házi tanulmányírója – közel sem biztos, hogy annyi ellentmondá-
sos lépésre kényszerülne, mint ablakban imbolygó, nem túl tehetséges elõdje
a taxisblokád idején.

Egy lehetetlen kérdés: vajon mi történne ma egy taxisblokád-méretû és erejû
megmozdulás esetén? Én félek. Felfokozott idegállapot jellemzi az országot. A
kormánykoalíció pedig hosszú távú gazdasági stratégia kidolgozása helyett köny-
nyekkel öntözi a történelmet.

Lezsák Sándor alakja sokakban kétségeket ébreszt. Mondják: ez a kenetteljes
ember az egyik kezével kenyeret oszt, s mosolyogva barackot nyom a buksinkra,
a másikkal pedig lehúzza az elsötétítõ függönyt, hogy ne lássunk ki az ablakon.
Interjúk visszafogott hangneme ugyanúgy jellemzõ rá, mint a mennydörgõ, harci-
as fordulatok. Lezsák az egyik percben kibékül a sajtóval, a másikban ledorongol-
ja. Mi lehet e mögött? Hallottam már ilyet, az ellágyuló szeretet – melynek során
keblére öleli a nyugodt erõ nevében a nyugodt országot – álca csupán, semmi
más, mert a hatalmi harcot nem olvasót morzsolgató kispapoknak találták ki – tud-
ja ezt Lezsák, a sátorverõ lakitelki vátesz is.

Nekem mindig a shakespeare-i királydrámák háttérben tüsténkedõ, ármányos
lordjai jutnak eszembe, ha Lezsák Sándorra terelõdik a szó. A sejtelmes mosolyú,
furcsa tekintetû politikus – mint az utóbbi években kiderült – jelentõs hatalomra tett
szert a küldetéstudatra építõ MDF sokfelé szakadt táborában. Befolyása nem csu-
pán a televízió tekintetében, a sajtó elleni boszorkányüldözés során vált jelentõs-
sé, hanem a mûvészeti-kulturális életben, és a politikának mindazon háttérterüle-
tein is – nem kivétel a szállodaprivatizáció sem –, amelyre józan pillanatainkban
nem is gondolnánk. Nevével nem csupán rock- és szappanoperák szövegkönyve-
iben találkozhattunk, de Csurkával együtt emlegetve számtalan gazdasági vonat-
kozású ügy hátterében is.

Lezsák igen nagy hatalmat összpontosított a kezében. Minderre úgy tett szert,
hogy õ maga ritkán konfrontálódott az ellenzékkel. Vagy azért, mert nem lévén se
képviselõ, se kormánytag, nem vele kellett tárgyalni, vagy azért, mert teátrális ki-
rohanásai miatt nem fogadta el az ellenzék tárgyalópartnerként. Hajlok ez utóbbi-
ra. Lezsákot, a költõt, nem fogadták be a mértékadó irodalmi körök sem – ezt lá-
tom a mélytudatban a politikai robbanások fõ indítékának. A civil körök bezárultak
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elõtte, s miután Lezsák nem választotta négy éve a politikai karrier építésének
színteréül a parlamentet, maradt számára pártja legfelsõ hatalmi szférája.

Az Antall József halálát követõ váltásnak Lezsák központi figurája volt. Õ köz-
vetítette az ország számára Antall József szellemi örökhagyását a keresztény Ma-
gyarországról. Õ az, aki egyengette Für Lajos útját a pártelnökségig. Szerepe volt
abban is, hogy e posztot végül nem osztották ketté.

Õ  örökölte volna Antall Józseftõl azt a hálátlan feladatot, hogy mindent meg kell
tenni – fõleg választások elõtt – a szétforgácsolódás ellen?

Miközben Fürt – a tervei szerint – elnökké választották, Lezsák a politikai far-
sang vörös, rózsaszínû és lila szónokairól beszélt, s elmondta, hogy az MDF
egyetlen ellenfele az idõ. Ez volt a harci riadó. A sikerpropaganda fanfárjai csak
ezután rezgették meg a levegõt. Ami ezután a retorika szintjén elhangzott, az en-
nek a Lezsák által megszabott kampánymagatartásnak már szerves része. Vala-
mennyire még az a sajátos szereposztás is érvényesült, amelynek nyomán a kor-
mányzati csúcsokon nyugalom, nyájasság ragyog, alant pedig harci taktikák érvé-
nyesülnek: irtsd a rádiót, ahol éred. Kéri Edit majd Petõzik, Hornékra ráeresztjük
a Híradót, a Parabolát; az SZDSZ-t Sugár meg Chrudinák aprítja, Pongrátz meg-
védi Csúcsot – mi pedig kinyomtatjuk a színes könyvet magunkról, és nézzük,
hogy a rádiós takarítás után Boross széttárja a karját: kérem, uraim, nem tehetek
semmit, demokrácia van.

Miért olyan biztos a kormány abban, hogy elég sikerkönyvet nyomtatni? Miért
kapták úgy fel némelyek a fejüket: Még hogy kasszát készítsünk?! Mit képzel ez
a Horn? Mi dolog azzal elõhozakodni, hogy Németh Miklós tudott leltárt készíte-
ni? A maiak miért nem tudnak? Nemde: az mégiscsak rendszerváltás volt, ami pe-
dig most jön...?

Ez a kérdés.
Szabó Tamás azt mondja, hogy a szocialisták azok kommunisták. És ha gyõz-

nek?
A sajtó felelõsségérõl sokan és sokfélét mondtak már. Egyetértek azokkal, akik

úgy vélik, Csurka szélsõ pályán befutott karrierjéhez a sajtó nagymértékben hoz-
zájárult. De hát bûnünk-e az, hogy az indokoltnál több figyelmet szenteltünk a
szélsõjobb térnyerésének? Lehet. Egyetlen mentségünk, hogy úgy hittük, demok-
ráciában minden vélemény egyforma súlyú.

Nemrég a kaposvári pártfórumon feltettem egy kérdést Csurka Istvánnak. En-
nek lényege az volt, hogy mekkora a befolyása – a háttérbõl – az MDF tagságá-
ra. Csurka hosszan válaszolt, ismert paneljeit ismételte. Sorost, a külföldi pénz-
ügyi körök szorítását említette, bírálta a kormányt, majd elmondta, hogy az MDF
tagsága még mindig szimpatizál vele. A végén pedig megjegyezte: „Uraim, önök
félnek.”

Két hét múlva kirugdalták az embereket a rádióból. Csurka nyíltan kimondta a
kormányzat helyett a lényeget: politikai szempontok indokolják a döntést, s ez így
van rendjén. Ilyet az MDF képviseletében vagy a kormányéban senki nem mond-
hatott volna. Csurka állítására felelem: igenis félek. Az a véleményem: aki egy
csöppnyi felelõsséget érez ezért a szétordított hazáért, annak kutya kötelessége
félni. Féltem a demokráciát, a gyermekeim jövõjét.

Nem csupán a szélsõjobbtól félek, hanem attól is, hogy mi lesz itt fél év múl-
va, egy év múlva. Nem vagyok abban biztos – még ha a választáson a legjobb
erõk kerekednek is fölül –, hogy sikerül kilábalni a nyomasztó válságból. (Válság
az, amikor rosszul élnek az emberek. Egy Zrínyi nevû hadvezért ajánlanék szí-
ves figyelmükbe, aki azt írta, hogy az ország állapota nem a királyok cselekede-
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teibõl ítéltetik meg, hanem abból, hogy az állam polgárai milyen gazdagságban
élnek.)

Ha nem lesz pénz az államkasszában, akkor Ózdon, Komlón, Diósgyõrben va-
jon mi fog történni? Vagy Budapesten, ahol azért mégse lehet mindenki kormány-
fõtanácsos.

Mi lesz? Ezt mindenkinek szíve joga végiggondolni, s akár arra az eredményre
jutni: jobb félni, mint megijedni.

Mindez persze egy önmaga felelõsségét mérlegelõ tollforgató megjegyzése, aki
szeretne úgy járni, mint Jónás: õt az Úr azért küldte Ninivébe, hogy figyelmeztes-
se a népeket, ez így nem mehet tovább, tessék megjavulni, mert közeleg a bün-
tetés órája. És a rend helyreállt. Igaz, Jónás dühöngött egy sort amiatt, hogy nem
jöttek be a jóslatai. Jónás tévedett, s Ninive szerencsére nem pusztult el.

Nagyon szeretném, hogy valamennyien tévedjünk, akik félünk egy olyan végki-
fejlettõl, amelyik egy – nem feltétlenül katonai vagy rendõri, hanem egy sajátosan
kelet-európai, kultúrát, gazdaságot maga alá gyûrõ állambürokratikus – diktatúra
esélyeit teremti meg.”

6.14. Május nyolcadika határozott ítélete
Konrád György, Népszabadság, 1994. 05. 11.

„Tisztelet a választópolgároknak! Van szerencsénk egy felnõtt, józan, nyakas,
demokratikus nemzethez tartozhatni, amely mindinkább vízállónak bizonyul a ha-
mis propagandával szemben.

Amikor csak én beszélhetek és te nem, az – akármit mondok – hamis propa-
ganda. Az elõzõ kormányzat ebbe a bûnbe esett, és ezért a választópolgárok
megbüntették.

Világos volt, hogy nehéz idõben kormányoz, olyan szükséges változtatásokkal,
amelyeket a többség átmeneti szegényedése kísér. Ha igénybe vette volna a hoz-
záértõk egyesíthetõ tudását, ha politikáját a feladat inspirálta volna és nem a po-
litikai harc az ellenzékkel szemben, ha lemondott volna arról a kelet-európai rossz
szokásról, hogy a kormányzók a maguk ideológiai elfogultságait rá akarják erõltet-
ni a kormányzottakra, ha tehát valóban komolyan vette volna a demokrácia politi-
kai erkölcsét, ha a gõgös önértékelési zavar nem homályosítja el a tisztánlátását,
ha nem hiszi ugyanúgy, mint az 1989 elõtti, hogy õ a nép, ami – valljuk meg – az
ön- és közbutítás régi tipikus esete, akkor most õ is jobban állna, de ez még csak
hagyján: az ország is jobban állna.

Handabandabúcsú

Történt, ami történt. Akit a görög tragédiák õsvétsége, a hübrisz, a dölyfösség,
a kevélység, a felfuvalkodás, a nyegleség, a pöffeszkedés, a másik fél méltóságá-
nak megsértése, lekicsinylése, ellenséggé nyilvánítása, tanács és bírálat eleve el-
utasítása, mint egy kórság megtámad, az elõbb az eszét, majd a hatalmát veszti
el. Akit hazugságon fognak, annak a választópolgárok nem hisznek. Ami vonatko-
zik az elõzõ és ezután kormányukra egyaránt.

Mivel a történelemben, és újabban a szomszédságunkban megesett már, hogy
a sugárzott sajtóval a kezében a kormány arat a választásokon, és hogy az ellen-
vélemény elfojtása hosszabb idõre egyeduralmat biztosít, különösképpen figye-
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lemre méltó a magyar választópolgárok függetlensége a kormányzó jobboldal sza-
kadatlanul ömlõ propagandájával, az egyoldalú tájékoztatással szemben.

Látható: a vádaskodás és az öndicséret túlzásait a józan többség visszautasít-
ja. Az elkerülhetetlen és az elkerülhetõ hibák kevésbé bántóak, ha nem párosul-
nak arroganciával. Érdemes egyszer s mindenkorra megjegyezni, hogy a magyar
választók többsége a hibázásnak ezt az önhitt és goromba módját mellõzéssel
sújtja, és különbséget tud tenni az egyenes, illetve a görbe beszéd között.

Ami a személyes viselkedésben megkövetelt erkölcs, arról választópolgárként
sem mondunk le. A politikusok többes szám elsõ személyben sem viselkedhetnek
nagyképûbben, mint ahogy azt magántársaságban tennék vagy tehetnék. Ha
mégis ezt teszik, igazoló eszmének mondva holmi frázisokat, akkor ezt meg fog-
ják bánni. A handabandázók zömének búcsút inthetünk, legalábbis mellékszerep-
lõvé csússzanak vissza.

Más szóval a kormányzóknak történelmünkben elõször biztosítottan nincs mód-
ja négy évnél hosszabban visszaélni a hatalmukkal. A váltógazdaság – a demok-
rácia lényege – mûködik. A kormány, ha nemcsak hibázik, még pöffeszkedik is: le-
váltható.

És ez nagy könnyebbség. Be vagyunk oltva a diktatúra ellen. Sem az állam-
szocialista, sem az államnacionalista egyeduralom nem kell. Semmiféle egyed-
uralom nem kell. Most volt egy nyomatékos egyeduralmi kísérlet, és erre nyoma-
tékos nemet mondott a többség.

Mellõzésben részesült a szélsõjobboldali harciasság, az ellenséges beszéd
szomszéd népek, zsidók, cigányok, kulturális kisebbségek ellen. Senki sem Iesz
próféta Magyarországon, aki közösségekrõl nyíltan vagy célozgatóan mániás ál-
landósággal rosszakat mond. Az új- vagy posztfasiszta beszéd kitermelte ellen-
anyagait. Az ellenségekrõl szólás mint fõüzenet nem bizonyult sikeresnek.

Az adatokból kirajzolódó átlag-választópolgár borsódzik a szélsõségektõl, nem
vonzza a bal- vagy jobboldali radikalizmus, odafigyel a nagyotmondásra, de nem
követi, méltányolja a nyugodt, kiegyensúlyozott és arányos magaviseletet, a sér-
tegetésnél többre értékeli a humort és igényeli az ésszerû kompromisszum erköl-
csét, mert idegenkedik az engesztelhetetlen szembenállástól. Ez valóban a refor-
merek és nem a forradalmárok ideje, ez az újratárgyalás, a párbeszéd, a konszen-
zusba hozható tudások együttmûködésének az ideje.

Az az óvodásbeszéd, hogy ki kivel nem barátkozik, ki kivel nem áll szóba, ma-
radjon kívül a parlamenten. A párbeszéd elutasítása: politikai primitivizmus, és ezt,
úgy látszik, a publikum is így ítélte meg.

Nem önostorozók

Az eddigi kormánykoalíció a szavazatok egyötödét kapta meg, noha eddig a
képviselõi szavazógomboknak közel kétharmadával rendelkezett. A választói
többség más koalíciót igényelt, és bizalommegvonással sújtotta azokat, akik ezt a
nemleges ítéletet osztották is, meg nem is, akik hideget is mondtak, és meleget is,
akik nem mondják meg világosan, hogy mit tartanak az adott lehetõségek között
optimális stratégiának.

A választók többsége az ellenzék szociálliberális koalícióját látta volna a legszí-
vesebben kormányon. A választók többsége nem kívánta erkölcsi vesztegzár alatt
tartani a megválasztott szocialista politikusokat. A választók többsége elutasította
az erkölcsi diadalmaskodást és leszólást. Annál is kevésbé igényelték ezt, 
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mert a magyar lakosság nem flagellánsokból áll, akiktõl elvárható volna, hogy ön-
magukat ostorozzák azért, mert 1989 elõtt is éltek.

Úgy adódott, hogy a mai fiatal-középkorú társadalom a Kádár-korszak utolsó
évtizedeiben nevelõdött, nem csekély része élt a kor lehetõségeivel és látott va-
lami igazságot a szocialista ideológiában. Az adminisztrációnak nem volt véres
a keze, a köztisztviselõi szakapparátusok hozzáértése, nyelvtudása, civilizációs
színvonala javult, a tárgyilagos beszéd nem volt lehetetlen, egyszóval a megha-
tározó többség, a fiatalabbak nem értik, hogy miért kellene a múltjukat megta-
gadniuk, magukat szégyellniük. Vállalják magukat tanulásuk egész folyamatá-
val, amihez nyolcvankilenc elõtti pályájuk is hozzátartozik, anélkül, hogy a múlt
útlevél volna a mennybe vagy a pokolba aszerint, hogy ki terpeszkedik a bírói
székben.

Voltunk amik voltunk, nézzük, mihez kezdünk! Megállapíttatott, hogy a fõtiszto-
gatóknak éppenséggel bajuk van a tisztasággal. Abba Iehetne hagyni az életrajz-
átköltést, a megújuló, gusztustalan átvedléseket. Nincs erre szükség, amúgy sem
megy, úgyis tudunk egymásról mindent.

Magyarországon volt és van egy szociálliberális mezõ, a szociáldemokrata és
a liberális gondolkodású emberek beszélni tudnak egymással. Meg tudnak álla-
podni egymással abban, hogy mind a Horthy-rendszer, mind a Kádár-rendszer ha-
gyományán túl kell lépni, hogy biztonságossá kell tenni a liberális demokrácia mû-
ködését, és hogy a huszadik század végén, Közép- Európában, Magyarországon
ez a legreálisabb nemzeti stratégia.

A liberális demokráciát nem a demokratikus ellenzék találta ki, de az beszélt er-
rõl nyolcvankilenc elõtt a legnyíltabban, az kötötte össze a polgárosodás és a li-
berális demokrácia programját a nemzeti szuverenitással, a határon belüli és a ha-
táron túli kisebbségek védelmével, az európai integrációval és a közép-európai
együttmûködéssel. Vállalva az elfogultság ódiumát: szerencsésebbnek tartottam
volna egy olyan szociálIiberális koalíciót, amelynek fõ erejét a liberálisok társulá-
sa adja, mert ezek – talán – mentesebbek az etatista, antiliberális, központosító
beidegzõdésektõl.

Magyarországnak ahhoz, hogy kellõ nemzetközi respektusa legyen, szilárd
többséggel rendelkezõ kormánykoalícióra van szüksége. Különbözõk, versenytár-
sak, alkalmasint korrekt ellenfelek koalíciójára. Nem egypárti kormányzásra, mert
az a rossz hagyomány, a felemás, az autoritárius demokrácia folytatása volna.

Az ingamozgás szerencsétlen túlzása lenne, ha a szocialisták egyedül akar-
nának és tudnának, többséghez jutva, kormányozni. Az iskola, amelybõl jöttek,
nem vértezte fel õket az egyeduralomra törekvés kísértése ellen. A rájuk esõ
szavazatok tiszteletre méltóan nagy aránya logikussá teszi részvételüket a kor-
mányhatalomban, mivel azonban a választók 32 százalékának az igenje nem
homályosíthatja el a választók 68 százalékának nemjét, ahhoz, hogy többségi
kormányban mûködjenek közre, ahhoz, hogy a következõ kormány a magyar és
a külföldi közvélemény elõtt mind formális, mind tartalmi értelemben törvényes-
nek és demokratikusnak tûnjék fel, nem szabad egynemûen szocialista kor-
mánynak alakulnia.

Az sem volna jó, ha túlságos és visszaélésre csábító hatalom összpontosulna
a szocialista vezetõk és személy szerint Horn Gyula kezében. Méltányolom a szo-
cialista pártelnök politikai tehetségét, de nem hiszem, hogy idegen lenne tõle az a
szenvedély, amely a döntéseket egy kézbe markolja össze: a sajátjába. Elégsé-
ges munka és hatalom egy ember számára a pártelnöki szerep, jobb, ha a párt és
a kormány elnöke nem azonos.
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Jobb, ha egyenrangú erõk ellenõrzik egymást, jobb, ha a különbözõ tudások,
célok és jellemek kiegyensúlyozólag hatnak egymásra, ha a nyílt és együttes
munka többféle szakembercsoport vitájára épül, jobb, ha a kormány plurális, ha a
benne szereplõ pártok egymáshoz képest függetlenek és egymásnak nem csatló-
sai.

Elbízáskísértés

A helyzet mindenképpen új: a szocialisták még nem mutatták meg, hogy mit
tudnak, hogy milyenek egy meg nem szállt, független, többpárti demokráciában.
Most õk is megkapták az esélyt és a kísértést, hogy ugyanúgy elbízzák magukat,
mint ahogy ez kádárista elõdeikkel, majd Antall Józseffel és környezetével, utóbb
pedig még csak a miniszterelnöki szék reményében Orbán Viktorral és környeze-
tével megtörtént.

Ha egy párt kiemelkedõen sikeres, megeshet, hogy a vezetõi fölényes hangot
ütnek meg, és ennek megfelelõ hibás döntéseket hoznak, amivel azután hamar le-
szánkázhatnak a sikerdombról.

Ha nem lenne egyeduralmuk, az nemcsak az országnak, de nekik maguknak,
a szocialistáknak is jobb volna. Tágan értelmezett, a nyilvánosság szeme elõtt zaj-
ló, többirányzatú csapatmunkában õk is színvonalasabb teljesítményt nyújthatná-
nak, ami távolabbi esélyeiket javítaná. Ha nem rövidlátók, akkor meglehetõs kez-
deményezõ-készséget és hajlékonyságot mutatnak a versenyben és a tárgyalás-
ban. Ha nem mutatnak ilyet, akkor módjukban áll maguk ellen egy széles koalíci-
ót összekovácsolniuk.

A nemcsak túlélésre, de jó és sikeres munkára, politikai bölcsességre is képes
Magyarország feladata adott. A kihívás négy évvel ezelõtt is jelen volt, és az esély
akkor kedvezõbbnek látszott. A játszma még javítható, Magyarország, mint egész
– amibõl a kormányzat nem felejthetõ ki –, lehetne kívül-belül szimpatikusabb,
okosabb és derûsebb. Ha a hatalom alapja szûkös, akkor a hatalom szája széle
vékony lesz, Iefelé görbül és folyton meg Iesz sértve.

Akkor lesz olyan kormányunk, amely nyugodtan tud a szemünkbe nézni, ha
széles körû, tárgyilagos nézõpont-egyeztetésen alapul a megbízatása. Az új kor-
mánynak nagylelkûbbnek kell lennie, mint az elõzõ volt, és kevésbé kell szoron-
gania, hogy a feladatának eleget tehessen. Nem az ellenzék ellen kell politizálnia,
hanem a hozzáértésnek, a tehetségnek kell a legnagyvonalúbban teret adnia.

Eszébe se jusson az új garnitúrának bosszúprocedúrákon járatnia az eszét. Ko-
rábbi sértettségeknek teret adni a testi gusztustalanságokhoz hasonlítható. Egy
határig mindenki maga válogatja a munkatársait, de aki a legkiválóbbakat nem kí-
vánja a tárgyilagos együttmûködésbe bevonni, az eleve vesztésre áll.

A szabaddemokratáknak, úgy is, mint a második legerõsebb pártnak, amely a
múltjával egyezõen a liberális demokrácia magyar változatának tervén dolgozik, a
legesélyesebb kiegyensúlyozó – a másik pillér – szerepét osztotta ki a választói
döntés. Hitetlen volna egy olyan jobboldali koalícióba igyekezniük, amely nem 
kér belõlük. A pálya jobboldali térfele megtelt, a vevõk számához mérve az eladók
száma nagy.

Elõbb-utóbb minden bizonnyal lesz korszerû, európai szabású jobbközép párt
vagy pártszövetség. Nem tudni, hogy a fiatal demokraták zömét leköti-e az a tá-
voli kalkuláció, hogy a másik három jobboldali parlamenti párttal 1998-ban több-
kevesebb eséllyel versenyezhetnek a jobboldal vezetõ erejének a szerepéért. A
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szabaddemokraták részérõl valóban groteszk lenne ebbe a versenybe benevezni-
ük. A választók elképzelése a balközép szerepét osztotta rájuk – elõzményeikhez
és szereplésükhöz képest nem alaptalanul. Elõjel nélküli közép nincs. Hol a bal-
közép, hol a jobbközép van éppen középen.

Kettõnek együtt

A hármas osztatúnak nevezett, a konzervatívokat, liberálisokat és szocialistákat
megkülönböztetõ politikai térkép munkahipotézisén belül azt az illúziót, hogy ezek
akármelyike képes a másik kettõ nélkül termékeny kormányzásra, a dolgok alaku-
lása nem igazolta. A konzervatívok megpróbálták, nem ment jól. A fiatal demokra-
ták is el akarták hitetni ezt a fikciót önmagukkal és a közvéleménnyel, nem volt el-
hihetõ.

A három felfogásból és a hozzájuk tartozó szakértõi körökbõl legalább kettõnek
együtt kell mûködnie ahhoz, hogy legyen szolid kormányzat. Ha egy kormányoz a
másik kettõ ellen, akkor ideges lesz és elfogultan ideologikus. Akkor nem a sza-
vazóbázisából, hanem az égbõl vezeti le a jussát. Akkor a formális többséget alig-
hanem történelmi hivatássá fogja fölstilizálni. Akkor a kormányzat mindenféle pro-
pagandamaszlaggal takargatja sovány legitimitását.

Egyszóval: kívánatos, hogy a szocialisták õrizkedjenek az egyeduralom kísér-
tésétõl, továbbá, hogy a szabaddemokraták kellõ verseny és egy minél sikeresebb
második forduló után, megfelelõ számú képviselõi szék birtokában vegyenek részt
az új kormányban, amelynek minden tekintetben a legelfogadhatóbb elnöke az õ
jelöltjük, Kuncze Gábor lenne, kiben a megfigyelõk az új generáció emberét lát-
nák, és akivel a partnerek különösebb tehertétel nélkül tudnának beszélni.

A szabaddemokraták liberális társainak a részvételét a szociálliberális koalíció-
ban ésszerûnek és hasznosnak gondolnám, mert súlypontját a politikai centrum
felé segítene elmozdítani. Az is szép lenne, ha a kormánykoalícióban részt vevõ
pártok vezetõ munkatársai és politikai hangadói nagy önmérsékletet mutatnának
a politikai állások újraelosztása tekintetében, és nem jutalmaznák a pártérdemet
szakértelmet igényelõ közszolgálati tisztségekkel.

Szép lenne, ha szép lenne, de az emberi valóság gyarló. Mindenesetre más-
képpen lesz gyarló, mint az elõzõ volt. Van esély a jó munkára és a nyílt beszéd-
re, de ha valamilyen rejtelmes okból az új kormány is kedvet kapna az elkanász-
kodásra, gondoljon ennek a május nyolcadikának a határozott ítéletére, amelynek
jóvoltából a második versenyforduló után megalakulhat.”

6.15. A hosszú átmenet
Tölgyessy Péter, Népszabadság 1994. 06. 18.

„A választók, a közvélemény-formálók, a hatásos kampány támogatói elvárják
az SZDSZ belépését a szocialisták alakította kormányba. A koalíció hívei a sza-
baddemokratáktól általában az MSZP modernizációs irányának megerõsítését, az
osztogatási szándékok megfékezését remélik.

A szavazók jelentõs része a piaci átmenet költségei és bizonytalanságai elöl
menekült a szocialistákhoz. A közvélemény-kutatások szerint magatartásukat ha-
tározott piacellenesség és az állami paternalizmus erõteljes igénye jellemzi. Több-
ségük csupán a személyes részvétellel mûködõ kismagántulajdont fogadja el, és
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elutasítja a piacgazdasággal járó jelentékeny jövedelemkülönbségeket. A szocia-
listák politikusai a választási kampányban az átmenet veszteseinek támogatását
ígérték. Képviselõik számottevõ hányada a Tiszántúlon és az északkeleti iparvidé-
ken nyerte mandátumát. Többen a leépülõ iparágak vállalatainak és munkaválla-
lóinak érdekeit jelenítik meg. A piacon sikerrel boldoguló vállalatvezetõk, a tech-
nokrata, értelmiségi csoportok tagjai kisebbségben vannak a szocialisták között.
Képviseleti demokráciában az MSZP nemigen fordulhat nyomban szembe közön-
sége legnagyobb létszámú csoportjával.

A polgárosodás piaci versenyt, a magántulajdonba adás felgyorsítását, az álla-
mi újraelosztás mérséklését jelenti. Valamennyi párt közül épp a szocialisták sza-
vazói ellenzik legnagyobb arányban egy ilyen program végrehajtását. A szabad-
demokraták aligha képesek az átmenet gyorsítását kikényszeríteni az MSZP poli-
tikusainak jelentékeny, választóinak java része ellenére. Inkább attól kell tartani,
az MSZP képviselõi választókerületüknek, egy-egy társadalmi csoportnak töre-
kednek majd többletforrásokat juttatni. Nap mint nap jelenik meg egy-egy újabb,
érvekkel jól alátámasztott követelés. A felfokozott osztogatási vágyukat nem lesz
könnyû szembesíteni a magyar gazdaság súlyosbodó egyensúlytalanságaival.
Osztogatni nincs mibõl ellenkezõleg, a kiadásokat kell sürgõsen visszafogni.

A modernizációs program elõfeltételei a bérekben és a nagy elosztási rendsze-
rekben meglévõ túlelosztás visszavétele. Ez további terhek viselését követeli a vá-
lasztóktól a néhány év múltán bekövetkezõ növekedés reményében. Idestova
húsz éve minden magyar. kormány reformokról beszél, és szerzett jogokat vesz el
a jövõbeni jólét ígéretével. Most az SZDSZ-nek és az MSZP kisebbségének kel-
lene az MSZP többségével szemben kikényszerítenie a túlelosztás csökkentését.
A feladat az álmok szüntelen ütköztetése a valósággal. Az SZDSZ elviekben majd
bizonyára támogatja az államháztartási reformot, de a konkrét döntéseknél aligha-
nem óvatos lesz, kerülni fogja a szakadatlan összetûzést. Nem is tehet igazán
mást. Ha az MSZP többsége képviseli majd a mindenkori állampolgári óhajokat,
és a szabaddemokraták figyelmeztetnek a lehetõségek határaira, akkor ebben a
munkamegosztásban a SZDSZ veszíthet szavazókat.

A vágyakat alapvetõen az újraosztható javak szûkössége és nem a szabadde-
mokraták politikai bátorsága fogja korlátozni. A tényleges gazdaság helyzet, az or-
szág hitelezõi, a nemzetközi pénzügyi intézmények és nem a negyedrésznyi
SZDSZ-frakció jelenti majd a kemény költségvetési korlátot. A közvetlen gazdasá-
gi kényszer jelöl majd ki, mint eddig is, a döntõen félreformokból és kis osztogatá-
sokból, döntések halogatásából, a felemás polgárosodásból álló lassú és hosszú
átmenet korszakát. 

A polgárosodás, illetõleg az állami újraelosztás erõinek egyensúlya csak kis-
mértékben lesz kedvezõbb, mint a szocialisták egyedüli kormányzása esetén len-
ne. A szabaddemokraták kormányzati szerepvállalásukkal viszont lemondanak ar-
ról, hogy 1998-ban választható vetélytársai legyenek a szocialistáknak. A koalíció-
kötéssel közéletünkbõl eltûnhet az önálló szabadelvû modernizációs pólus. Nagy-
mértékben csökken a parlamenti váltógazdaság esélye, a magyar társadalom
hosszabb távra elveszítheti a kormány leválthatóságának lehetõségét. A modern
parlamenti demokráciák gyakorlatában az ellenzék nyilvános nyomásgyakorlással
korrekcióra késztetheti a kormányzatot. Ötvennégy százalékos többség esetén fel
sem merül a koalíciókötés, azt a választók is elleneznék. A kormányzati alternatí-
vát felmutató ellenzéki szerep hathatósabb magatartás az akaratérvényesítésre,
mint a gyenge kormányzati pozíció. A parlamentarizmus logikája az ellensúlyt nem
a lényegében egységes és hierarchizált végrehajtó hatalmon belül keresi, hanem
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a hatalommegosztás rendszerével, az ellenzék és a szabad sajtó mûködésével
garantálja azt. A nyugati demokráciák politikai kultúrája fékeken és ellensúlyokon,
szüntelen versengésen alapul. A magyar választók ellenben az eltérõ törekvése-
ket követõ pártok összefogását óhajtják: elvárják a szabaddemokratáktól, hogy a
koalicióba lépjenek és belülrõl segítsenek.

A magyar társadalom mindeddig nem tapasztalhatta a parlamenti váltógazda-
ság elõnyeit. A dualizmus korában és a két világháború között is valójában egypó-
lusú volt politikai szerkezetünk. Az ellenzékben tiszteletre méltóan elvhû, vagy ép-
pen harsányan demagóg pártok ültek, akik nem számítottak kormányképes cso-
portosulásoknak. Nálunk az ellenzék a hatalomnélküliség és a tehetetlenség po-
zícióját jelentette eddig mindenkor. Az MDF is sokszor semmibe vette az ellenzé-
ki érvelést, és gyakorta szembefutott a közvélemény akaratával meg is bukott a
kormánya. A parlamenti váltógazdaság logikája történelmünkben tulajdonképpen
most elõször érvényesült, ez az egyszeri élmény még nem változtathatta meg
nemzedékek magatartását. A magyar társadalom tartós tapasztalata szerint vala-
mely törekvés akkor lehet igazán eredményes, ha a hatalmon belülre kerülve,
alkupozicióba jut. A piaci folyamatokban történõ érdekérvényesítést is tanácsos az
állami újraelosztási mechanizmusok hatalmi szerkezetében való jelenléttel meg-
alapozni. A magyar szavazók jó része továbbra is a késõ kádári korszakban sike-
res magatartásminták szerint szeretne boldogulni, és ezek követését várja el a
pártoktól is.

A szabaddemokraták kormányba lépése újra egyközpontú politikai szerkezet ki-
alakulásához vezethet. Az egypólusú, korporatív keretek között alkudozó beren-
dezkedések általában kevésbé kényszerítik ki a társadalom megújulását, a politi-
kai szereplõk állandó alkalmazkodását, tanulását, mint a versenyzõ parlamenti
váltógazdaságok. Bár rendszerint képesek a politikai konfliktusokat az újraelosz-
tási folyamatokra vonatkozó féltitkos alkudozásokra váltani, stabilitásra törekvõ
kompromisszumaik rendszerint mégis túlterhelik a gazdaságot, fékezik annak
strukturális modernizációját, hozzájárulnak versenyképességének gyöngülésé-
hez. Körülményeik egyértelmûen kedveznek a társadalmat behálózó patrónus-kli-
ensrendszerek terjedésének, a „szürke szférák, a korrupciós jelenségek megerõ-
södésének. Ezzel szemben a nyilvános verseny mozgékonyabb erõviszonyai erõ-
teljesebben kényszerítik ki a társadalmi változásokat. A versengés hiánya többnyi-
re elkényelmesít, míg a kormányváltás fenyegetése megújulásra késztet. A min-
denkori parlamenti többség a gazdasági konjunktúra, az érdekszervezetekbe tö-
mörülõ érdekcsoportok akaratának korlátai között esélyt kap programja végrehaj-
tására. A vesztes, ha képes kudarcából okulni, a következõ választásokon kor-
mányzati hatalomhoz juthat. Hogy milyen erõsek lehetnek az alkalmazkodási
kényszerek a parlamenti váltógazdaságban, arra a Magyar Szocialista Párt törté-
nete a példa.

A választások eredménye, az MSZP-SZDSZ koalíció várható megalakulása át-
rajzolja Magyarország politikai tagoltságát. A háromosztatú szerkezetnek minden
bizonnyal vége, ma a legvalószínûbbnek a korporatív megoldásokkal kiegészített
egypólusú hatalmi szerkezet látszik.

A Fidesz nem egyszerûen súlyos taktikai hibák következtében veszítette el kö-
zönségét. A választók legkülönbözõbb csoportjai vágyaik teljesítõjének mindin-
kább a szocialistákat látták. A szabaddemokraták utolsó másfél hónapban elnyert
hétszázaléknyi többletszavazata már nem a liberális közép törekvéseinek, hanem
a szocialisták leendõ partnerének szólt. Sokan gyorsan csalódnak majd az új kor-
mánytöbbségben. De sem a Fidesz, sem a letûnt kormánykoalíció pártjai nem
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számíthatnak népszerûségük rohamos és automatikus emelkedésére. Ha az õsz
elején lesznek a helyi választások, a fiatal demokraták elveszíthetik jelentékeny
szerepüket a városi önkormányzatokban. A hitelében megbicsaklott, anyagi és
szervezeti erejében megfogyott Fidesz bajosan ismételheti meg egyhamar ‘90-es
diadalmenetét. Egy újabb nagy ugrás kísérlete egyenesen a Fidesz létét tenné
kockára.

Az MDF-ben még hátravan a népnemzeti és a hagyományos középosztály
nemzeti-konzervatív irányzatnak erõpróbája a párt jövendõ arculatáról. Ha az
MDF és a KDNP továbbra is döntõen a nemzeti és a keresztény minõsítésekkel
különbözteti meg magát az MSZP-SZDSZ koalíciótól, akkor nem egykönnyen lesz
képes törzsközönségén kívül a Kádár-korszakban felnõtt generációk körébõl új
szavazóikat meghódítani.

A jobboldali radikalizmus csak a gazdasági helyzet katasztrofális romlásával ke-
rekedhet felül. A magyar társadalom túlnyomó része az egyéni érdekérvényesítés-
ben, az alkuban bízik, és nem az utcai nyomásgyakorlásban. Az ellenzéki oldal
megosztottsága, szüntelen rivalizálása teljessé teheti a kormánykoalíció hegemó-
niáját. A kormánytöbbség 279 fõs blokkjával szemben a parlamenti ellenzék tehe-
tetlenül ágáló 20-30 mandátumos pártocskák gyülekezetének látszhat. A magyar
szavazó könnyedén vált pártot, az MSZP-SZDSZ koalíció 1998-ban mégis újra
többséget kaphat. Kormányképes ellenzék híján az elégedetlenek csupán távol-
maradásukkal tüntethetnek.

Kormányképes alternatíva alighanem csak a jobbközép erõterében alakulhat ki.
A jobbközép akkor lehet igazán eredményes, ha a jövõben egyetlen párt vagy ha-
tékony pártszövetség lesz az MSZP-SZDSZ koalíció vetélytársa. A jobbközépnek
nem csupán a hagyományos magyar jobboldal maradékaihoz, hanem döntõen a
mai társadalom mozgékony csoportjaihoz tanácsos címeznie mondanivalóját.
Gyakorlatias, gazdaságközpontú arculatával végre létezõ érdekcsoportokhoz kell
fordulnia. Akkor kaphat többséget, ha dinamikus összhangba tudja hozni a nem-
zeti tradíciót a modernizáció követelményeivel. Az MSZP-SZDSZ koalíció megala-
kulása nagy kihívás a ‘94-es választások veszteseinek. Kérdés, hogy jobbközép
erõi képesek lesznek-e megosztottságukat meghaladva kétpólusúvá tenni a tartó-
san egyközpontúnak ígérkezõ politikai szerkezetet?

A választással nehezen leváltható MSZP-SZDSZ koalíció keretei között a ma-
gyar társadalom szinte összes érdekcsoportjának akarata megjelenhet. A szocia-
listák belsõ tagoltsága lényegesen összetettebb, mint egy baloldali, szociáldemok-
rata párt szokásos sokfélesége. A Magyar Szocialista Pártra egyaránt szavaztak
az átmenet legnagyobb nyertesei és vesztesei. Az SZDSZ nyugat-magyarországi
szavazóival, a liberális közép híveivel, plebejus támogatóival, polgári radikális sze-
mélyiségeivel csak tovább színesíti ezt a sokféleséget. Az egymással ellentétes
érdekû választói csoportok egyike parlamenti váltógazdaságban elõbb-utóbb
máshova pártolna, az egyközpontú politikai szerkezet logikája azonban még az
elégedetlenkedõket is megtarthatja a hatalom klientúrájában.

A döntéseket a jövõben kétségkívül a koalíció belsõ erõcsoportjainak nem nyilvá-
nos egyeztetésein, a kormány; ülésein hozzák. A kormány a határozathozatal elõtt
mindenkivel egyeztet. A szakszervezetek, a munkaadói szervezetek a koalíció tag-
jaiként minden döntésnél hallathatják hangjukat. A közvéleményt nem zaklatják fel a
koalíción belüli vitákról szóló híradásokkal. Tájékoztatást szükségképpen csak vég-
eredményrõl, a megegyezésrõl adnak. A nyilvánosságot csak kivételesen, az ellen-
érdekû félre történõ nyomásgyakorlás céljából, vagy a cselekvésokossági szabályok
felrúgásával súlyos konfliktusok esetén vonják be akaratkialakítási folyamatokba.
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Az állami eszközökkel nagymértékben befolyásolt vegyes tulajdonú gazdaság-
ban lényegbevágó szerepet kapnak a nem piaci alkufolyamatok. A szakszerveze-
tek tagjainak helyzetén a forrás hiányában a szocialisták kevéssé javíthatnak, el-
lenben a szakszervezeti vezetõket bekapcsolhatják a legkülönbözõbb döntések-
be. Az új szakszervezetek az üzemi tanács-választásokon általában csekély mun-
kavállalói támogatást nyertek, míg az MSZOSZ-szervezetek többnyire képviseleti
monopóliumhoz jutottak. Az állami újraelosztás hívei a demokratikus berendezke-
désben olyan nyomásgyakorlási lehetõségekhez jutottak, amire a ‘60-as, ‘70-es
évek gazdasági reformjainak ellenzõi nem is gondolhattak. Fontos, hogy a leépü-
lõ ágazatokban dolgozóknak is legyen hathatós érdekszervezetük, de a régi szak-
szervezetek túlreprezentálják a piacon alulmaradók érdekeit. Szervezetük a gaz-
daság dinamikusabb felében a kis és középvállalkozásoknál, a vegyes vállalatok-
nál alig mûködik. A szakszervezetek és a szociáldemokrata pártok összefonódá-
sa nyugati demokráciákban is gyakori, de a mi szakszervezeteink tagjai érdekeit
nem annyira a magántulajdonosokkal szemben, mint inkább az állami újraelosz-
tás révén, sokszor a tulajdonosi érdekképviseletekkel együttmûködve próbálják
érvényesíteni.

Az MSZP konszenzusépítõ elképzelései, a hatalomhoz kötõdõ érdekképvisele-
tek egyeztetései könnyen torkollhatnak korporatív rendszerbe, amely fenntarthat-
ja az állami újraelosztás magas szintjét és befagyaszthatja a magyar gazdaság
szerkezetét. Ez kiegészülve a szocialisták által régóta erõltetett, közvetlen válasz-
tott, széles jogkörû köztársasági elnöki intézménnyel az alkudozó érdekcsopotok
között egyensúlyozó „semleges közvetítõ hatalommal” –, tartósan zárjelbe teheti
a pártok nyilvános versenyén alapuló parlamentarizmust. A feszítõ gondokkal
szemben tehetetlennek tetszõ, viszálykodó parlament háttérbe szorulását aligha
fájlalná a nyugalomra vágyó magyar társadalom. A magyar politikai kultúra jelen-
legi állapotának igen csak megfelelõ intézményes formája lenne a korporatív elnö-
ki rendszer. A társadalom ösztöneit követve, minden bizonnyal beilleszkedne a
nagy alkudozás leválthatatlan hatalmi gépezetébe. Már csak elosztható többlet ja-
vak kellenek, és évtizedekig eljár tengelyén ez a szerkezet. De többlet javak nem
lesznek. Növekvõ jólét csak a piaci viszonyok erõsödése által lehetséges. A pol-
gári jólét mindent megelõzõ állampolgári igénye útját szegheti az egyközpontú ha-
talmi szerkezet megszilárdulásának. 

Magyarország tulajdonképpen már 1953 óta távolodik a szovjet modelltõl.
Egyre erõsebb a piaci koordináció szerepe, elõre és visszalépésekkel, de csök-
ken a hatalmi intézmények jelentõsége. Az 1989-es fordulat a parlamenti váltó-
gazdaságot alkotmányba foglalta, egyben szakított a Kádár rendszer szimbólu-
maival. Legalizálódott a nagymagántulajdon, tovább épültek a magángazdaság
intézményei, de az állami újraelosztás magas szintje nem enyhült, a késõ kádá-
ri szerkezetek több tekintetben tovább éltek. A személyek nagyban kicserélõd-
tek, de a klienselvû alkudozás jórészt fennmaradt. A tulajdonváltást hatalmi dön-
tések is alakították. Az Antall-kormánynak akadtak olyan akciói, amelyek az egy-
központú politikai szerkezet felé mutattak, de a kormány nem tudott kommuni-
kálni a késõ kádári társadalom nyelvén, és nem teljesítette a jóléti várakozáso-
kat. Mennie kellett. 

A dilettánsok után itt vannak a szakértõk, az egyedül kormányképesnek gondolt
késõ kádári politikai elitek. A szocialistákhoz való közeledés évei után az SZDSZ
kormányzati szerepre törekvõ vezetõivel és befolyásra váró technokrata, vállalko-
zói támogatóival már nem háríthatta el a koalíciós ajánlatot. Az értelmiségi hold-
udvar régóta szociálliberális koalícióról álmodik. A küldöttgyûlésen már csak a ta-
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gokat kellett meggyõzni. A szocialisták centrumának bajos lesz a szabaddemok-
rata elittel együttmûködnie. Az SZDSZ vezetõ csoportja kimagasló intellektusú, de
közigazgatási tapasztalatokkal alig rendelkezik, és céljait rendszerint hajlíthatatla-
nul érvényesíti. Az abszolút többség birtokában nehéz lesz szüntelenül politikai
engedményeket tenni egy harcias kisebbségnek.

Mindmostanáig a szabaddemokraták belsõ erõviszonyai nem tették lehetõvé
a szorosabb MSZP-SZDSZ együttmûködést. A liberális blokk formálódását nem
a Fidesz kényszerítette ki, az SZDSZ belsõ dinamikája a liberális közép megál-
lóján keresztül vezetett a szocialistákhoz. A koalíciókötéssel az SZDSZ-ben a
centrumpolitika hívei marginalizálódnak, néhányan lemorzsolódnak a pártról. A
szabaddemokraták minden bizonnyal lassan hozzágyalulódnak koalíciós part-
nerükhöz. Az SZDSZ-nek nehéz lesz magát megkülönböztetnie a modernizáci-
ós és értelmiségi arculattal is rendelkezõ MSZP-tõl. A véleményformáló, lebegõ
értelmiség rokonszenve tartósan jelentõs politikai szerephez önmagában nem
elegendõ. A szabaddemokraták a koalíció választásával lemondanak arról, hogy
a szocialistákkal szemben alternatívaként, nagy váltó pártként jelenjenek meg a
jövõben. A mérleg nyelve szerepére is csökken az esélyük. Ehhez a funkcióhoz
ugyanis nem elegendõ kicsinek lenni, hanem középen is kell maradni. Az
SZDSZ-t a koalíció vélhetõen a magyar baloldal kisebbik pártjává formálja. A he-
lyi választásokon a szocialisták már jórészt nem a volt kormánypártok, mint in-
kább a szabaddemokraták és a Fidesz pozícióit nyerhetik el nagy arányban.
Nyugat-Magyarországot kivéve az SZDSZ-nek csekély az esélye városi domi-
nanciájának megõrzésére. Az SZDSZ legkönnyebben úgy enyhítheti visszaesé-
sét, ha az önkormányzati választásokon már maga kezdeményezi a koalíciót a
szocialistákkal. Egy ilyen választási szövetség szinte valamennyi városban
MSZP-SZDSZ önkormányzathoz vezethet, ami helyi szinten is egyetlen tömbbé
forraszthatja a két pártot.

Hatalmasnak vélem a választók nyomását a piaci átmenet lassítására, és gyen-
gének az MSZP-SZDSZ koalíció modernizációs csoportjainak erejét a túlelosztás
visszavételére, a piaci koordináció szerepének gyors bõvítésére. De tévedhetek.
A koalíció parlamenti túlsúlya egy örvendetes program teljesítésének hajtóereje is
lehet. Hamarosan kiderül, valójában melyik erõcsoport uralja a szocialisták párt-
ját. Ha még a helyi választások elõtt sor kerül a szükséges egyensúlyjavító lépé-
sekre, akkor van rá remény, hogy a következõ költségvetési évvel elkezdõdjék a
nagy elosztási rendszerek megújítása, a gazdaság túlterhelésének enyhítése, a
hatékonyabb közigazgatás kialakítása. Jó lenne hinni a modernizációs fordulat-
ban. A koalíció következményeinek költség-haszon elemzése azonban szerény
eredményt és nagy kockázatot jelez.”

6.16. A hungarista kapcsolat
Népszabadság, 1994. 04. 29.

„A Népszabadság információi szerint skinhead fiataloktól kapta meg az ameri-
kai neonáci szervezet címét S. I. budapesti lakos, aki ellen a Nemzetbiztonsági Hi-
vatal adatai alapján, közösség elleni izgatás miatt rendelt el büntetõeljárást április
9-én a Budapesti Rendõr-fõkapitányság vizsgálati fõosztálya. S. I. az Egyesült Ál-
lamokbeli Lincoln városban székelõ NSDAP/AO (Német Nemzetiszocialista Mun-
káspárt Külföldi Újjáépítési Szervezete) aktivistájaként antiszemita, uszító tartal-
mú leveleket küldött több magyarországi címre.
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Lapunk értesülései szerint, amelyek egy azóta Nyugatra kivándorolt fiatal-
embertõl származnak, S.I. tagja volt egy zömében skinhead fiatalokat tömörítõ
budapesti ifjúsági szervezetnek. S. I. itt ismerte meg azt a két bõrfejû fiatalt,
akiktõl megkapta az NSDAP/AO nemzetközi náci organizáció amerikai levél-
címét.

S. I. érdeklõdõ levelet küldött Lincoln városba, a neonáci szervezet központjá-
ba. 1992 telén válaszoltak elõször. Azonosító kódot is kapott, bekerült a nemzet-
közi neonáci szervezettel együttmûködõk titkos nyilvántartásába.

S. I. az amerikai központ ösztönzésére különbözõ magyarországi címekre küld-
te el leveleit. Az antiszemita, uszító tartalmú irományok készítésekor felhasználta
az NSDAP/AO magyar nyelven megjelenõ, Új Rend címû „harcos nemzetiszocia-
lista orgánumának” cikkeit is. Leveleket küldött baloldali és liberális politikusok és
szervezetek címére, némely budapesti nagykövetségre, izraelita szervezetekhez,
több újság szerkesztõségébe, sõt szexboltokba is. Irományait, mint ezt barátainak
elmondta, így zárta: „Haza-, nemzet- és erkölcsromboló tevékenységét fejezze
be!”

S. I. – vagy ahogy becenevén nevezték: Hitler – óbudai törzshelyükön a pincé-
reknek is elmondta, hogy mintegy félszáz horogkeresztes matricát is kapott Ame-
rikából. Küldeményeire ezeket is ráragasztotta. Utolsó levelét ‘94 januárjában
küldte.

Az NSDAP/AO tevékenységét az Egyesült Államokban nem tiltja törvény, ám
Európában csak illegálisan tudnak mûködni. A sejtszerû felépítésû NSDAP/AO
Európa számos államába küld fasiszta tartalmú újságokat és röplapokat, s segí-
ti az európai neonáci csoportok mûködését. A szervezetnek elsõsorban Ausztri-
ában és Németországban van befolyása. Az európai aktivistáknak azonosító
számokat, fedõneveket és fedõcímeket ad, a kapcsolattartás kockázatának
csökkentését.

Értesülésünk szerint Gary Lauck, az NSDAP/AO vezetõje ellen az FBI is nyo-
mozást folytat. A magyar szervek vélhetõen már ‘91-ben dokumentálhatták Lauck
magyar kapcsolatait. Lauck ugyanis, mint ez már napvilágot látott, kapcsolatban
állt a korábban közösség elleni izgatás miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt
gyõri Györkös Istvánnal; õt sokan a magyarországi neonácik vezetõjének tartják.
Györkös egyébként szerdán az újonnan alakult Hungarista Mozgalom társelnöke-
ként lépett a nyilvánosság elé.

Néhány hónapja szólaltatták meg magyar újságírók Lauckot, aki már akkor úgy
nyilatkozott: A magyarok derék harcosok. Magyarországon sokan szimpatizálnak
velünk, sok földalatti sejtünk van.

S. I. ügyérõl a nyomozást, illetve a vizsgálatot folytató hatóságok egyelõre nem
kívánnak információt adni.

Közösség elleni izgatás és tiltott önkényuralmi jelképek használatának alapos
gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettesek ellen a Vas Megyei Rend-
õr-fõkapitányság vizsgálati osztálya jelentette tudósítónk. Állampolgári bejelentés
nyomán szerzett tudomást a rendõrség arról hogy Örökség címen egy neonáci lap
fénymásolt példányait terjesztették Szombathelyen. A kiadványban faj- és idegen-
gyûlöletet keltõ írások jelentek meg, s a benne szereplõ számítógépes rejtvény
megfejtõit 21 ezer régi birodalmi márkával, egy gázkamrával és száz liter gázzal
„kecsegteti”.

Az Örökséget az elmúlt napokban több helyen is osztogatták Szombathelyen,
ezért a rendõrség tegnap megkezdte a nyomozást.”

140

4. A magyar titkosszolgálatok újszerû elméleti modellje (Várhalmi Miklós, 1994.)



6.17. TIME: A beteg Kelet-Európa
Népszabadság, 1994. 06. 21.

„A szabadság elnyerésével Kelet-Európa társadalmai számára az elmúlt né-
hány év történelmük egyik legnagyszerûbb periódusát kellett volna, hogy jelentse.
Ehelyett sokak életében a második világháború óta megélt legcudarabb idõket
hozta el. A társadalmakban a halálozási arány, az élettartam csökkenése és a
gyermektelenség olyan mértéket öltött, amilyenre általában csak háborúk idején
akad példa – állapítja meg az amerikai Time magazin.

A többoldalas, fényképekkel illusztrált, Budapesten, Varsóban, Berlinben és
Bécsben keltezett riport a riasztó példák között említi Magyarországot, ahol a 20
évvel ezelõtti 67,3 évhez képest ma már csak 65 év a férfiak körében a várható
életkor, miközben egy átlagos francia férfi esetében 73 év. Valójában az élettartam
az elmúlt években a magyarok körében csökkent a legerõteljesebben Kelet-Euró-
pában, Oroszország után, ahol egy férfi várható életkora pillanatnyilag 59 év.

Az okok között elsõként említi a kommunista rendszertõl megörökölt problémákat.
További okként említi a lap a rendkívül magas arányú alkoholfogyasztást, a do-

hányzást, és a korszerûtlen, túlzottan zsíros táplálkozást. Magyarországot említ-
ve utal arra, hogy a felnõtt lakosság 60 százaléka dohányos, s hogy a népesség
15 százaléka alkoholfogyasztással összefüggõ betegségben szenved. A magyar
étrendben 1970 óta 30-ról 38 százalékra nõtt a zsírtartalom.

A riport részletesen szól a szociális problémák megszaporodásáról is, s említi a
nyugati életmód erõltetett átvételébõl, illetve a munkanélküliség folyamatosan nö-
vekvõ arányából adódó gondokat.

Úgy véli, különösen a középkorúak rétegét sújtotta a rendszerváltás: a „régi
rendszerben” szerzett élettapasztalataik egyik pillanatról a másikra értéküket
vesztették, így persze elhelyezkedési esélyeik is rosszak. A munkanélküliséggel
magyarázza a cikk az alacsony születési arányszámot is, amely szintén általános
a térség egészében.

Részben mindezek végkövetkeztetéseként is szögezi le végül a többoldalas riport:
Kelet-Európa meggyógyítása elsõsorban politikusokra, nem pedig doktorokra vár.”

6.2. Külpolitika

6.21. A siker-külpolitika kudarca
Tiszay Péter, Népszabadság, 1994. 03. 18.

„Antall József külpolitikai teljesítményének kritikai értékelése még várat magá-
ra. Pedig elkészítése indokolt lenne, hiszen maga Antall miniszterelnök kiemelt fi-
gyelmet szentelt a külpolitikai kérdéseknek.

Az Antall-kormány három és fél éve alatt a fõ külpolitikai célkitûzések változat-
lanok voltak. A nemzetközi helyzet és a belpolitika fejleményei azonban e külpoli-
tikát a gyakorlatban három idõszakra tagolják.

Téves föltevések

Az elsõ szakasz a kormány létrejöttétõl 1991 kora õszéig tartott. A kormány in-
dulásakor még tart a külpolitikai folyamatosság, a Németh-kormány külpolitikai
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eredményeire tudatosan támaszkodnak, az „élenjáró reformország” képet meg
akarták õrizni. Antall már ekkor kimondta, hogy a rendszerváltásnak külpolitikai
orientációváltást, a nyugati közösségbe való minél teljesebb integrálódást kell je-
lentenie. Nem szakította meg a folyamatosságot a Varsói Szerzõdés felmondása,
a szovjet csapatkivonás, az Európa tanácsi tagság, mert e lépések a korábban
megkezdett nyugati nyitásra építettek. Az orientációváltást ugyanakkor megteste-
sítette a külpolitika elvi alapvetése, és a kormányfõi látogatások Bonnban, Párizs-
ban, a brüsszeli EK és NATO-központokban, az Egyesült Államokban. A „proble-
matikus” szovjet és román relációt azonban már ekkor is az új elgondolások hiá-
nya és a magas szintû kétoldalú találkozók elmaradása jellemezte. (Csak többol-
dalú csúcskonferenciák hátterében voltak ilyen találkozók, bár a jelentõs problé-
mák miatt ezek alkalmatlan tárgyalási fórumok.) Korán megjelent a külpolitikai ál-
lásfoglalásokban az ideologikus felhang. A restaurációs belpolitikai lépésekkel
együtt ez a külpolitikának mind a belsõ, mind a külsõ elfogadottságát gyengítette.

Mégis létezett a nemzeti külpolitikai konszenzus. Kivétel volt a Horvátországi
fegyverszállítási ügy. Amellett, hogy éles kritikákat kapott itthon és külföldön, a kül-
ügyminiszter ügyetlen szereplésével az egész külügyi munka szakmai hitelét is
gyengítette.

A nemzetközi kapcsolatokban az 1989–1990-es eufória lassan megszûnt. Ezt a
magyar külpolitika nem ismerte fel idõben. Megalapozatlan várakozások voltak a
nyugati segélyekkel, Magyarországnak a térségen belüli megkülönböztetett sze-
repével kapcsolatban. Nem kezdõdött meg a felkészülés a külpolitikai „önerõre tá-
maszkodás” idõszakára. Ezek a téves feltevések 1991 kora õszétõl éreztették
kedvezõtlen hatásukat. Ettõl az idõponttól 1993 nyaráig számíthatjuk az antalli
külpolitika második szakaszát. A jugoszláviai polgárháború, a Moszkvai puccs és
a Szovjetunió felbomlásának következményei jelzik a világpolitikát befolyásoló
kedvezõtlen fejleményeket az ország közvetlen közelében. Ezekkel egy idõben itt-
hon felélénkült a szélsõjobboldal).

A koalíció ezekre a fejleményekre belpolitikailag a Kónya-tanulmányban megfo-
galmazott lépésekkel reagált. Az MDF áIhatalmi pozíciók kisajátítására, az állam-
apparátus, a gazdaság és a tömegtájékoztatás vezetõ posztjainak megszerzésé-
re törekedett. A jelzett idõszakban lecserélték a Külügyminisztérium teljes felsõ ve-
zetését. Ez tovább gyengítette a nemzetközi és belpolitikai fejlemények megfele-
lõ külpolitikai kezelésének esélyeit, a külügyi apparátust bizonytalanná tette.

A szélsõjobb erõsödõ ideológiai nyomása a külpolitikára is hatott. Ez a határon
túli magyar kisebbségek és az úgynevezett határkérdés kapcsán rontotta a kap-
csolatokat a „problematikus szomszédokkal”. Az átalakulási folyamat külsõ politi-
kai idõben folyó nyilvános viták az ország közép-európai szerepérõl, a biztonság-
politikáról, a határok megváltozhatatlanságáról, a szlovák és román Európa Taná-
csi tagságról.

Az Antall-kormány ekkor a nyugati biztonságpolitikai integrálódás gyorsítását
kívánta „kikényszeríteni”. Ezzel a hazai szélsõjobboldali nyomást is ellensúlyozni
akarta, remélve, hogy az európai kapukon belül a szélsõjobbnak már nem lesz
nagy mozgástere.

Kifelé görcsös erõfeszítéssel igyekezett fenntartani az átalakulásban élen hala-
dó Magyarország képét, s az ezt fenyegetõ „külsõ veszélyeket” felnagyítva ábrá-
zolta nyugati partnereinek. A Nyugat privilegizált partnerének képzelte magát ez a
politika, és ebbõl a hibás tételbõl kiindulva akarta befolyásolni Szlovákia és Romá-
nia Európa Tanácsi tagfelvételét. Hasonló tévedés volt az, hogy a bõsi kérdés eu-
rópai zárásától vártak megoldást. Abban reménykedtek, hogy a közvetítõként fel-
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kért EK – a külügyminiszter azóta szállóigévé vált mondása szerint – az „erkölcsi
gyõztes” Magyarország javára dönt majd, s ezzel a probléma kikerül a kétoldalú
rendezés kényszere alól. Mindezekben a kérdésekben Antall József külpolitikája
nem érte el a célját. Éppen ellenkezõleg: ezt követõen befolyásos nyugati körök
Magyarországot a régió destabilizáló tényezõjének tekintették. A jelzett idõszak-
ban ugyanakkor az egyre bõvülõ kelet-közép-európai államcsoport részeként si-
kerrel zárultak az EK-val a társulási tárgyalások, s közelebbi viszony alakult ki a
NATO-val. Bizonyos elõrehaladás történt a kétoldalú nyugati kapcsolatokban.
Szomszédaink egy részével ugyancsak javult a viszony. A külpolitika egésze mér-
legének eredményét rontja, azonban, hogy a „problematikus” szomszédokkal
fennmaradt, sõt növekvõ feszültségek miatt nem volt minõségi áttörés a nyugati
politikában. Ekkorra – elsõsorban a szomszédsági politika kérdéseiben – meg-
bomlott a hazai külpolitikai konszenzus.

1993 nyarának végén kezdõdött az Antalli külpolitika harmadik szakasza. En-
nek belpolitikai elõzménye volt az 1993. júniusi szakítás a koalíció szélsõségese-
ivel. A külpolitikában felismerték, hogy módosítani kell az eddigi magatartást. Az
idõszak jellemzõje az óvatos kapcsolatkeresés az eddig elhanyagolt szomszéd re-
lációkban. A feszültségek enyhítése útján akartak kedvezõbb nyugati megítélést
elérni, hogy a „Magyarország, mint destabilizáló faktor” kép ne zavarja a viszonyo-
kat a Nyugattal.

A Csurkával és követõivel való „leszámolás” aminek közvetlen kiváltó oka ép-
pen a magyar-ukrán szerzõdés határklauzulájáról folytatott vita volt részben men-
tesítette a kormányzatot a koalíciós jobboldal nyomása alól. A ratifikációs vitában
felszólalva Antall József kifejtette: a magyar-ukrán szerzõdés és annak határklau-
zulája nem szolgálhat példaként a többi szomszéd országgal kötendõ hasonló
szerzõdéshez. A jobboldal szélsõségesei távoztak ugyan a koalícióból, ám az
MDF-bázis és maga a kormány sem gondolta komolyan, hogy a magyar külpoliti-
ka alapvetõ megfontolásai a határkérdésben, s mögötte a „problematikus” szom-
szédokhoz való viszonyban lényegesen változtak. Ezért nem beszélhetünk valódi
külpolitikai fordulatról, legfeljebb taktikai módosulásról. A szomszédok felé nyitást
ugyanis nem kísérte valódi változás: nincsenek az asztalon koncepcionálisan új
javaslatok, nincs változás a magyar. oldalon tárgyalók személyében sem. Nem
változott tehát a szomszéd országokhoz fûzõdõ kapcsolatok kormányzati filozófi-
ája. A „fordulat” sem tartalmi, sem személyi okokból nem hiteles. Ugyanerre vezet-
hetõ vissza az is, hogy a meghatározó hat parlamenti párt között nem sikerült
helyreállítani a külpolitikai konszenzust.

Értékválasztások

A három szakasz tartalmi és módszerbeli különbségei ellenére a teljes idõsza-
kon végigvonulnak az antalli külpolitika általános vonásai. A legfontosabb tartalmi
elemként e politika a rendszerváltás fõ külpolitikai céljának megfelelõen kereste az
utat az európai integrációs szervezetekhez az európai-északatlanti közösségbe.
Érdemeként kell megemlíteni, hogy bár súlyos aránytévesztésekkel hozzájárult,
hogy megnõtt a kisebbségi kérdésre irányuló nemzetközi figyelem. Legnagyobb
hibája ezzel szemben az volt, hogy nem ismerte fel: a Magyarország nyugati és
keleti politikája közötti összhang szükségességét. E külpolitika ugyanakkor lénye-
ges módszerbeli jellegzetességeket termelt ki, amelyek gyengítették a kiegyensú-
lyozott külpolitika folytatásának esélyeit. Az egyik ilyen jellemzõ a külpolitikai kér-
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dések történelmi-biztonságpolitikai típusú megközelítése. A világban és térsé-
günkben lezajlott nemzetközi változások jellegébõl következõen érthetõ, hogy e
szempontok átmenetileg nagyobb szerepet kaptak. A koalíció szellemi háttere mi-
att azonban a külpolitikán belül, Magyarország európai szerepének újra-meghatá-
rozásában a történelmi-biztonságpolitikai kérdések túlsúlyossá váltak. Ezért nem
ismerték fel, hogy az ország biztonságának garantálásában, az európai folyama-
tokba való beilleszkedésben egyrészt saját Európa-konform külpolitikánk, más-
részt a gazdasági összefonódások létrehozása játssza a meghatározó szerepet.
A külpolitika e torzulásának egyik oka talán a miniszterelnök idegenkedése volt
gazdasági kérdésektõl. Antall József ugyanis az európai integrációban csak az ér-
tékválasztást látta, ami ugyan helyes, de önmagában nem elegendõ. A külpolitiká-
ból hiányzott a gyakorlatiasság.

A miniszterelnök rendkívül érzékeny volt a külföldi sajtóbírálatokra, amelyekben
szinte mindig magyarországi ellenzéki „aknamunkát” vélt felfedezni. A kormányzat
csaknem valamennyi bírálatra hevesen, magas politikai szinten válaszolt. Nem-
zetközi érintkezéseikben viszont a kormány politikusai esetenként a diplomáciai
szolgálatot is felhasználva az ellenzéket lejáratták, sõt e csatornákat a köztársa-
sági elnök diszkreditálására is használták.

Hasonló elvek érvényesültek abban a törekvésben, hogy a külpolitikát, mint a
politikai legitimáció forrását használják fel. A belpolitikai és gazdasági nehézségek
növekedése nyomán a kormánypropaganda ugyanis a külpolitikát nevezte ki azzá
a területté, ahol az Antall-kormány tevékenysége általános nemzetközi elismerést
szerzett. A külpolitikát bíráló nemcsak ellenzéki, de szakértõi megnyilvánulásokat
is, a legélesebb formában, a tisztázó vitát nem váIlalva, hanem többnyire szemé-
lyeskedve utasították vissza. A külpolitikát nem tudták a polgárok mindennapi si-
kerélményévé tenni, amire a Németh-kormány egy történelmileg egyedülálló pilla-
natban képes volt.

A külpolitika gondja

Antall József külpolitikája, történelmi látásmódja neki kétségtelen személyes te-
kintélyt szerzett. Ezt igazolja azoknak a fõleg konzervatív európai politikusoknak
sora, akik temetésén megjelentek. Nem enyhítette azonban az ország külpolitikai
problémáit. Nem kevesebb ma az európai helyünket illetõ kérdés, mint a rendszer-
váltás pillanataiban. Már akkor eldõlt ugyanis, hogy Magyarország a nyugati érték-
közösség részévé kíván válni, hogy külpolitikánk fõ célja az európai integrálódás,
hogy a szovjetek kivonulnak, hogy a Varsói Szerzõdésnek hátat fordítunk. Ezek
voltak az akkor formálódó nemzeti külpolitikai konszenzus alapjai. Nem történt
döntõ „európai” áttörés sem a biztonságpolitikában, sem a gazdasági integrálásá-
ban. Biztonságunknak továbbra sincsenek intézményes garanciái, a szomszédok-
kal fennmaradtak a feszültségek, a határon túli magyaroknak sincs kevesebb
gondjuk. Változatlanul folyik a játék az évszámokkal az európai unióbeli teljes jo-
gú tagság ügyében. Ehhez kell mérni az antalli külpolitika teljesítményét. Talán el-
indultunk a megfelelõ úton, de bizonyosan nem jutottunk el addig, ameddig eljut-
hattunk volna.

Mi az oka, hogy Antall József kétségtelen külpolitikai érzéke ellenére sem tudott
döntõ áttörést elérni? Mi az antalli külpolitika lényegi ellentmondása? A választ a
miniszterelnök halála után megjelent elemzõ értékelések adják. Ezek utalnak An-
tall József politikai profiljának ellentmondásosságára, ami érvényes külpolitikájára
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is: Ez a külpolitika egyszerre próbálta ugyanis képviselni a modernizáció szüksé-
gességébõl fakadó külpolitika értékrendjét és a tradicionálisnak hitt európai ma-
gyar szerep – „a magyar hivatás gondolat” – jellegzetességeit; az európai kitekin-
tést és a kárpát-medencei magyar küldetéstudatot; a határokat légiesítõ európai
egység vízióját és a trianoni sérelmekbõl fakadó „határtraumát”. Antall gondolko-
dásának kettõssége így a külpolitikában vált talán a legnyilvánvalóbbá. Jól jellem-
zi ezt a külügyminiszterének visszatérõ hivatkozása a két oldalról támadott külpo-
litikára, mint olyan bizonyítékra, amely a helyes úton járást jelzi. A „kétfrontos harc”
azonban itt éppen e külpolitika alkalmatlanságának bizonyítéka.”

6.22. Gyakorlóterünk: az Európa Tanács
K. Nagy András, Népszabadság, 1994. 03. 28.

„Magyarországnak csak a fejlettebb európai országokkal szorosan együttmû-
ködve, az integrációba mind jobban bekapcsolódva lehet esélye arra, hogy végre
kievickéljen a gödörbõl. Társult tagság az Európai Unióban, bõvülõ kapcsolatok a
NATO-val, a Nyugat-európai Unióval, Partnerség a Békéért: mindez a helyes
irányba mutat. De vajon valóban jól használjuk-e ki a lehetõségeket? Egyáltalán
ismerjük-e a lehetõségeinket és azok határait?

Az integrációs kérdésekben még mindig meglehetõsen bizonytalanul, této-
va sutasággal mozog a kormány. Sporthasonlattal élve mintha idegenben ját-
szana. Ahol a szabályok ugyan ismertek(?), de sem a pálya, sem a közönség
nem a „mienk”. Milyen gazdasági, szociális következményekkel járna a teljes
jogú EU-tagság, mennyibe kerülne a NATO–együttmûködés, hogyan érintené
mindez kapcsolatainkat keleti és déli szomszédinkkal? A politikusok is anélkül
szoktak az integrációról beszélni, hogy szólnának annak szélesebb összefüg-
géseirõl.

Ez távolról sem jelenti azt, mintha ma Magyarországon bárki komolyan kétség-
be vonná az integráció szükségességét és hasznosságát. Új demokráciánk elsõ
parlamenti ciklusának végéhez érve azonban ma már ennél több kell. Sajnálatos,
hogy még mindig kevesen tudják pontosan, milyen lehetõségekkel is rendelke-
zünk ma az integráció terén. Az egyik ilyen lehetõség az Európa Tanács (ET),
amelynek Magyarország 1990. november 6. óta teljes jogú tagja. E szervezetrõl a
közvélemény az elmúlt idõszakban kétszer hallhatott. Minden alkalommal szá-
munkra érzékeny kérdés, a határainkon túl élõ magyarság sorsa kapcsán, Szlo-
vákia majd Románia felvételének idõszakában. Az akkori viták fényében kissé
egyoldalúan az a kép alakulhatott ki, hogy az Európa Tanács a térségünket feszí-
tõ emberi jogi, nemzeti kisebbségi problémák megoldásának valamiféle szuper-
diplomáciai fóruma lehet. Még a politikusok körében sem eléggé ismert, hogy az
ET ennél kevesebb, ám egyúttal jóval több is. Nem kínál ugyan gyors, látványos
megoldásokat, de az európai integráció alkalmasint az egyetlen olyan lehetõsé-
günk, amelynek teljes eszközrendszere már ma is és nemcsak a jövõben rendel-
kezésünkre áll. Ezzel kapcsolatban azonban bár a különbözõ együttmûködések
révén egyre több szakember kerül kapcsolatba az Európa Tanáccsal, még mindig
sok az illúzió, elsõsorban a politikai kérdéseket illetõen.

Amikor Magyarország a közép- és kelet-európai országok közül elsõként felvé-
telt nyert, úgy hittük, Európa kitüntetett bennünket, mint a demokrácia, a jogálla-
miság és piacgazdaság kiépítésében élenjáró, példamutató országot. Hittük, hogy
ez nekünk jár, hiszen mi különbek vagyunk, mint a környezetünkben alakuló, cset-
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lõ-botló többi újsütetû demokrácia. Aztán, ahogy az elmúlt három évben egyre töb-
ben kerültek be szintén, kénytelenek lettünk elgondolkodni a dolgon. Fõként azon,
hogy a konzervatív, a háború(k) elõtti nacionalista hagyományokhoz is vissza-vis-
szanyúló magyar kormány valóban olyan eminens-e a Nyugat szemében, mint
ahogyan azt hinni, vagy elhitetni szeretné!

Az Európa Tanács tagjainak száma 23-ról 32-re nõtt, s eközben maga is átala-
kult. Ez a növekedés nem csupán mennyiségi volt, hanem egyszersmind az új eu-
rópai realitások feldolgozása, az új követelményekhez való alkalmazkodás is. A hi-
degháború évei alatt az ET a polgári demokrácia ideológiájának és gyakorlatának
védelmezõje volt a kommunista ideológiával és szovjet típusú gyakorlattal szem-
ben. Mára megszûnt ez a feladata. De megmaradt, illetve született számos új,
nem kevésbé fontos teendõ a közép- és kelet-európai országok konszolidálásá-
val, európai integrációjával kapcsolatban. Az Európa Tanács ma az a fórum, amely
képes befogadva segíteni a különbözõ fejlettségi szinten lévõ kelet-európai orszá-
gokat. Eleinte nagy vitákat váltott ki, hogy a felvétel elõtt, vagy után lehet-e haté-
konyabban befolyásolni ezeket az országokat. A kérdés mára a gyakorlati érdekek
szerint dõlt el. Az ET – szélsõséges esetektõl eltekintve – felvesz, illetve befogad
minden európai országot. Gyõzött ugyanis az a nézet, hogy Európa számára na-
gyobb veszélyt jelent a „félig kész” demokráciák kívül maradása; ellenõrzés nél-
küli fejlõdése, mint az ET bizonyos fokú felhígulása (a négy vagy öt évvel ezelõtti
szinthez képest).

Magyarországnak ez fájó döntés volt. Egyrészt elvesztettük az elsõk vélt vagy
valódi privilegizált helyzetét a térségben, másrészt olyan országokkal is azonos el-
bírálás alá estünk, amelyeket az európai demokratikus normák be nem tartása mi-
att több-kevesebb joggal, de mindig a fejlettebbek magabiztosságával bíráltunk
eddig. Megdöbbenést okozott számunkra, hogy az EK, amelyet addig a „saját ol-
dalunkon állónak” hittünk, akaratunk ellenére 1993. júniusában keresztül erõltette
a szlovák felvételt, jóllehet a kisebbségi politikában világosan tetten érhetõ volt,
hogy az ország még távolról sem felel meg az ET normáknak. A magyar kormányt
akkor sok bírálat érte értelmetlenül merev és „keménykedõ” álláspontja miatt. Pe-
dig az elmúlt hónapok igazolták, hogy a budapesti aggályok jórészt megalapozot-
tak voltak.

Amit akkor a magyar diplomácia nem ismert fel, az világossá vált a román fel-
vételnél és az ET októberi bécsi csúcsértekezletén: az Európa Tanács kibõvítése
elsõbbséget élvez a felvételi normák statikus védelmével szemben. Kárpótlásul a
Nyugat beleegyezett abba, hogy az új tagországok által a felvételkor tett kötele-
zettségvállalások teljesítését késõbb szervezett keretek között, rendszeresen el-
lenõrzik. Ez a Halonen-mechanizmusnak nevezett fügefalevél maradt az egyetlen,
amivel eltakarhattuk, mennyire összezsugorodott az a politikai elõny, amivel Ma-
gyarország a ‘90-es évek elején rendelkezett az ET-ben a szomszédihoz képest.
A képi hasonlat indokolt, mert komoly szükség van a helyzet reális felmérésére, a
megfelelõ taktikai változtatások kidolgozására az Európa Tanácshoz fûzõdõ kap-
csolatainkban.

Még ma is igen gyakran találkozni olyan illúziókkal, hogy szomszédaink háza
táján az általunk hibásnak vélt, vagy valóban hibás politikai gyakorlatot az Európa
Tanács elegendõ indoknak tartja majd egyik vagy másik tagország megrendsza-
bályozására, vagy akár kizárására. Tisztázni kell elõször is, hogy ilyen ellenõrzé-
si rendszer még csak a javaslat szintjén létezik a szervezetben. A Parlamenti Köz-
gyûlés (az ET tanácskozó, tanácsadó testülete) szakbizottságaiban még nem si-
került kialakítani egységes álláspontot, hogy a Halonen-mechanizmus pontosan
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milyen legyen; mit, hogyan ellenõrizzen és milyen következményekkel. Ha ez meg
is születnék (mondjuk a következõ, áprilisi tanácskozás idejére), a mechanizmus
akkor is csupán a Parlamenti Közgyûlés szintjén mûködne, ami csak politikai és
nem jogi következményekkel járna. A tényleges ellenõrzés kialakítása a kormá-
nyok képviselõibõl álló miniszteri bizottság dolga, ami persze jóval bonyolultabb
és hosszadalmas folyamat lesz.

Szlovákia és Románia esetében a fél éves türelmi idõ lejárta (január elseje és
április 7.) után sem várható egyelõre bármiféle átfogó és szigorú ellenõrzése
mindannak, amit múlt évi felvételek alkalmával vállaltak, vagy amit ajánlásba fog-
laltak számukra. Nem reális tehát az a várakozás, hogy amit a szomszédokhoz fû-
zõdõ kapcsolatokban a magyar kormány kétoldalú alapon nem tudott elintézni el-
sõsorban a nemzeti kisebbségek jogainak európai normák szerinti biztosítása te-
rén –, azt most helyette elvégzi az Európa Tanács.

A magyar diplomáciának ezért új utakat kell keresnie a kisebbségi politikában
is. Elsõsorban a szomszédokhoz fûzõdõ kapcsolatokat kell új alapokra helyezni.
Nincs értelme azt firtatni, mi a fontosabb: a jószomszédi viszony, vagy a kisebb-
ségek védelme. A két dolog szervesen összefügg, és semmiképpen sem lehet az
egyiket a másik kárára abszolutizálni. Az új kormánynak talán majd könnyebb lesz
megérteni ezt a politikai dialektikát. Akkor az Európa Tanácsban és más integráci-
ós fórumokon ismét példamutató ország lehetünk és valóban nõni fog nemzetkö-
zi tekintélyünk.”

6.23. Belépõjegy Európába
Kovács László, HVG, 1994. 04. 02.

„Úgy gondolom, érthetõ hogy szinte teljes az egyetértés a fontosabb politikai
pártok között, sõt a közvélemény nagy többségében is: Magyarország mielõbb
csatlakozzon az Európai Unióhoz. A nyugat-európai államok integrációja ugyanis
évtizedek óta vonzó példa és áhított cél számunkra.

Vannak, akik a gazdaság fejlõdését, az életszínvonal növekedését várják –
szinte azonnali következményként – a csatlakozástól. Mások a nyugat-európai pi-
acok teljes megnyílását, s az unió sokmilliárdos pénzügyi alapjainak hozzáférhe-
tõségét remélik. Sokan a külföldi munkavállalási lehetõségek kibõvülésében, az
akadálytalan tõkemozgás és a szolgáltatások összekapcsolásának elõnyeiben
bíznak. Ám akadnak aggódó hangok is: bírja-e majd a magyar gazdaság a ver-
senyt az Európai Unió fejlett államainak termékeivel?

Magyarország csatlakozásának azonban csupán egyik – bár kétségtelenül
döntõ fontosságú – elemét jelentik ezek a gazdasági követelmények. Kevesebb
szó esik arról, hogy a majdani tagság de már az ahhoz vezetõ folyamat is kihat
országunk biztonságára, nemzetközi kapcsolatainak és belsõ viszonyainak stabi-
litására.

A február elsején életbe lépett társulási megállapodás és a mostani csatlakozá-
si kérelem lehetõséget teremt arra, hogy Magyarország valamilyen formában ré-
szesévé váljon az unió közös kül- és biztonságpolitikájának, közös védelmi erõfe-
szítéseinek. Ezért mielõbb el kell érni az intézményes kapcsolódást a Nyugat-Eu-
rópai Unióhoz, amely ezek szervezeti keretét adja. Ez persze kevésbé lenne lát-
ványos eredmény, mint a görcsösen erõltetett NATO-tagság, ám reálisabb és a
NATO „Partnerség a békéért” programjával együtt lényegében kielégítõ biztonsá-
got nyújtó alternatíva. Magyarország biztonsága, közvetlen környezete stabilitása
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szempontjából az is kedvezõ, hogy Ausztria rövidesen az Európai Unió tagja lesz,
Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Bulgária pedig hozzánk hason-
lóan teljes jogú tagságra törekszik.

A gazdasági és biztonságpolitikai következmények mellett nem téveszthetjük
szem elõl azt a hatást sem, amelyet a csatlakozási folyamat a demokrácia kitelje-
sedésére gyakorol. Magyarország ugyanis olyan országok közösségéhez közele-
dik, amelyekben a belpolitikai stabilitást, a demokrácia zavartalan mûködését év-
tizedek óta alapvetõen három nagy politikai irányzat, a kereszténydemokrata-kon-
zervatív, a liberális, valamint a szocialista-szociáldemokrata pártok versenye és
együttmûködése biztosítja. A közöttük levõ erõviszonyok természetesen orszá-
gonként eltérõek, és szüntelen mozgásban vannak. Választásról választásra meg
kell küzdeniük a polgárok bizalmáért. Ám a legélesebb választási küzdelemben
sem lépnek át bizonyos határokat! Egyetlen kereszténydemokrata-konzervatív
kormánynak sem jutna például eszébe baloldali veszéllyel riogatni a választókat,
összekeverni a szocialista-szociáldemokrata pártok által célnak tekintett demokra-
tikus szocializmust a sztálinizmussal, vagy nemzetellenesnek minõsíteni a liberá-
lis nézeteket.

Ezekben az országokban csak egyenjogú állampolgárok vannak, nem külön-
böztetnek meg „nemzethez tartozókat” és „idegenszívûeket”. A keresztény érté-
kekre nem kirekesztõ hangsúllyal hivatkoznak, hanem a civilizációt gazdagító ér-
telemben. A jobboldali kormányok sem mentegetik a szélsõjobboldali jelensége-
ket, nem hivatkoznak arra, hogy másutt is elõfordulnak ilyenek, nem a „dramatizá-
lást” tekintik veszélynek, hanem magukat az ilyesfajta megnyilvánulásokat – és
egyértelmûen elhatárolódnak azoktól.

A magyar politikai élet szereplõinek mindezt nem árt figyelembe venniük. A je-
lenlegi kormánynak, s a következõ kormányoknak ezen kívül még azt is, hogy az
Európai Unióhoz tartozó államokban a demokrácia egyik alappillérének tekintik a
sajtó szabadságát, a közszolgálati média pártatlanságát. Ezért reagáltak olyan
élesen a nyugati világ mértékadó lapjai és számos nemzetközi szervezet a Ma-
gyar Rádióban történtekre.

Nagyot téved az, aki azt hiszi, hogy az Európai Unió kormányainak hallgatása
az antidemokratikus megnyilvánulások helyeslését vagy akár tudomásulvételét je-
lenti. Igaz: a csatlakozási kérelem benyújtásakor sem fog ezekrõl szó esni.

Ám kedvezõ döntést csak akkor fognak hozni, ha Magyarország nem csak a
gazdaság területén felel meg a követelményeknek, s nem csupán formálisan har-
monizálja jogrendjét az Európai Unió szabályaival, hanem ha a demokrácia ma-
gyarországi értelmezése és gyakorlata is teljes összhangba kerül az európai nor-
mákkal. A jelek szerint ez sem lesz könnyebb a felkészülés más feladatainál.”

6.24. Az MSZP elnöke új EU-politikát szorgalmaz
Népszabadság, 1994. 06. 13.

„Az új magyar kormány folytatni kívánja elõdje nyugati orientációjú külpolitiká-
ját, de pragmatikusabb és konstruktívabb lesz annál – jelezte Horn Gyula a szom-
baton befejezõdött Innsbrucki Napokon.

Az MSZP elnöke elõadásában kifejtette, hogy a térség országai kicsit csalód-
tak a Nyugatban, és úgy tûnik, mintha az EU politikájában Kelet-Közép-Európa
továbbra is marginális helyet foglalna el. Az EU dokumentumaiban alig esik szó
a régióról.
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Azt jelenti-e ez, hogy az ezredfordulóig reménytelennek tûnik Kelet-Közép-Eu-
rópa integrálása az EU-ba, vagy azt, hogy az EU kívül akarja tartani a térséget a
nyugat-európai váltásokból? – tette fel a kérdést magyar politikus. Horn kifogásol-
ta, hogy jelenleg a Nyugatnak több elõnye származik az együttmûködésbõl, mint
Kelet-Közép-Európának. Utóbbiak teljes importliberalizációt hajtottak végre, s mi-
közben cipelik az átalakulás súlyos gazdasági és szociális terheit, Nyugat-Euró-
pában védett piacok versenyével kell megküzdeniük. A régió gondjait sorolva szólt
többek között a termelékenység csökkenésérõl, a tömeges munkanélküliségrõl, a
több országban tapasztalható hiperinflációról, valamint arról, hogy az adósság-
szolgálati kötelezettségek teljesítése révén gyakorlatilag nettó tõkekiáramlás fi-
gyelhetõ meg a térségbõl a Nyugat irányába. 1993-ban ez 15 milliárd dollárt tett
ki, ennyit fizettek a közép-európai országok törlesztések és kamatfizetések formá-
jában hitelezõiknek anélkül, hogy eközben csökkent volna az érintett országok
adósságállománya – mondta Horn.

Leszögezte ugyanakkor a félreértések elkerülése végett, hogy Magyarország
a továbbiakban is pontosan törleszteni fogja külföldi adósságait. Horn szóvá tette,
hogy a legtöbb nyugati cég a privatizációban való részvételt piacszerzésre, a kon-
kurencia kikapcsolására használja fel. Jelezte, hogy az új kormány folytatni óhajt-
ja a privatizációt, de változtatásokat is eszközöl, mindenekelõtt a parlament ellen-
õrzése alá akarja helyezni, és a modernizáció szolgálatába szeretné állítani. Horn
elismerõen szólt arról, hogy az EU- és az OECD-országok az elmúlt idõszakban
számos támogatási programot hoztak létre a kelet-közép-európai országok szá-
mára, ám kifogásolta, hogy azokból eddig rendkívül kevés – mindössze húsz szá-
zalék – valósult meg.

Horn jelezte, nincsenek illúziói, tisztában van vele, hogy nincs kilátás új Mars-
hall-segélyre, ám úgy ítélte meg, az EU részérõl új megközelítésre van szükség,
mert ha a régióban kialakult válság tovább mélyül, az nagyon súlyos biztonságpo-
litikai problémát vetne fel Nyugat-Európa számára is. Horn hét pontban foglalta
össze, mit vár a Nyugattól a vázolt feszültségek oldása érdekében.

1. Halaszthatatlan közös feladat a gazdaságok konszolidációja, a modernizáció
elindítása. Minden érintett államnak ki kell dolgoznia saját modernizációs po-
litikáját, ez azonban egy új EU–politika nélkül kevésnek bizonyulhat.

2. Rögzíteni kell annak a támogatásnak a minimumát, amelyet az EU–források
formájában a régió államai számára biztosítani tud. Ma ilyen minimum nem
létezik, nincs olyan átfogó program, amelyre ezek az országok építhetnének.
Nem folytatható az Európai Unió protekcionista politikája sem.

3. A kormányzatok támogatásával be kell vonni a transznacionális vállalatokat
a régió modernizációs programjaiba.

4. Felül kell vizsgálni az EU-val kötött társulási szerzõdéseket, mert azok jelen-
leg nagyobb elõnyöket nyújtanak az EU, mint a kelet-közép-európai államok
számára.

5. Az EU-nak napirendre kell tûzni a társult tagok teljes jogú tagsága menet-
rendjének kérdését. Fontos lenne, ha az EU megfogalmazná, hogy a most
esedékes négy tagfelvétel után mikor kerülhet sor a tárgyalások megkezdé-
sére legalább a visegrádi államokkal, mert ez fontos jelzést adna a régió iránt
érdeklõdõ nagy befektetõk számára is.

6. Új kisebbségvédelmi program kialakítására van szükség, e nélkül ugyanis el-
képzelhetetlen bármilyen további modernizációs program megvalósítása. Az
Európa Tanács szinte felbecsülhetetlen támogatást nyújtott Kelet-Közép-Eu-
rópa új politikai-társadalmi berendezkedésének megteremtéséhez, de rend-
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kívül szûkkeblûnek bizonyult a Nemzeti kisebbségek védelmi rendszerének
kialakításában. Ha ez utóbbi téren nem lesz érdemi elõrelépés, akkor konzer-
válódnak a térség országai közötti konfrontációk lehetõségei.

7. Kelet-Közép-Európa országainak fokozniuk kell együttmûködésüket, ahol le-
het, közösen kell fellépniük a nemzetközi fórumokon, félre kell tenniük törté-
nelmi sérelmeiket. Létre kell hozniuk a válságok megelõzésére és kezelésé-
re a regionális konzultációk rendszerét.

A vitában felszólaló Sir Leon Brittan, az EU Bizottság alelnöke rendkívül dip-
lomatikusan fogalmazva ugyan, de elhárította Horn Brüsszelnek címzett bírála-
tait. Vitatta, hogy a társulási szerzõdések több hasznot hajtanának az EU-állam-
ok számára, mint a kelet-közép-európai országoknak, de jelezte az EU készsé-
gét, hogy megvitassák a magyar kormányfõjelölt által felvetett problémákat.
Nem támogatta a gondolatot, hogy rögzítsék a visegrádiak lehetséges csatlako-
zásának idõpontját, fontosnak tartotta viszont, hogy az 1996-ra kitûzött kor-
mányközi konferencia határozza meg, milyen intézményes változásokat kell
eszközölnie az EU-nak azért, hogy befogadhassa a belépés kritériumait teljesí-
tõ országokat.

Rudolf Scharping, az SPD elnöke és kancellárjelöltje egyetértett Horn Gyulával
abban, hogy az EU-nak intenzívebbé kell tennie az együttmûködést a visegrádi-
akkal és esetleg Szlovéniával, és szorgalmazta, hogy a társulási szerzõdéseket
az EU tegye átfogóbbá. Késõbb a német szociáldemokrata politikus az MSZP el-
nökével folytatott négyszemközti megbeszélésén is visszatért erre a problémára,
s Horn tájékoztatása szerint egyetértett azzal, hogy az EU és a visegrádi államok
aszimmetrikus együttmûködésére van szükség, vagyis arra, hogy a mérleg az
utóbbiak javára billenjen. Várható; vélekedett Horn, hogy a második fél évben,
amikor Németország veszi át az EU elnökségét, ezekben a kérdésekben gyor-
sabb lesz az elõrelépés.

Hans-Dietrich Genscher német ex-külügyminiszter, az innsbrucki fórum vitave-
zetõje szintén támogatta Horn felvetéseit, s azt javasolta, hogy a társult közép-eu-
rópai országokat – szavazati jog nélkül – már most vonják be az EU döntéshoza-
tali rendszerébe.”

6.25. Amerika belülrõl, Magyarország kívülrõl
Füzes Oszkár: Washingtoni beszélgetés Charles Gati történésszel,

diplomatával, üzleti elemzôvel
(Népszabadság, 1994. 04. 09.)

„ – Csakis a szabadelvû, nyílt, demokratikus szellemiség, a világ legkorsze-
rûbb társadalmi értékeihez való következetes alkalmazkodás, a nyugati integrá-
ció teheti erõssé Magyarországot. Csak így érvényesülhet az igazi nemzeti ér-
dek. A nemzeti romantika illúziói, még inkább a szélsõséges, kizárólagosságra
törõ elképzelések akadályozzák az ország felemelkedését – mondja Charles
Gati, aki április elsején leköszönt állásáról az amerikai külügyminisztériumban.
A politikai tervezõ osztályon dolgozott, befolyásos fõtanácsadóként. Megfigyelõ-
ként azonban folytatja azt, amivel a State Department irodájában foglalkozott:
hogyan lehet Kelet-Közép-Európát a Nyugathoz felzárkóztatni. Errõl beszélge-
tett washingtoni tudósítónkkal röviddel lemondása után és budapesti látogatása
elõtt.

– Miért hagyta ott az amerikai külügyminisztériumot, ahol a Iegmagasabb ran-
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gú magyar származású tisztviselõ lehetett? Ha tavaly fölcserélte a tudományos
munkát hivatalnokira, akkor most miért vált ismét, ezúttal az üzleti világra?

– Soha eszembe se jutott, hogy külügyes legyek. De Clinton elnök a feleségem-
nek egy fontos állást ajánlott fel, nekem is szép munkát kínáltak, így együtt jöhet-
tünk Washingtonba. Tudtam én, hogy a hivatali munka nem nekem való, még a
mindennapi öltönyt és nyakkendõt sem szeretem. Legújabb állásom viszont lehe-
tõvé teszi hogy zömmel otthon – és függetlenül dolgozzak. Új feladatom a világ-
politika alakulását és ennek pénzügyi következményeit elemezni.

– Mint volt diplomáciai tervezõ, mit szól azokhoz, akik szerint nem is létezik át-
gondolt amerikai külpolitika?

– Ez így túlzás, de talán van benne valami. Azt azonban figyelembe kell venni,
hogy a Clinton kormányzat az elsõ, amely a hidegháború utáni korszakkal bajló-
dik. Paradox helyzet: az új korszak a korábbinál jóval kevésbé veszélyes Amerika
számára, ám szinte mindenütt a világon növekszik a bizonytalanság. Idõbe telik,
mire az Egyesült Államok alkalmazkodik ehhez és kidolgozza stratégiáját.

– Sokan úgy vélik, hogy a kommunizmus és a kapitalizmus konfrontációjának
helyébe már a szélsõséges nacionalizmus és a Iiberális demokrácia szembenál-
lása lépett.

– Ez, mint igazi szembenállás, legfeljebb nagyon rövid távra igaz. A szélsõsé-
ges nacionalizmus a hirtelen felszabadult érzelmek szülötte. Szerintem ma az
egész világon egyetlen eszmerendszer áll meg a lábán, a szabadelvû demokrá-
cia. S lévén ez sem tökéletes, minden ellenfele megpróbálja aláásni. Jobbról, bal-
ról, alulról, felülrõl. A szabadelvû demokrácia – Churchillt idézve – a lehetõ legros-
szabb rendszer, csak éppen minden másiknál jobb.

– Mi a mostani budapesti és prágai utasának célja?
– Rögvest kiszellõztetni a fejembõl a hivatalnoki levegõt. Pesten részt veszek a

holocaust-konferencián, Prágában pedig egy háromnapos értekezleten, amely a
cseh és orosz archívumok 1968-as anyagait tekinti át, vagyis a szovjet beavatko-
zás históriáját. Jó lesz egy ideig a tudományos életbe, ha úgy tetszik, a múltba
menekülni, de azért nagyon érdekel a magyar választási kampány is.

– Olyan rossz volt ez a néhány hónap a külügyben?
– Nem, sõt sikeres is volt. De a hivatalnoki munka olyan kötelmeket jelent, ami-

ket nem szívesen vállalok. Jobban szeretem a saját nevemben a saját véleménye-
met elmondani, mint „magas rangú, magát megnevezni nem kívánó tisztviselõ-
ként” a hivatalos álláspontot ismételgetni.

– Hát akkor halljuk végre a személyes véleményét. Magyarország mennyire
van benne az amerikai döntéshozók látóterében?

– Amerika kétszáz országgal és nemzetközi szervezettel tart állandó kapcsola-
tot, mégis azt mondhatom, hogy Budapest benne van a vezetõk látóterében. Sok-
kal inkább, mint azt Magyarországon gondolják. Na, persze nem úgy, hogy Clin-
ton reggel Magyarországgal kel és este azzal fekszik, hogy vajon ma Csurka Ist-
ván kit támadott meg, kit rúgtak ki a Magyar Rádiótól, és mit akarnak ezek a ma-
gyarok az AWACS-ekkel. De igenis a fontos és a példamutató országok között
tartják számon. Azért is, mert a Iegtöbb amerikai azt tudja Magyarországról, hogy
milyen hõsiesen viselkedett a magyar nép 1956-ban. Mások az ország stabilitását
és az Antall József tragikus halálát követõ nyugodt váltást dicsérik. Az a magas
rangú tisztviselõ, aki Christopher külügyminiszteri beszédeit írja, azért tiszteli a
magyarokat, mert Bartók fanatikus rajongója. Másról sem lehet vele beszélni.
Megint mások George Soros fantasztikus eredményei láttán gyakran kérdezgetik,
mi lehet a magyarok sikerességének titka.
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– Eszerint nincs külön amerikai megítélése például a Csurka jelenségnek, a
médiaháborúnak és az AWACS-ügynek?

– Álljon meg egy pillanatra. Nem lesz az a belügyekbe való beavatkozás, ha
ilyen kérdésekre, akár csak magánemberként is válaszolok?

– Csupán válaszol egy kérdésre, ha akar.
– Oké. Vegyük most csak az AWACS-ügyet. A magyar kormány egy katonai-

lag jelentéktelen, ám politikailag nagyon fontos döntést hozott. Ez Washington-
ban meglepetést keltett, annál is inkább, mert errõl az amerikai kormány állító-
lag egy újságírótól értesült. Ha a magyar kormány és a polgárok többsége azt
kívánja, hogy az ország tagja legyen a NATO-nak, akkor nem illik így meghát-
rálni egy apró és esetleges kockázat elõl. Az AWACS-ek korlátozása politikailag
és hangulatilag olyan lépés voIt, ami nem segítette elõ a NATO-hoz való köze-
ledést.

– De Magyarországon azt is sokan akarják, hogy mindenképpen kimaradjunk a
jugoszláviai háborúkból, a vajdasági magyarság fenyegetettsége pedig ne növe-
kedjék. Hogyan Iehetett volna feladni a NATO-kötelezettség és egy másik, sajátos
érdek közötti ellentmondást?

– A külpolitikában sokszor ellentmondásosak az érdekek, ilyenkor ajánlatos
rangsorolni a célokat. Ez senkinek nem könnyû, és tökéletes megoldás nem is
létezik. Amerika is nehezen dönti el, mi a fontosabb neki Kínával kapcsolatban,
az emberi jogok-e, vagy inkább a kereskedelem. Ez ugyan pestiesen szólva
nem az én asztalom, de legyen szabad elmondani, hogy szerintem Magyaror-
szág jövõje szempontjából a legfontosabb cél a fejlett Nyugatba való betagozó-
dás. Ehhez mindkét oldalról sokat kell tenni. A NATO-tagság ma már reális re-
ménye sokkal többet ígér Magyarországnak, mint a jó kapcsolat hiú ábrándja ez-
zel a szerb kormánnyal. Nem sok jele látszik annak, hogy a NATO-tagság reális
remény. Pedig az! Lassan jár az óra, de azért ketyeg. Ha fogadnék, megtakarí-
tott pénzecském felét rá merném tenni arra, hogy Magyarország az ezredfordu-
ló elõtt a NATO és az Európai Unió tagja lesz. Ehhez természetesen ügyes, nyu-
gati orientációjú diplomácia, toleráns belpolitika és a magánszektor erõteljes fej-
lesztése kívánatos.

– A határon túli magyar kisebbségeket addig is segíteni kell.
– A kiindulópont az, hogy a szomszédos országok birtokon belül vannak. Sok-

kal inkább õk döntik el, milyen a magyar kisebbségek sorsa. Ezt Magyarország
csak részben tudja befolyásolni. A kérdés tehát az, miként lehet ezeket az orszá-
gokat rávenni arra, hogy tisztességesen bánjanak a magyarokkal. Fenyegetéssel,
állandó és éles kritikával-e, vagy olyan sokrétû, nyugati támogatást is eredménye-
zõ diplomáciával, ami esetleg elõsegítheti, hogy toleránsabb kormányok kerülje-
nek hatalomra az egész Duna-medencében?

– Az egyik nyilván nem jó. De a másik részben éppen azért megy nehezen,
mert nyugati támogatásra aligha számíthatunk. Akkor is elhangzik a magyar naci-
onalizmus vádja, ha általánosan elfogadott kisebbségi jogokat kérünk számon.

– Ez alaptalan vád. Hivatalos Amerikai nyilatkozatok természetesnek tartják,
hogy egy ország törõdik a határon túli kisebbségeivel. De ezt tegye úgy, hogy köz-
ben az egész világ elõtt bizonyítja, hogy maga is nyitott, toleráns, demokratikus or-
szág, amely a saját vallási, etnikai és más kisebbségeit egyenjogúan, nagyvona-
lúan kezeli.

– Vannak nagyobb és keményebb, egyáltalán nem „nyugati” összefüggések is.
Oroszország és Ukrajna jövõje, továbbá a balkáni helyzet is hat külpolitikai moz-
gásterünkre. Például arra is, hogy feléledhet-e valahogy a „kisantant”.
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– Ha már az amerikai diplomáciai tervezõ állásról is lemondtam, akkor egy ma-
gyar külügyes bõrében végképp nem érezném jól magam. A „kisantantot” Magyar-
ország úgy tudja megelõzni, hogy óvakodik a kisebbségi probléma hiszter-
izálásától, és mindig tisztelettel kezeli szomszédait. Bármit is gondol az ember a
mai román vezetõkrõl, nem célszerû Romániát kizárólag Funar elképesztõ csele-
kedetei és szövegei alapján megítélni. Bármilyen fájó és igazságtalan Trianon,
azok, akik ezt állandóan napirenden tartják, éppen a szomszédok magyarellenes
„egységét” segítik elõ. A magyar-ukrán alapszerzõdés, vagy a magyar-román ka-
tonai együttmûködés viszont a budapesti diplomácia nagy sikere, és példa arra is,
hogy mit kell tenni.

– Jugoszlávia ügyében nagyon jól viselkedtünk, mégsem lett hasznunk belõle.
Anyagi veszteség viszont igen.

– Nekem is nagy bánatom, hogy a nyugati világ habozik és késlekedik. Ez a ha-
tározatlan politika káros és felelõtlen. A demokratikus társadalmak külpolitikája
sajnos lassú és körülményes, fõleg szokatlan helyzetekben, amikor ráadásul nem
közvetlen NATO-érdek forog kockán. Viszont, ha már egyszer beindul, akkor nem
lehet megállítani. Buta hiba lebecsülni a Nyugat eltökéltségét. Magyarország ter-
mészetesen ne provokálja Szerbiát, ne is vesszen össze senkivel, de azért a jö-
võjét inkább a „messzi” Amerika és Nyugat-Európa barátságára, mintsem a „köze-
li” Szerbia mai vezetõinek „jóindulatára” kell alapozni.

– A NATO békepartnerség megvédené-e Magyarországot külsõ támadás ese-
tén? És mit tenne, ha a határon túli magyarságot érnék súlyos atrocitások?

– A békepartnerség a kezdet kezdete, de a NATO-hoz vezetõ legjobb – mert az
egyetlen – út. Ha egy feléledõ új imperialista hatalom ismét be akarná kebelezni
Magyarországot, akkor a NATO közbeavatkozna. Századunk két világháborújá-
nak és a hidegháborúnak is az a tapasztalata: Amerika végül is nem engedi meg,
hogy egy nagyhatalom uralma alá hajtsa az öreg kontinenst. De a kérdést nem
szabad úgy leegyszerûsíteni, hogy „jönnek-e az amerikai katonák”. Akkor is van-
nak módszerek, ha nem jönnek. Az USA így is teljes nagyhatalmi súlyával fellép-
het. Ahogyan tette ezt a Marshall-tervtõl a közepes hatótávolságú rakétákon át
egészen a szovjet fenyegetés megszûnéséig. Amerika igencsak hozzájárult ah-
hoz, hogy kifulladt, majd összeomlott a szovjet birodalom hála Istennek úgy, hogy
egyetlen egy katonát sem kellet bevetni Moszkva ellen. Igazságtalan állandóan
tétlenkedéssel vádolni Amerikát, amely oly nagy áldozatokat hozott a világ, és ily
módon természetesen a saját érdekében is.

– Akkor most tényleg számíthatunk a fejlettebbekre? A gazdaságban is?
– Igen. Az Európai Unió éppen az elmúlt hetekben lépett elõre. Az integráció

újra halad, közben alighanem Amerikában beindult a gazdasági fellendülés, a
Nyugat pedig egyre inkább képes és akar is kaput nyitni. Én derûlátó vagyok. A
nyugati világhoz való alkalmazkodás szükségességét szerencsére csaknem
mindegyik komoly magyar párt elismeri. Elvégre sem Nyugat-Európát, sem Ame-
rikát nem lehet „magyarosítani”. Meglehet, ez nem egészen fair, de fõleg Magyar-
országnak kell alkalmazkodnia. Ez most végre nem külsõ kényszer, hanem ma-
gyar érdek.

– Nem akarom, hogy belügyekbe való beavatkozással, fõleg pedig nemzetközi
összeesküvéssel vádolják, de megkérdezem: milyen kormányt látna szívesen a
választások után?

– A Nyugat-ellenes, handabandázó szélsõségek vádaskodásai nem tartanak
vissza attól, hogy erre a kérdésre három pontban válaszoljak. Egy olyan kormányt
látnék szívesen, amelyik nem legyõzni, hanem meggyõzni igyekszik ellenfeleit ott-
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hon és külföldön is. A középpártok gyõzelme elõsegítené az Európához való fel-
zárkózás folytatását. Ez a kulcs a magyar jövõhöz, és ez a magyar nép igazi ér-
deke. A szélsõjobb alternatívája nem más, mint afféle népies bolsevizmus, a szél-
sõbaloldalé pedig lényegében balkáni bolsevizmus. Kettõ: a nemzetközi összees-
küvés legendájáról csak azt mondhatom, hogy bár csak lenne egy még aktívabb,
egységesebb nyugati elkötelezettség a térség komoly problémáinak megoldásá-
ra. Három: a fõ összeesküvési szakértõével, Csurka Istvánnal még nem találkoz-
tam. Amennyire tudom, a közvélemény-kutatások szerint nem népszerû. A szín-
mûveit, sajnos, nem olvastam, a barátaim azt mondják, Csurka jó drámaíró volt.
Az összeesküvés meg a nyugati ármány viszont inkább egy rossz ponyvaíró gyen-
ge fantáziájára utal.

– Miképp fogadná Amerika, ha a szocialista párt kormányra kerülne? És változ-
tatna-e ez a magyar fejlõdés konkrét külsõ politikai és gazdasági körülményein?

– Amerika minden olyan kormánnyal együtt tud mûködni, amely a demokrácia
alapszabályait betartja. Egyelõre ez a helyzet Lengyelországban is. Ami a tényle-
ges integráció lehetõségeit illeti, ez attól függ, hogy az MSZP milyen gyakorlati po-
litikát folytatna a kormányban. Ha olyat, amilyet a szocialista párt két-három évvel
ezelõtt hirdetett, nevezetesen az eltökélt kapcsolódást a Nyugathoz, nemigen lesz
probléma. Ha viszont olyat, amilyet az MSZP-nél az utóbbi idõben kialakulni érzé-
kelek, akkor lehetnek gondok. Most mintha sokkal kritikusabban szemlélnék a NA-
TO-t, sõt az európai integrációt is.

– Ez miért hiba? Hát nem ez a logikusabb, mint feltétlenül alkalmazkodni?
– Szó sincs feltétlen alkalmazkodásról! Az Európai Unióba most belépõ

Ausztria például igencsak komoly engedményeket alkudott ki magának. De ha
valaki be akar lépni egy társaságba, annak igenis vállalnia kell az alapfeltéte-
leket.

– Melyek ezek?
– Az Európai Unió gazdasági feltételei közismertek. Meggyõzõdésem, hogy

Magyarország ezen a téren szép eredményekre hivatkozhat és jó irányban halad,
noha a privatizáció és a külföldi tõke iránt még meglevõ bizalmatlanságot jó lenne
minél elõbb leküzdeni, és csökkenteni kellene az inflációt is. Ami a NATO-t illeti,
az politikai és katonai feltételeket szabott magának a megalakulásakor, ezek az
alapokmány tizedik pontjában olvashatóak. A diplomácia fontos finomságai közé
tartozik, hogy Christopher külügyminiszter megismételte ezeket a feltételeket a
The Washington Post címû újságnak írt januári cikkében. Én ezt kedvezõ elõrejel-
zésnek tekintem.

– És addig csak várjunk, amíg az alma le nem esik a fáról?
– A Nyugat iránti türelmetlenséget megértem, a bizalmatlanságot nem.
– Végül: milyen út vezet Európába?
– Politikatörténészként én olyan befogadó, toleráns, alkalmazkodó politikára

alapoznék, amely következetesen és kivétel nélkül; minden szempontból az eu-
rópaiság szabadelvû értékeire támaszkodik. A magyar nemzet, a magyar gazda-
ság és kultúra akkor gyarapodott a legjobban a múlt század végén, amikor a ma-
gyar szemlélet közel volt Európa élvonaláéhoz. Történelmi tény, hogy a nyugati
szemlélet vitte elõre az akkori Magyarországot. Ha tehát kell példa, zászló, akkor
itt van. A századfordulóig Magyarország bámulatos fejlõdésen ment keresztül,
mert a társadalom és vezetõi elhatározták, hogy minden más célt mellõzve fel-
zárkóznak Európához. S azért, mert elvetették az „úgyis egyedül vagyunk, min-
denki ellenünk van” és az „úgysem lehet itt semmit sem tenni” kishitû; önmarcan-
goló hagyományát.
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Az elmúlt hetvenöt év viszont Horthy, Rákosi, Kádár rossz irányba, a Balkán fe-
lé tolta az ország szekerét, és roppant káros nyomokat hagyott. A jobboldal most
mégis Horthyt, a baloldal pedig Kádárt az úgynevezett „kényszerpálya” kötöttsé-
geivel mentegeti. Pedig ez nem mentség! Horthy az elején fehérterrorba, a végén
vesztes háborúba sodorta az országot, Kádár pedig az elején kivégeztette Nagy
Imrét, megtörte a nép önbizalmát, végül pedig gazdasági csõdbe vitte Magyaror-
szágot. Azok a politikusok, akik most Horthyt vagy Kádárt rehabilitálják, akarva-
akaratlanul azt sugallják, hogy a „kényszerpályát” nem is lehet elhagyni, a nehéz-
ségeket nem lehet áthidalni. Ha ez a mentalitás uralkodott volna a századfordu-
lón, akkor még mindig lóháton közlekedne a pesti polgár! Ha pedig a mai politikai
vezetõk nem találják meg a módját annak, miként lehet átlépni a defetizmus béní-
tó hatását, akkor Magyarország lecsúszhat a Balkánra.

Az alternatíva nyilvánvaló: a századforduló európai nyitottsága, ami ismét pá-
ratlan gazdasági és szellemi fellendüléshez vezethet. Ez a mostani lehetõség sze-
rintem még reménytelibb, szinte egyedülálló a magyar történelemben. Bízva bí-
zom abban, hogy még ez a nemzedék megragadja az alkalmat és a reménybõl
valóságot teremt, még az ezredforduló elõtt.

– Ez melyik megfigyelõ optimizmusa: a volt diplomatáé vagy a történészé?
– Látja, most kiderült, hogy professzori alkatom egészségesen túlélte a hivatal-

noki megpróbáltatásokat.”

6.3. Kisebbségi politika

6.31. Magyar ELÕHOLOCAUST, 1941
HVG, 1994. 04. 02.

„A túlélõk leggyakrabban egy ötven évvel ezelõtti napot; 1944. április 5-ét, a
sárga csillag viselésének kötelezõvé tételét tekintik a magyarországi, holocaust
„hivatalos” kezdetének. Csakhogy akkor minek nevezzük azt a majd három esz-
tendõvel korábbi eseménysorozatot, melynek során 18 ezer, részben Magyaror-
szágra menekült, részben akár generációk óta itt honos zsidót deportáltak az ak-
kor már németek által megszállt Galíciába – a szinte biztos pusztulásba? A soká-
ig szinte csak a kutatók által ismert tragédiasorozat cáfolja azt a manapság meg-
lehetõs nagy hangsúllyal táplált hiedelmet, miszerint a magyar zsidóság elleni tö-
meges erõszakos akciókra kizárólag a német megszállás után, mintegy külsõ
kényszer hatására került volna sor.

„Mert hogyan is lehetne megoldani a zsidókérdést, ha már ezt látják a magyar-
ság legnagyobb bajának? Kiirtani nem lehet õket, ez erkölcsi és világpolitikai le-
hetetlenség. Számûzni szintén nem lehet, mert egyetlen állam sem fogadná be
õket, mindegyiknek van belõlük éppen elég” – meditál Veres Péter, a Márciusi
Front Tovább címû lapjának 1938. márciusi beköszöntõ számában. Az író véleke-
dése azonban csak egy tekintetben állta meg a helyét: abban, hogy a zsidók me-
nekülése útjában ekkor már s ez idõtõl folyamatosan egyre több s egyre súlyo-
sabb akadály emelkedett. Magyarország az idézett sorok írásakor még a zsidótör-
vények elõtt állt, de az antiszemita szélsõjobboldal hangja egyre erõteljesebben
hallatszott, s ami a leginkább veszélyes volt, hogy ez a hang egyre többek számá-
ra vált kevéssé fülsértõvé, vagy legalábbis megszokták.

Egyes szórványos jelenségek s az élet apróbb-nagyobb ügyeiben elszenve-
dett, utóbb törvényekben is szentesített hátrányok ellenére azonban 1941 nyará-
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ig, a Szovjetunió elleni. hadba lépésig a Horthy Miklós kormányozta Magyar Ki-
rályság akár még vonzó menedéknek is tûnhetett, különösen a német birodalom
által lerohant környezõ országok zsidóságának szemében Az õ helyzetük ugyan-
is ekkorra már életveszélyesen bizonytalanná vált, míg Magyarországon leg-
alább a puszta Iét garantáltnak tûnt. A Lengyelország lerohanása után Magyaror-
szágra áramló menekülthullám itteni fogadtatásának ma már valóságos legendá-
ja van. Kétségtelen, hogy az akkor ide kerültekkel szemben tanúsított gáláns ma-
gyar bánásmód – például a Belügyminisztérium idõsebb Antall József vezette
szociális osztályának vagy a Honvédelmi Minisztérium Baló Zoltán irányította, ka-
tonai menekültekkel foglalkozó alosztályának nagyvonalúsága – bizonyos mérté-
kig „kisugárzott” az ide menekültek soraiban érthetõen nem kis számban érkezõ
zsidóságra is.

A Magyarországra került külföldiekkel foglalkozó hivatalos belügyminisztériumi
szervezet, a KEOKH (Külföldieket Ellenõrzõ Országos Központi Hatóság) káderei
azonban korántsem voltak egységes állásponton a zsidósággal szembeni bánás-
módot illetõen. A zsidókat már a harmincas években „közbiztonságilag nemkívá-
natos elemnek” tekintõ hivatal akkori vezetõjének, Pásztóy Ámonnak egyik jelen-
tésébõl kiviláglik, hogy míg a KEOKH – már 1938 elõtt is – az „összes külföldiek
itt-tartózkodási ügyét” a szervezet mûködését irányító jogszabályok értelmében
„származásra való tekintet nélkül” bírálta el, addig „a zsidó fajú külhonosoknál
ezen szemponton felül a származás is figyelembe vétetett”.

A bécsi döntéseket követõ terület-visszacsatolások eufóriája és a már említett,
felerõsödõ antiszemita demagógia azonban lassan mintha egyre inkább felesle-
gessé tette volna az imént idézett hivatalos beszámoló némileg ködösített finom-
kodását. Kezdetben kirívó kivételnek tetszhetett, utóbb a további fejlemények elõ-
képévé lettek például a Kassán történtek. Nem sokkal a Felvidék visszacsatolását
követõen a városban tartott razziák után 340 embert teherautókon kivittek a határ-
ra, s ott, áthajtva a szlovák oldalra, sorsukra hagyták õket. Történt hasonló ese-
mény a román határ mentén is, Csíkszeredáról a katonai hatóság minden elõze-
tes kivizsgálás nélkül utasított ki 80 embert, köztük olyanokat, akik generációk, de
legalábbis évtizedek óta ott laktak.

A hatóságok ilyetén eljárását bizonyos értelemben megkönnyítette az a tény,
hogy a terület-visszacsatolásokkal egyes adatok szerint mintegy 350 ezerrel emel-
kedett meg a gyarapodó hon zsidó lakosainak lélekszáma. Tegyük hozzá, e zsi-
dók többsége – kulturális és gazdasági értelemben is jelentõs mértékben különbö-
zött a „megszokottól”: fõként szegény sorsú, kevésbé asszimilálódott ortodoxokról
volt szó. A tõlük való idegenkedés, félelem bizonyára sokak szemében elfogadha-
tóvá tette már magát azt a tényt is, hogy a menekültek java részét az ország kü-
lönbözõ részeiben, internálótáborokban gyûjtötték össze.

Mindez azonban csupán elõjátéka volt annak a tömeges méretû akciónak, amely
nem sokkal követte Magyarországnak a Szovjetunió elleni hadba lépését. Az akció
konkrét értelmi szerzõinek személyérõl egészen biztos információ nincs, vannak,
akik a honvédség német orientációjú vezérkari fõnökének, Werth Henriknek, má-
sok Martinides Ödönnek, a KEOKH egyik fõnyomozójának tulajdonítják. De sokan
sejtik az értelmi szerzõk között Horthy szegedi „csapatából” ismert, rádió-el-
nökösködõ, Gömbös alatt belügyminiszterkedõ, utóbb Kárpátalja kormányzói bizto-
saként tevékenykedõ Kozma Miklóst, esetleg Bartha Károlyt, a Werthez hasonlóan
közismerten németbarát honvédelmi minisztert. Az ügy mindenesetre a legmaga-
sabb fórumon döntetett el. Randolph L. Braham történész, a Magyar holocaust cí-
mû munkájában úgy tudja, Werth Henrik fordult az elõterjesztéssel Horthyhoz, s ál-
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lítólag a kormányzó és Bárdossy László miniszterelnök is egyetértett a tervvel:
„Minden kétes állampolgárságú egyént ki kell utasítani Kárpátaljáról és át kell õket
adni a kelet–galíciai német hatóságoknak.” Az ügyben összehívott minisztertanács
tagjaira állítólag meggyõzõen hatott az az érv hogy a zsidók az áttelepítés helyszí-
nén majd munkát és megélhetést találnak, elsõsorban a visszavonuló szovjet csa-
patok által szabadon hagyott területen és ingatlanokban.

A néhány nap alatt született és július 19-re keltezett 192/1941. számú rendelet
szerzõi mindenesetre abból a kihasználható ténybõl indultak ki, hogy a határokon
kívül végbemenõ katonai és politikai fejlemények végre megteremtették a lehetõ-
séget az áttelepítésre. E megfontolás már csak azért is politikusi cinizmust sugall,
mivel Magyarországra indokoltan menekült embereket érintett. De mint a deportá-
lási gyakorlatból kiderült, még ennél is lényegesen többrõl volt szó.

A megkezdett tisztogatás ugyanis nemcsak szigorúan és könyörtelenül zajlott,
hanem az ebben részt vevõ állami bürokrácia, a csendõri, a rendõri és a katonai
szervek több esetben lényeges „túlteljesítésben” voltak. A végrehajtási utasítás
szerint például megkímélendõek lettek volna a 70 éven felüliek, a betegek, a szü-
lés elõtt álló és a szoptató anyák. Ezzel szemben – mint azt utólag hitelt érdemlõ-
en, néhol maguk az ügyben eljáró vizsgálók is tanúsították – nem egy helyen vá-
logatás nélkül vittek el mindenkit, aki zsidó volt, hiába volt folyamatban lévõ állam-
polgársági kérelme, hivatalosan igazolt munkahelye. De még ezen túl volt, hogy
egyszerûen megsemmisítették az érvényes állampolgársági igazolványt is, kitele-
pítettek sokszorosan kitüntetett frontharcosokat, 48-as honvédek leszármazottait
vagy szüleiktõl távol, nyaraláson lévõ gyermekeket. A késõbbieket idézõ módon
marhavagonokba zsúfolva, a revíziók nyomán határállomássá lett Kõrösmezõre
irányított szerencsétleneket egyes adatok szerint ezres csoportokban teherautó-
kon vagy gyalogosan vitték át a határon túlra. A mindössze háromnapi élelemmel
és legfeljebb 30 pengõ készpénzzel rendelkezõ deportáltakat odaát teljes bizony-
talanság – pontosabban az SS Einsatzkommandó és a szemérmetlenül rabló uk-
rán „rendfenntartó” erõ – fogadta.

A magyar deportálási ötlet ugyanis csupán a határig volt végiggondolva. Tény,
hogy a július végén kezdõdött átszállítások során már néhány nap alatt 10-15
ezer embert kényszerítettek a részben magyar, részben német katonai fennható-
ság alatt álló galíciai területekre. A magyar lépés bizonyíthatóan kezdetben még
a németeket is meglepte, olyannyira, hogy elsõ reakciójukként a váratlan – ily
módon feltehetõen nem az õ nyomásukra lefolytatott – deportálások azonnali le-
állítását követelték, mondván, a sorsára hagyott rendezetlen tömeg veszélyezte-
ti összeköttetési vonalaikat. Végül a dokumentumok szerint az ukrajnai Vinnyi-
cában egy, az ügyben összehívott katonai értekezleten Franz Jackeln SS-tábor-
nok – a balti államok zsidókérdésének végleges megoldója – volt kénytelen meg-
nyugtatni a jelenlevõket: szeptember 1-jéig lezárja a kérdést. A Jackeln-féle vég-
sõ megoldás – ha nem is a késõbb tanúsított magas szervezettséggel – utolérte
a mindenétõl kifosztott tömeget. Az augusztus második felében utólagos becslé-
sek szerint összesen 28 ezer áldozatot követelõ tömeggyilkosság-sorozat Ma-
gyarországról deportált áldozatainak többségét a rendelkezésre álló adatok sze-
rint augusztus 27-én, 28-án a Dnyeszter folyó menti Kamenyec-Podolszkijnál ve-
szejtették el. Az eseményeket eddig legrészletesebben felkutató Majsai Tamás
szerint Magyarországról a deportálás nagyjából két hete alatt körülbelül 18 ezer
embert tettek át a határon, s közülük alig 2 ezren élték túl e kálváriát.

Amilyen váratlan és puccsszerû volt az összeírások és a deportálások kezde-
te, ugyanolyan hirtelen és sokak számára megmagyarázhatatlan volt a befejez-
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tük is. Mind a mai napig nincs pontos értesülés arról, hogy az akciótól állítólag
mindvégig idegenkedõ Keresztes-Fischer belügyminiszter végül is augusztus 15-
én miért parancsolt azonnali megálljt, visszafordíttatva még a határ felé haladó
két vasúti szerelvényt is. Vannak, akik úgy tudják. hogy egy, a galíciai viszonyo-
kat látott, hazaszökött szemtanú, bizonyos Stern Lajos személyes beszámolójá-
nak hatására döntött így a miniszter. Mások a magyar parlament elsõ képviselõ-
nõjének, Schlachta Margitnak, a katolikus Szociális Testvérek Társasága fõnök-
nõjének a közbenjárását tartják döntõnek, aki nemcsak hogy egy vizsgálóbizott-
ság élén személyesen is járt a kõrõsmezei „átrakó állomáson”, hanem több kihall-
gatást is sikerült kieszközölnie ez ügyben a Horthy családnál. Valószínûleg sze-
repet játszott a döntés meghozataIában Cavallier József, a megkeresztelkedett
zsidók Szent Kereszt Egyesületének még a nyilas idõkben is életét kockáztató fõ-
titkára, s állítólag szót emelt az ügyben Bajcsy-Zsilinszky Endre is. Feltehetõleg
nem maradtak hatás nélkül a korabeli zsidó szervezetek elöljáróinak, Pásztor Jó-
zsefnek és Polgár Györgynek az interveniálása, miként a befolyásos Weiss Edith
bárónõ igyekezete sem.

A végsõ motívumot azonban, ami augusztus 15-veI a zsidó ügyben tett elsõ
durva magyar „iniciatívát” leállította, máig nem ismerik a történészek. Az azonban
ismeretes, hogy a beindult gépezetet idehaza nem volt könnyû újra alapjáratra
áIlítani. A deportálások felfüggesztését(!) bejelentõ hatósági nyilatkozatok mind az
ideiglenességet hangsúlyozzák, és számos hiteles dokumentum áll rendelkezés-
re a tekintetben is, hogy buzgó megyei hatalmasságok felkészültek – függetlenül
attól, menekültek-e, vagy sem – Iegalább 100 ezer zsidótól való megszabadulás-
ra. Az összeírások mindenesetre egy darabig még folytak, de néhány, ugyancsak
az immár rossz emlékû Kõrösmezõn végzõdõ helyi túlkapáson kívül 1944 nyará-
ig, az immár németek organizálta és sokak számára valóban végleges megoldá-
sig nem volt más, csak a félelem süket csendje.”

6.32. Fordulat kell a magyar kisebbségi politikában
Tabajdi Csaba, Népszabadság, 1994. 04. 11.

„A választások, s remélhetõIeg az újrakezdés évében, 1994-ben a különbözõ
politikai erõk számvetést készítenek a társadalmi élet valamennyi területérõl.
Nem maradhat ki a sorból a határon túli magyarokkal kapcsolatos politika és a
hazai kisebbségpolitikai gyakorlat elemzése sem. A hazai kisebbségekkel kap-
csolatos politika fõ elemeiben – bizonyos hangsúlyeltolódások ellenére – a meg-
határozó politikai erõk között egyetértés van, amire jó alkalmat teremtett a ki-
sebbségi törvény alapos elõkészítése, szakmai és politikai egyeztetése, illetve el-
fogadása.

Sem a kormány, sem az illetékes parlamenti bizottságok nem látták szükségét
azonban olyan fórum, intézményesített egyeztetési lehetõség megteremtésének,
amelynek keretében a különbözõ politikai erõk és független szakértõk érdemben
megvitathatták volna a határon túli magyarsággal kapcsolatos stratégiai kérdése-
ket. Magam több alkalommal javasoltam ezt a parlamenti munkában és más fóru-
mokon. A vélemények elõzetes ütköztetésével lehetett volna megelõzni, hogy a
határon túli magyarság ügye a kampány részévé váljék. Erre az egyeztetésre csak
akkor nem lenne szükség, ha a határon túli magyarokkal kapcsolatos kormányza-
ti és parlamenti politika megfelelõ lenne. Errõl azonban szó sincs, éppen ellenke-
zõleg: alapvetõ fordulata van szükség.
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Sajnálatos módon ezt a kérdéskört éppen a határon túli magyarság demokratikus
szervezeteinek vezetõi emelték kampánytémává: egyrészt megpróbálták leképezni
a magyarországi pártosztódást, és követni a személyeskedõ, sárdobálós anyaor-
szági politikai stílust, másrészt maguk avatkoztak be hol rejtetten, hol tapintatlanul a
magyarországi választási kampányba. Elég utalni a VMDK-t megosztó, személyes-
kedõ vitába magyarországi szervezeteket is bevonó Ágoston-hódi ellentétre, a
KMKSZ-n belül Fodó Sándor és Tóth Mihály áldatlan párharcára, az RMDSZ radi-
kális és mérsékelt szárnyának harcára a „Neptun” és más ügyek kapcsán, a horvát-
országi magyar szervezetek tragikus belharcára, illetve Duray Miklós nyílt politikai
beavatkozásaira.

Ami a szõnyeg alá került

Természetesen e terjedelem kevés az alapvetõen egy tõrõl fakadó, de mégis el-
térõ konfliktusok árnyalt feltárására. Egy dolog azonban kétségtelen: válságban
van a határon túli magyarság ügye, határainkon innen és határainkon túl. Botor-
ság lenne ezekért a belharcokért és osztódásokért az anyaországi politikát, s fõ-
ként a kormány gyakorlatát kizárólagosan felelõssé tenni. Az mindenképp nyilván-
való, hogy nagymértékben terheli felelõsség a magyar kormányt, s a média kor-
mánypárti részének bizonyos fórumait (Híradó, Panoráma) amiatt, hogy a határon
túli magyarság belsõ vitáiban nem közvetítõként, nem békéltetõként mûködött, ha-
nem ideológiai és pártszempontú kiállásával, anyagi támogatásaival, klienspoliti-
kájának a határon túli magyarság körére való kiterjesztésével nem csillapította,
hanem gerjesztette a törvényszerûen megjelenõ nézeteltéréseket, vitákat. Ez a
magatartás számos esetben tételesen kimutatható. Mindennek következménye,
hogy míg a személyi harcok exponáltan jelentek meg, addig a határon túli magyar-
ság alapkérdései nem, vagy csak érintõlegesen kerültek felszínre. Mi a célszerû
kisebbségi magatartás? Lehet-e, kell-e, és milyen feltételek mellett tárgyalni az
adott állam kormányával? A tárgyalás szükségszerû-e vagy egyenlõ az önfeláldo-
zással és a behódolással? Mi legyen a határon túli magyarság különbözõ állás-
pontjainak egymáshoz való viszonya: vajon a radikális és mérsékelt szárnynak
törvényszerûen kell-e vitáznia egymással, vagy megfelelõ munkamegosztásban
képes együtt harcolni más-más taktikával azonos célokért, a kisebbségi jogokért?

Vajon biztosíthatók-e a felvidéki, a vajdasági, a kárpátaljai, a muravidéki, az er-
délyi, a horvátországi magyarság jogai Budapestrõl, illetve Strasbourgból és New
Yorkból? Megkerülhetõ-e ebben a folyamatban Pozsony, Belgrád, Kijev, Ljubljana,
Bukarest, Zágráb kormánya? Mennyire és milyen módon „szeresse” és támogas-
sa az anyaország a határon túli magyarokat?

Kínzó, nehéz kérdések ezek. Az elmúlt négy évben jórészt szõnyeg alá söpör-
tettek: nemhogy a nagy nyilvánosság elõtt nem tisztázódtak de elmaradtak a bel-
sõ, zártkörû tépelõdések, elemzések és viták is.

Mi az, ami az elmúlt négy év kormányzati politikájából értékállónak tekinthetõ?
Elõször: az MDF vezette kormányok túlexponálták ugyan ezt a kérdéskört, mégis
egyértelmûvé tették, hogy a határon túli magyarsággal való megfelelõ foglalkozás
a mindenkori magyar politika egyik központi eleme. Nyilvánvaló, hogy alkotmány
által elõírt, bel- és külpolitikai, kisebbségpolitikai kérdés, a nemzeti szolidaritás
szerves része. Másodszor: a határon túli magyarsággal kapcsolatosan a magyar
költségvetésnek anyagi kötelezettségei is vannak. Harmadszor: minden szerveze-
ti hiátus és személyi kisajátítás ellenére a Duna TV évtizedes hiányt pótolt.
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A határon túli magyarokkal kapcsolatos minden más kérdésben azonban alap-
vetõ szemléleti változásra van szükség.

(1) Nem tartható a jelenlegi kormánykoalíciónak az a felfogása, mintha a hatá-
ron túli magyarok ügye fontosabb lenne a belsõ gazdasági, társadalmi átalakulás-
nál, a demokratizálásnál és modernizációnál. Nagy hiba lenne a következõ kor-
mány részérõl, ha most a másik szélsõségbe esne, hogy a határon túli magyarok
várjanak a magyarországi gazdasági-társadalmi átalakulás beteljesüléséig, s
majd ezt követõen egy erõs Magyarország megvédi jogaikat. A magyarországi
belsõ fejlõdés és a határon túli magyarság támogatása között csak mellérendelõ
viszony lehet.

(2) Az elmúlt négy év kormányzati külpolitikája Magyarország és szomszédai vi-
szonyát a határon túli magyarság kérdéskörére szûkítette le, annak rendelte alá.
A megoldatlan kisebbségi problémák miatt azokon a területeken (például: gazda-
sági együttmûködés) sem lépett, ahol pedig erre lehetõség nyílt volna. A kisebb-
ségi kérdés a szomszédokhoz fûzõdõ viszonynak központi, de nem kizárólagos
eleme. Nagy hiba lenne, ha az új kormány most a szomszédsági viszonynak ren-
delné alá a határon túli magyarok ügyét: a két kérdéskör között szintén csak mel-
lérendelõ viszony lehet.

(3) Feltétlenül változtatásra van szükség a határon túli magyarsággal kapcsola-
tos kérdéskör megközelítésében.

A túlzottan sok jelképes lépés és a témakör divatszerû kezelése és a kisajátítá-
sára irányuló törekvés a kormánykoalíció és a tömegtájékoztatás részérõl inflálta
a határon túli magyarok ügyét. Mindez nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a
magyarországi közvéleményben tartózkodás, sõt esetenként ellenérzés alakult ki
a határon túli magyar kisebbségek jogos törekvéseivel szemben.

A polgárosodás támogatása

A jogvédelem mellett legalább olyan fontos feladat a határon túli magyarság
gazdálkodó és vállalkozó tevékenységének, polgárosodásának, civil társadalmá-
nak segítése. A Kárpát-medencében élõ határon túli magyar kisebbségek már ed-
dig is bizonyították, hogy kellõ jogi és gazdasági feltételek megléte esetén képe-
sek hatékonyan bekapcsolódni mind saját országuk, mind a nemzetközi gazdaság
kapcsolatrendszerébe. A következõ kormánynak a határon túli magyarság gazda-
sági vállalkozásainak, polgárosodásának támogatását kell egyik legfõbb céljának
tekintenie, mivel az anyagilag független vagy kevésbé függõ kisebbségi állampol-
gárnak nagyobb esélye van identitása megõrzésére, az önszervezõdésre, saját
kulturális létesítmények, iskolák, szervezetek létesítésére és fenntartására. Ily mó-
don nõ a szülõföldhöz való kötõdés és csökken az elvándorlás. Meghatározó je-
lentõsége van a határ menti térségek fejlesztésének, infrastruktúrája javításának.
A keleti piacok egy részének visszaszerzésében fontos szerepe lehet a határmen-
ti térségek gazdasági együttmûködésének, amelyhez a szomszédos országokban
élõ magyarok hatékony módon hozzájárulhatnak. Ez egyben azt is jelzi, hogy a
határon túli magyarok gazdálkodó tevékenységének az államközi gazdasági kap-
csolatokba való erõsebb bevonása Magyarország és szomszédai számára is
hasznot hozó érdek, nem egyszerûen az anyaország segélye és segítsége csu-
pán.

Csak ez a szemléletváltás segítheti elõ, hogy a magyarországi közvélemény ne
kizárólag anyagilag támogatandó vetélytársat, gyámolítást igénylõ honfitársat lás-
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son a határon túli magyarokban, hanem a magyarországi modernizációhoz is se-
gítséget nyújtó közösségként viszonyuljon hozzájuk.

(4) A túlzó retorika, a vitás kérdések nem eléggé szakszerû kezelése, az önmér-
séklet idõnkénti hiánya, a küldetéstudatból fakadó esetenkénti fölényesség az el-
múlt években ahhoz vezetett, hogy Magyarország teljesen jogos és nemzetközi-
leg is indokolt törekvéseit az indokoltnál is több gyanú és bizalmatlanság övezte,
nemcsak a térségben, hanem Nyugat-Európában is.

A kormányzat külpolitikai lépéseiben döntõen, bár nem kizárólagosan magyar
problémaként jelenítette meg a határon túli magyarok ügyét, s kevéssé közép- és
kelet-európai általános problémának. Számos tény bizonyítja ezt: éveken át elmu-
lasztotta a Badinter-féle döntõbíróság adta lehetõség nemzetközi szorgalmazását,
nem nyújtotta be ratifikálásra az Országgyûlésnek a. Regionális vagy Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartáját, a békéltetésrõl és a választott bíróságról szóló nem-
zetközi egyezményt. Az Európa Tanács bécsi csúcsértekezletét követõen a ma-
gyar diplomáciának a kisebbségi keretegyezményre vonatkozóan rövid idõ alatt
több tervezettel kellett volna rendelkeznie a tarsolyában.

(5) Az Antall-kormány elmulasztotta kisebbségi koncepció kidolgozását: Ma-
gyarországnak az elmúlt években. a kisebbségi problémakörre kellett volna sza-
kosodnia: szakmai-politikai fórumok sorozatán keresztül is szorgalmaznia kellett
volna olyan tisztázatlan vagy ellentmondásos fogalmak, mint a kollektív jogok, a
politikai participáció (részvétel), a személyi elven alapuló autonómia, a közigazga-
tási, illetve a területi autonómia, a politikai szubjektum, a nemzeti kisebbségek kü-
lönbözõ kategóriái kibontását, egyértelmûbbé tételét.

Állandó fórumot

Magyarországnak magához kellett volna vonzania a kisebbségi szakma euró-
pai képviselõit, az Európai Népcsoportok Föderalista Uniójának szervezetét, az
Intereget és más szervezeteket, vállalnia kellett volna az 1990. áprilisi dobogókõi
eszmecsere folytatását, állandó kisebbségi fórumot teremtve ezzel.

Mindebbõl jóindulattal csak a kormányhoz közel álló Batthyány Alapítvány vitá-
ja írható a kormány kisebbségi tevékenységének számlájára. Hézagpótló szere-
pet játszottak ily módon az SZDSZ, a Fidesz autonómiai tanácskozásai, az MSZP
Középes Kelet-Európai Tagozatának VMDK-, RMDSZ és Ukrajna-vitái. Nagy mu-
lasztás ez. A mai kormánynak nemcsak az ellenzéki pártok elõtt kell felelõsséget
vállalnia, hanem az általuk oly sokszor emlegetett „magyar nemzet” és saját lelki-
ismeretük elõtt kell elszámolniuk.

(6) Ehhez kapcsolódik az az érthetetlen tehetetlenség, amely a kisebbségi po-
litika tudományos hátterének minõsíthetetlen gyengeségét jelzi. Nem a kutatók hi-
bájából.

A magyar politika hatékonyságának, a politikai elit jobb felkészülésének és tá-
jékoztatásának alapvetõ feltétele a döntéshozatal tudományos elõkészítettségé-
nek javítása, a tudományos háttér biztosítása lenne. Enélkül a kisebbségpolitika
hatékonysága, szakszerûbbé tétele aligha valósítható meg. Elvileg az 1991-ben
létrehozott Teleki László Alapítvány intézetei lennének hivatottak e tudományos
háttér megteremtésére. Az alapítvány és intézeteinek szerkezete, szervezeti fel-
építése azonban nem alkalmas az eredményes kutatómunkára. (Jellemzõ, hogy
máig nincs elfogadott mûködési és szervezeti szabályzata). Az alapítványt fel-
ügyelõ kuratórium nem felel meg a politikai pártatlanság követelményeinek. Az el-
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múlt idõszakban a Határon Túli Magyarok Hivatala kézi vezérléssel irányított,
megsértve ezzel az intézetek tudományos és politikai autonómiáját.

A jövõben különösen fontos lenne olyan elemzõ csoport felállítása, amely fo-
lyamatosan és naprakészen tanulmányozná a nemzeti kisebbségek jogérvénye-
sítésének nemzetközi jogi feltételeit, az ellenõrzõ, a konfliktusmegelõzõ és konf-
liktuskezelõ mechanizmusok tervezeteit az ENSZ-ben, az EBEÉ-ben, az Euró-
pa Tanácsban, az Európai Unióban és más nemzetközi szervezetekben. Külö-
nösen fontos lenne intézetközi tudományos program indítása a kisebbségi auto-
nómiaformák jogi, közigazgatási, kulturális és más aspektusainak tanulmányo-
zása céljából.

(7) A pénzügyi támogatás átlátható rendszerére van szükség. Az elmúlt évek-
ben a határon túli magyar szervezetek belsõ viszályainak jelentõs része a Magyar-
országról kapott anyagi támogatás elosztásának kézi vezérlésébõl, az elosztás
politikai egyoldalúságaiból, a valós vagy vélt részrehajlásokból fakadt. A magyar
költségvetés a határon túli magyarok támogatására különféle jogcímeken különít
el pénzeket. Megfontolandó, hogy a politikai csatározások elkerülése érdekében a
magyar országgyûlés a mindenkori éves költségvetés meghatározott százaléká-
ban rögzítse az ilyen célú támogatás keretösszegét. (1994-ben ez a költségvetés
egy ezrelékét jelentette). Az alapítványokon keresztül történõ támogatás pillanat-
nyilag nehezen áttekinthetõ, mivel az alapítványok támogatási elvei vagy kidolgo-
zatlanok, vagy nem mindig hozzák azokat nyilvánosságra, s fõleg napi, gyakorla-
ti tevékenységükrõl nem megfelelõ az egymás közti információcsere. Ezért ma
nem ítélhetõ meg a kisebbségi állampolgár számára egyértelmûen, hogy a hatá-
ron túli magyarok támogatásában nem játszanak-e szerepet egyoldalú párt- illet-
ve személyi megfontolások.

Olyan elosztási rendszer kialakítására kell törekedni, amely a határon túli ma-
gyar intézmények és szervezetek érdekeinek sérelme nélkül biztosítja az adatok
hozzáférhetõségét mind a magyarországi politikai erõk, mind a határon túli ma-
gyar kisebbségek országos hatáskörû, legitimszervezetei számára.

Kinek képzik a kisebbségi diákot?

(8) A határon túli magyar diákok részére az elmúlt években nyújtott ösztöndíj-
rendszer, a magyarországi felsõoktatási intézményekben való képzésük is újragon-
dolást igényel. Az eddigi gyakorlat, többek között a magyarországi diákokénál ala-
csonyabb ösztöndíj sajnálatos módon nem a hazatérésre ösztönzött, nem segítet-
te az ottani értelmiségi utánpótlást. Fontosnak tûnik ezért az eddigi rendszer felül-
vizsgálata. Néhány hiányszakmát kivéve a határon túli magyar diákokat nem teljes
képzésre, hanem egyetem utáni posztgraduális képzésre kellene fogadnunk.

(9) Fontos, hogy a Határon Túli Magyarok Hivatala együttmûködésével létrejöj-
jön egy kisebbségi koordinációs tanács, amely a különbözõ parlamenti pártok,
független kisebbségi szakértõk megfelelõ szakmai és politikai egyeztetõ fóruma
lenne a határon túli kisebbségi politika stratégiai kérdéseinek kialakításában, a
nemzeti közmegegyezés megteremtésében ezen a területen. Csak a folyamatos
egyeztetés, illetve annak intézményesítése teszi lehetõvé azt, hogy a határon túli
magyar kisebbségek ügyében mérséklõdjön a napi pártcsatározások hatása, és
nemzeti egyetértés jöjjön létre.

Nagy hibát, sõt bûnt követnének el a mai ellenzéki pártok, ha kormányra kerü-
lésük esetén a jelenlegi kormány kisebbség politikájához képest a változásokat,
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az iránymódosításokat azért tartanák szükségesnek, mert a parlamenti és kor-
mányzati feladatok rangsorában alacsonyabbra kívánnák helyezni a határon túli
magyarság ügyét. Az iránymódosítás nem jelentheti azt sem, hogy a közösségi jo-
gok biztosítása helyett elegendõnek tartanák a hátrányos megkülönböztetések ki-
zárását, az egyéni szabadságjogokat. A változásra azért van szükség, mert csak
a gyakorlatias, kompromisszumkész, az ideológiai és pártpolitikai elemektõl men-
tes, a szakszerûségre építõ kisebbségpolitikai gyakorlat hozhat eredményeket.

Nagy kérdés, hogy a jövendõ kormány képes lesz-e erre a fordulatra? Felis-
meri-e a kérdés politikai súlyát, lesz-e annyi szakmai felkészültsége, politikai böl-
csessége és érzelmi elkötelezettsége, hogy végrehajtsa a szükséges változáso-
kat, s megfeleljen a határon túli magyarság idõnként túlzottan is érzelmi igénye-
inek, illetve józan elvárásainak. Egy kárpátaljai falusi tanító nemrég úgy fogal-
mazta meg kérését: „Ne öleljenek olyan szorosan magukhoz. Szeressenek ben-
nünket bölcs-ebben.”

6.4. Gazdaságpolitika

6.41. Száz év magyar gazdaságpolitikája
Csikós-Nagy Béla, Népszabadság, 1994. 05. 28.

„Magyarországon az iparosítás a XIX. század közepe táján még csak kezdeti
szakaszát élte, és a Nyugattól való elmaradás jelei egyre határozottabban mutat-
koztak meg. Ezért a gazdaságpolitika az iparosítás gyorsítását jelölte meg fõ cél-
jának. Ezt szolgálta az autonóm magyar vámtarifa, amelyet azonban a bécsi ud-
var a szabadságharc leverése után hatályon kívül helyezett. Bár ezt az 1867. évi
kiegyezés visszaállította, de sajátos kompromisszummal. A vámügyeket a közös
egyetértéssel kezelendõ kérdések közé sorolták. Mindez korlátozta Magyarorszá-
got iparpolitikai céljainak megvalósításában. Új helyzetet csak az Osztrák-magyar
Monarchia felbomlása hozott. Ezt követõen dolgozzák ki az új magyar vámtarifa-
rendszert, és léptették azt 1925-ben hatályba. Erre támaszkodva, és néhány más
eszköz igénybevételével fogott hozzá a két világháború között a magyar kormány
az önellátás célzatával megfogalmazott iparosításhoz.

Századunkban a függetlenségét 1990-ben, másodszor, immár a szovjet ura-
lom alól visszanyert ország, némiképp megfeledkezve a történelmi tapasztala-
tokról, egy kereken 300 milliós piaccal kíván integrálódni, ami a gazdaságpoliti-
kai autonómiáról nagyobb mérvû lemondást követel; mint ami az Osztrák-ma-
gyar Monarchiában a kiegyezést követõ gazdasági viszonyokat jellemezte. A
XIX. században a szabadságharc leverése után egy 52 milliós piaccal a vám-
unió ellen tiltakoztunk, pedig csak az osztrák és a cseh iparral álltunk verseny-
ben. Most viszont a piacot Nyugat-Európa legfejlettebb ipari országai számára
nyitjuk meg.

Magyarország súlya a világgazdaságban ma kisebb, mint a század elején volt.
Ez így önmagában nem mond sokat, illetõleg a fejlõdõ világ öntudatra ébredésé-
nek, a gyarmatrendszer felszámolásának természetes velejárójaként is értelmez-
hetõ. Az viszont már nagyon is érdekelhet bennünket, miért növekedett Magyaror-
szág és Ausztria között 60 százalékosra az a gazdasági fejlettségbeli különbség,
ami a Monarchia felbomlásakor valahol 40 százalék körül mutatkozott.

A lemorzsolódás már a két világháború között megindult. Korábban úgy véle-
kedtünk, hogy az 1950-1979 idõszakban viszont erõteljes felzárkózás ment vég-
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be. Hiszen a statisztika az évi négy százalék körüli osztrák növekedési rátával
szemben öt százalékot meghaladó magyar gazdaságfejlõdést jelzett. Ezek a szá-
mok azonban nem összehasonlíthatók. Azt már korábban is tudtuk, hogy a szoci-
alista nemzetközi együttmûködés rendszerében végbemenõ értéktermelést a vi-
lágpiac leminõsíti. De az már új helyzet, miszerint a KGST felszámolása után a vi-
lágpiaci értékviszonyok váltak a magyar munka minõsítésének egyedüli fokmérõ-
jévé. Ebbõl táplálkoznak a rendszerváltoztatás társadalmi költségei is.

Tartalmilag vizsgálva, Magyarország világpiaci térvesztésében két tényezõ ját-
szott döntõ szerepet. Az egyik az agrár-termékeknek a világpiacon történt leérté-
kelõdése. A másik az ipari termelési kultúra deklasszálódása. Ma is ezekhez kap-
csolódnak gazdaságunk kulcsproblémái.

Leértékelt agrárium

Az agrár-termékek értékvesztése a húszas évekre nyúlik vissza, amikor a ten-
gerentúli országokban; elsõsorban az Egyesült Államokban és Argentínában ha-
talmas területeket vontak mezõgazdasági mûvelés alá és felfejlõdött a rideg ál-
lattartás.

Az agrár-termékek relatív világpiaci árának átlag 40 százalék körüli csökkené-
se az európai országokat attól függõen érintette, milyen súlyt képviselt az agrár-
szektor a nemzeti termékben. A harmincas években Magyarország exportjának
70 százalékát a mezõgazdasági termékek adták. Ez magyarázza, hogy a világ-
gazdasági válság hatása nálunk súlyosabb volt, és a válság kifutási ideje is hosz-
szabb, mint az iparilag fejlett nyugati országokban. Az agrártermékek leértékelõ-
dése a második világháború után is fennmaradt: a XX. század állandósult jelen-
ségévé vált.

A harmincas és hetvenes évek közötti különbség lényegében abban mutatko-
zott, hogy amíg a harmincas években az agrártermékek leértékelõdése jövede-
lemdiszparitásban csapódott le, addig a hetvenes években költségvetési dotáció-
ján. Elõbbi esetben az agrárszektornak kellett vállalnia az egész terhet. Az utóbbi
esetben viszont a költségvetésen keresztül végbemenõ újraelosztással a terhet az
egész társadalomra osztották szét.

Mindezek ismeretében egyszerûen nem érthetõ, miért tekintette a kilencvenes
évek elején a gazdaságpolitika a világpiaci követelményekhez való jobb alkalmaz-
kodást a mezõgazdaság költségvetési dotációja leépítésének reális alternatívája-
ként. A költségvetési dotáció leépítésének alternatívája csak az állattenyésztés el-
sorvasztása és a jövedelemdiszparitás újbóli meghonosítása lehetett. Ezért kellett
az 1992-1994. években az agrárpolitikát folyamatosan korrigálni. De mind a mai
napig még várat magára a követendõ politika, amely a termelõi érdekeltséget, a
lakosság élelmiszer-ellátását, valamint az exportot egyaránt figyelembe véve egy-
séges rendszerbe foglalja a követendõ magatartást.

A jelenlegi agrárválság megoldása már csak azért is sürgetõ feladat, mert az
ipar legalábbis középtávon nem tudja áthidalni azt az ûrt, amit az agrárexport visz-
szaesése teremt. Nem könnyû ugyanis leküzdeni azokat a problémákat, amelye-
ket az ipari termelés kultúrájának a kommunista rezsimben végbe ment deklasz-
szálódása hozott magával.

Az ipari termelési kultúrát itt az innovációs folyamatot átfogó schumpeteri kon-
cepcióban értelmezzük, ahol a szervezeti formáktól kezdve az üzemvitelen át a
technológiai korszerûsítésig és a marketingpolitikáig a gazdálkodás valamennyi
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lényeges eleme szerepet játszik. Napjainkban éppen azért irányul világszerte ta-
lán a legnagyobb figyelem Schumpeter munkásságára, mert leginkább õ ismerte
fel a vállalkozó meghatározó szerepét a gazdaság fejlesztésében. A kommunis-
ta rezsim éppen ezt a funkciót ásta alá. Komolyan vette azt, amit Lenin az „Állam
és forradalom” címû munkájában fogalmazott meg, amikor is a postához hason-
lította az államosított gazdaságot, amelynek vitele különösebb szakértelmet nem
is igényel.

További problémákat okozott a KGST politikailag motivált szerepének túlértéke-
lése. Bár nem tekintették a KGST-t autark piacnak, de mindenesetre olyan fõ pi-
acnak, amihez képest a világpiaci kereskedelemnek csak marginális szerepe le-
het. Az export ebben az idõszakban két fõ célt szolgált. Az egyik az anyag-, és
energiaimport finanszírozása. Miután pedig a hiányzó természeti erõforrások fõ
szállítója a Szovjetunió volt, az exportorientáltság egyértelmûen a szovjet piachoz
való alkalmazkodást jelentette. A másik a nemzetközi szakosítás és termelési ko-
operáció. Az volt az elvárás, hogy a KGST valamennyi tagország számára teremt-
se meg az iparosítás, mindenekelõtt a gépipar fejlesztésének lehetõségét. Ez hoz-
ta magával azt is, hogy a gyártási technológiáknak a KGST-n belül nyújtotta lehe-
tõségekhez kellett alkalmazkodnia. Ez mintegy intézményesítette a mûszaki elma-
radottságot az iparilag fejlett nyugati országokkal szemben.

Így a kommunista rendszer olyan ipart hagyott maga után, amely mind a tech-
nológia struktúrájában, mind szervezeti felépítésben fejletlenebb volt, mint ami jel-
lemzi azokat a nyugati vállalatokat, amelyekkel a világpiacon versengeni kell; va-
lamint olyan vállalkozói réteget, amely nem a sokszor kegyetlen verseny viszonyai
között nevelkedett és nem tanulhatta meg a vezetés mûvészetét.

Itt van tehát elõttünk a termelés két kulcskérdése: az agrárszektorban az ex-
portösztönzést is szolgáló költségvetési szubvencionálás, az ipari szektorban
pedig a természetes kiválasztáson alapuló szelekció és a vállalat-átalakítás.
Még jó néhány évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a gazdaság természetes állapo-
tához juthasson vissza. Ez nagyobb következetességgel csak az Európai Unió
teljes jogú tagság elnyerésével érhetõ el. A mezõgazdaságban azért, mert ez
biztosíthatja a támogatások nemzetközi elosztását, ami természetesen kedvez
az agrárexportõr országoknak. Az iparban viszont csak akkor, ha ugyanazokat a
kedvezményeket sikerül elérni, ami kezdettõl megilleti az Európai Unió kevésbé
fejlett országait.

Létkérdésünk: az export

Az Osztrák-magyar Monarchia felbomlása óta a sikeres külkereskedelmi straté-
gia volt és marad a termelõerõk fejlõdésének kulcskérdése. De ennek attribútumai
mások voltak a Horthy-rendszerben, a kommunista rezsimben és napjainkban.

Az 1950-1989 közötti idõszakot megelõzõen, és azt követõen Magyarországra
a piaci kapitalizmus viszonyai jellemzõek, és a valutakonvertibilitás elve az a pont,
amelyben az évszázad elejének és végének gazdaságpolitikája közös nevezõre
hozható.

Az 1927. évi valutareform konvertibilis pengõt vezetett be. Az 1991-ben meghir-
detett Kupa-program pedig a forint teljes konvertibilitását középtávú célként fogal-
mazta meg. A húszas években a liberális nézeteirõl ismert gróf Bethlen István fém-
jelezte ezt a politikát. A sors iróniája, hogy 1931-ben neki kellett aláírnia azt a kor-
mányrendelkezést, amely véget vetett a pengõ szabad átválthatóságának, a kül-

165

4. A magyar titkosszolgálatok újszerû elméleti modellje (Várhalmi Miklós, 1994.)



földi adósságszolgálat devizában történõ ellátásának. Nem az álláspont változott,
csak a nemzetközi helyzet tette lehetetlenné a konvertálhatóság fenntartását.

Ezzel egyben jelezni kívántuk, hogy a valutakonvertibilitás nem egyszerû aka-
ratnyilvánítás ügye. Ahhoz az objektív feltételeknek is meg kell lenniük. Két okból
érdemes ezt külön is hangsúlyozni. Elõször azért, mert a külföldi adósság relatív
súlya ma nagyobb, mint volt 1931-ben, amikor a kormány arra kényszerült, hogy
kötött devizagazdálkodásra rendezkedjék be. Másodszor pedig azért, mert a két
világháború között a gazdaságpolitika sokkal határozottabb vonalat vitt az export
ösztönzésére és a belföldi termelés védelme érdekében, mint ahogy ez napjaink-
ban történik.

Miben mutatkozik a lényeges különbség 1931 és 1991 között? A világgazdasá-
gi válság a harmincas években hitelválsággal párosult, így a kormány csak önerõ-
re támaszkodhatott a gazdasági fejlõdés által felvetett problémák megoldásában.
Ezzel szemben a kilencvenes években a nemzetközi pénzpiacokon hitelek felvé-
telére és kötvények kibocsátására minden nehézség nélkül lehetõség kínálkozik.
A Magyar Nemzeti Bank azt is megtehette, hogy a korábban felvett hitelek konver-
zióját hajtsa végre. Sõt mi több, korábban nem tapasztalt méretû devizatartaléko-
lást eszközölt, amit egyebek között a mûködõ tõke importja és a devizabetétek is
lehetõvé tettek. Az így jellemezhetõ nemzetközi pénzpolitikai feltételekkel magya-
rázható a követett külkereskedelmi stratégia terén a harmincas évek és a kilenc-
venes évtized évei között mutatkozó lényeges különbség.

A világgazdasági válság éveiben és azt követõen az autarkiás iparpolitika ex-
portösztönzõ politikával párosul. Ez nem is történhetett másképp, mert hamar ki-
derült, hogy amikor valamely termékben a nagyobb fokú önellátás érdekében fej-
lesztették az ipart, nem az import szûnt meg, csak szerkezetében alakult át. Ha
korábban valamely végterméket kellett importálni, akkor ennek a helyébe a fél-
gyártmány-, és alkatrészimport lépett. Nem is szólva arról a minõségi importról,
amit az ország deficites anyaggazdálkodása hozott magával. Ezért volt az export
létkérdés a magyar gazdaság számára és alkalmazták az exportösztönzés min-
den lehetséges módját.

Szembesítsük mindezt a kilencvenes évek gazdaságpolitikájával! Ma a kivitel
döntõen az exportkényszeren alapul – mindenesetre ez volt a helyzet az 1990-
1993 közötti idõszakban. Miközben az autarkiás iparpolitika exportorientált iparpo-
litikává változott, egy sajátos autarkiás pénzpolitika lépett mûködésbe, amely el-
különítve a gazdaság reálfolyamataitól önálló életet élt, támaszkodva olyan nem-
zetközi lehetõségekre, amelyekkel a harmincas évek gazdaságpolitikája nem szá-
molhatott.

Kialakult tehát egy olyan helyzet, amikor az ország pénzügyi egyensúlya a
rendkívül kedvezõtlenné vált reálfolyamatok ellenére is biztosítottnak tûnik. Még
az a feltételezés is megfogalmazódott, hogy a gazdaság a külföldi kötvénykibo-
csátásokkal történõ finanszírozásának nincs korlátja. Ez nyilván abszurd állítás,
de azért jól jelzi azt a gondolkodásmódot, ahogyan a gazdaságpolitikai magatar-
tást ezekben az években a pénzpolitika oldaláról minõsítették. Minél késõbb is-
merjük fel az ilyen monetáris politika veszélyeit, annál nagyobb árat kell majd ér-
te középtávon fizetnünk.

Nézzük ezek után a termelés érdekében alkalmazott importkorlátozásokat! Ar-
ról lehet ugyan vitatkozni, vajon minden elemében helyes volt-e az iparpolitika,
amelyet a magyar kormányok a két világháború között folytattak. Fûzhetõk észre-
vételek a nemzetközi összehasonlításban magas, sok esetben prohibitív jellegû
importvámokhoz. De azt egyértelmûen lehet leszögezni, hogy autarkiás iparpoliti-
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ka és az iparvédelem egymástól gyökeresen különbözõ dolgok. A magyar gazda-
ságpolitikában ma az importliberalizálás a vezérlõ elv. Az iparilag fejlett országok
viszonylatában pedig az úgynevezett aszimmetrikus egyezményeket úgy értelme-
zik, mint az importliberalizáció menetrendjében adott átmeneti preferenciát.

Mi magyarázhatja a történelmi hagyományoktól eltérõ mai vonalvezetést, ami
egyébként még a hetvenes évtized elsõ felére nyúlik vissza? Magyarország 1973.
évi GATT-tagsága óta a szabad kereskedelem híveként lép fel. A GATT-on belül
egyetlen KGST-országként a Cairnsi-csoporthoz csatlakozott, amely a minden
akadálytól mentes világkereskedelem megteremtése mellett foglalt állást. Igaz
ugyan, hogy ez akkor elsõsorban az agrártermékek szabad nemzetközi áramlása
útjában álló vám és nem tarifális kereskedelmi korlátok elleni fellépést célozta, de
azért egyfajta általános gondolkodásmódot is jelzett. Hiszen éppen a GATT-tag-
ság elnyerésének menetében vállalta Magyarország azt a kötelezettséget is, hogy
elõre egyeztetett menetrendben csökkenti az iparcikkekre érvényes importvámo-
kat.

Az IMF felelõssége

Talán nem jogosulatlan az a megállapítás, miszerint Magyarország 1990-ben,
illetõleg az ezt követõ években kellõen megalapozott elemzések nélkül tette meg
a szabad kereskedelemre való gyors áttérést a magyar gazdaságpolitika alapelv-
évé. Ezt egészítette ki az iparosítás spontán folyamatairól alkotott koncepció,
amely szükségtelennek, egyenesen károsnak minõsítette iparpolitikai, stratégia ki-
dolgozását az ezt szolgáló eszközrendszer kialakításával.

Vannak arra utaló jelek, hogy mindez elsõsorban az IMF ajánlásai nyomán vált
a magyar gazdaságpolitika hivatalos vonalává. Ha ez így van, akkor ez az IMF hi-
bás helyzetmegítélésérõl tanúskodik. Az pedig egyenesen érthetetlen, hogy mikép-
pen ajánlható mindez egy olyan országnak, amelynek küszködnie kell az ipari ter-
melési kultúra helyreállításával, ráadásul olyan szakértõk részérõl, akik már hely-
zetüknél fogva is jól ismerhetik az Egyesült Államok protekcionista iparpolitikáját.

Helyzetünk megítélésénél nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a Monarchia
felbomlása óta Magyarország csak nagy ritkán volt abban a helyzetben, hogy kül-
földi tõke bevonása nélkül tartsa fenn a fizetési mérleg egyensúlyát. A világgazda-
sági válság utáni évek e tekintetben – mint azt már hangsúlyoztuk – kivételes ál-
lapotnak számítanak. A kommunista rezsim idején a KGST-ben a kölcsönös ki-
egyensúlyozottság volt a gazdasági kapcsolatok szabályozásának fõ elve és en-
nek néhány kivételtõl eltekintve eleget is lehetett tenni. Igazából azonban ez csak
úgy volt lehetséges, hogy a nyugati eladósodás vált a probléma-levezetés forrá-
sává. Tegyük ehhez hozzá: a magyar-szovjet kereskedelemben jelentõs monopol-
profit adódott, de ezt a kormányok kívánták a gazdaságtól, és a jövedelmek újra-
elosztásával a társadalmi juttatások bõvítésére használták fel. Az így felhalmozott
adósságok tetõzõdtek az 1990. évi rendszerváltást követõen az átalakulás társa-
dalmi költségeivel.

Az eladósodási folyamat ma is tart. Hiszen a belsõ erõforrások még a kamat-
szolgálat ellátásra sem nyújtanak teljes fedezetet. A követett gyakorlatot burkolt
adósság-átütemezésként is értelmezhetjük, amit Magyarország nemzetközi köz-
remûködéssel alkalmaz. Hátterében ugyanis az IMF–fel egyeztetett gazdaságpo-
litika áll. Az IMF-tõl kapható stand-by hitelek jelentik a zöld lámpát, ami a külföldi
pénzintézeteket Magyarország hitelképességérõl tájékoztatja.
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Úgy tûnik, hogy a külföldi adósságok kezelésének magyarországi módja logikus
folytatása annak a „jó adós” magatartásnak, ami a magyar pénzpolitikát a harmin-
cas években is jellemezte. Ez a „jó adós” politika tulajdonképpen a nyugat számá-
ra is leginkább kezelhetõ és a legmegfelelõbb lehet egy olyan helyzetben, amikor
nincs komoly szándék a magyar gazdaság érdemleges támogatására.

Fel kell vetni azonban a következõ kérdést: meddig vihetõ a jelenlegi adós-
ságkezelési politika? Nem sokra megyünk a kincstári optimizmussal, amely a
kötvénykibocsátás korlátlan lehetõségére hivatkozással takarja el szemünk elõl
a valóságos problémát. Ha nem akarunk átütemezést – ami egyébként értelmet-
len lenne – és ha nincs lehetõségünk az adósság egy részének elengedtetésé-
re – aminek ma nem túl nagy a valószínûsége –, akkor egyetlen reális útként
csak az exportösztönzés és az importkorlátozás mai gyakorlatának felülvizsgá-
lata kínálkozik.

Új növekedési pálya

A magyar gazdaság jövõje számára a legnagyobb esélyt a termelési tényezõk
szerkezetében végbemenõ változás nyújtja. Századunkban nemcsak a mezõgaz-
daság és az ipar arányában megy végbe változás, de a termelési tényezõk rela-
tív súlyának alakulásában is.

Minden jel arra mutat, hogy a XXI. században egyre inkább a posztindusztriális
társadalomra jellemzõ növekedési tényezõk jutnak szerephez. Ez a folyamat már
a XX. században megindult. Ez magyarázza egyébként azt is, hogy a gazdasági
fejlõdés mérésénél a nemzeti jövedelemrõl a bruttó nemzeti termék kategóriájára
tértek át. Az információtechnika tökéletesedése, a logisztika térhódítása, a szigo-
rodó környezetvédelem és más tényezõk nyomán az ipar új feltételek közé kerül.
A gazdaságnövekedési folyamatban mindinkább a tercier szektorhoz számító
szolgáltatások és azoknak az iparban történõ hasznosítása válik meghatározóvá.

A változások nyomán egyfelõl lényegesen csökken a termelés fajlagos anyag-
szükséglete, és fokozódik a humántõke szerepe. Ezek a változások kedvezõ fel-
tételeket teremthetnek Magyarországon egy új növekedési pálya számára. Ha a
gazdaságpolitika olyan stratégia szolgálatába áll, amely a humántõke fejlesztésé-
nek optimális feltételeit teremti meg, a lehetõ legjobban járulhat hozzá ahhoz a tár-
sadalmi elváráshoz, amely egyre határozottabban fogalmazza meg a fejlett világ-
hoz való felzárkózás igényét.”

6.42. A hagyaték
Petschling Mária Zita, Népszabadság, 1994. 05. 06.

„Szörnyû nehéz helyzetben lesz az új kormány” – mondta a minap a gazdaság-
ra utalva – úgy barátilag – egy magas beosztású kormánytisztviselõ. Messzemenõ-
en egyet kellett vele értenem. Sajátos – írja a Pénzügykutató Rt. neves közgazdá-
sza. Négy évvel ezelõtt a Nemzeti Megújhodás Programjának irányelveit vitató par-
lamenti polémiában senki sem gondolta, hogy a magyar gazdaság 1994-ben nem
lesz túl az átalakulás nehézségein. De az általában is túlzott borúlátással vádolt
gazdasági kutatók vélekedései is túlontúl optimistának bizonyultak a kialakult hely-
zethez képest. Senki nem gondolt olyan mély recesszióra, amely meghaladja az
1929-33-as válságban elszenvedettet, senki sem beszélt több százezres strukturá-
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lis munkanélküliségrõl, és mindenki evidenciaként értelmezte azt, hogy az ország
eladósodását fel kell tartóztatni – írja a Pénzügykutató Rt. neves közgazdásza.

A bekövetkezett folyamatok ismeretében túlontúl szépnek tûnõ reményeknek
nemcsak az volt az oka, hogy a szocializmusból a szociális piacgazdaságba –
amirõl a kormányprogram szólt – való átmenet útja ismeretlen volt, de az is, hogy
az induló feltételek alapján valóban más volt várható. Élveztük az IMF és más
nemzetközi szervezetek hitelfolyósításban is megnyilvánuló bizalmát, a fejlett vi-
lág, a külföldi tõkebefektetõk felfokozott érdeklõdését. Igaz, a 1989. év végi valu-
tatartalékok csak alig valamivel több, mint három hónap importját tudták volna fi-
nanszírozni – ennyi egyébként normális körülmények közt elegendõ is – de a kon-
vertibilis export dinamikusan emelkedett, és az 1990. évi külkereskedelmi mérleg-
ben kivételesen nagy, majdnem egymilliárd dolláros aktívum keletkezett.

Az elõzõ kormány három csomagban olyan nagy horderejû intézkedéseket ho-
zott, amelyek ugyan rendkívül népszerûtlenek voltak, de a gazdaság stabilizáció-
ját szolgálták, ideértve a lakossági devizaellátmány korlátozását, a rubelexport
szigorú engedélyezési rendszerének bevezetését és az 1990. januári nagy ár-
emeléseket. A gazdaság – általános válsága ellenére is – „sínre volt téve”, ami tük-
rözõdött az 1990. év végi, a gazdaság stabilizálódását jelzõ adatokban is (másfél
milliárd dolláros pozitív fordulat a dollár elszámolású fizetési mérlegben, a rubel-
aktívum felszívódása, az állami bevételek és kiadások egyensúlyba kerülése). A
szigorú monetáris politikával párosított liberalizációs gazdaságpolitikai program
vállalható volt és az elõkészített állapotban lévõ, az átalakulást segítõ törvények
is. Az új kormánynak nem kellett gazdaságpolitikai pályamódosítással kezdeni.

Nem lesz azonban ilyen kedvezményezett helyzetben a mostani választásokat
követõen felálló kabinet. Egy súlyosan destabilizálódott állapotban lévõ gazdasá-
got vesz át, s ebben a stabilizáció érdekében lépni a Boross-kormánynak pártpo-
litikai okokból nem állt érdekében. Ellenkezõleg, a választásokra készülve hagyta
elfutni a teljesítményekkel arányban nem álló jövedelmeket. A megtermelt és a fel-
használt bruttó hazai termék közt tavaly körülbelül 10-12 százalékpontra tágult a
rés, és jórészt ennek következtében az ország nettó adósságállománya majdnem
kétmilliárd dollárral emelkedett. Ez a rendszerválság váltás válság egyik negatív
csúcsteljesítménye, különösen annak ismeretében, hogy konvertibilis tartozásaink
1990 után majdnem hárommilliárd dollárral csökkentek.

De az államháztartás egészének eladósodottsága is emelkedett. Míg 1989 vé-
gén az államháztartás teljes tartozása a GDP körülbelül kétharmadát tette ki, 1993
végére megközelítette a száz százalékát. A magyar gazdaság tehát az átalakulás
során magas eladósodottsági pályára került, és az új kormány nem kap örökül vál-
lalható és folytatható gazdaságpolitikát. Amit hagyatékként az új kabinetnek vállal-
nia kell, az nem folytatható. Nem folytatható a felelõtlen, hozam nélküli eladósodás,
mindenképpen meg kell akadályozni a gazdaság további destabilizálódását. Egyen-
súlyi pályára kell állítani a gazdaság vonatát, különben az a szakadék felé rohan.

Az 1994-rõl ismertté vált adatok szerint ugyanis az egyensúlyhiány ebben az
évben sem mérséklõdött, s nincs kizárva – ha nem lesznek kiigazító lépések –,
hogy a folyó fizetési mérleg deficitje megdönti a tavalyi negatív rekordot (3,5 milli-
árd dollár) is. Ez pedig a ma még magas devizakészletek ellenére is kritikus hely-
zetbe hozhatja a gazdaságot, különös tekintettel arra, hogy jövõre adósságtörlesz-
tési kötelezettségünk – a kamatlábak alakulásától függetlenül is – több mint egy-
milliárd dollárral emelkedik.

Mindemellett az új kabinetnek olyan kényszerkötelezettségeket is vállalnia kell,
amelyek nem javítják a gazdaság konszolidációs esélyeit. Így nem lehet vissza-
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lépni a kárpótlástól, az egyházi ingatlanok reprivatizációjától, fizetni kell az esedé-
kessé váló kormánygaranciákat (az 1993. év végi vállalás mértéke meghaladta a
100 milliárd forintot), valószínû nem lehet elállni a beígért reorganizációs progra-
moktól és az expótól sem. Természetesen nem lehet megtagadni az államkötvé-
nyek, kincstárjegyek törlesztését, illetve a kamatfizetéseket, sem pedig az állam
közvetlen külföldi hitelfelvételébõl eredõ kötelezettségeket. Nem lehet semmissé
nyilvánítani az elmúlt négy év államháztartási „innovációját”, azt a több száz milli-
árd forintos államkötvény-szaporulatot, amirõl a parlamentnek nem állt módjában
dönteni. S legfeljebb módosítani lehet az államháztartás központi költségvetésen
kívüli területeinek. (tb, önkormányzatok; elkülönített alapok) hitelfelvételi szabálya-
it, de a megnyitott eladósodási csatornákban keletkezett kötelezettségeket legfel-
jebb elinflálni lehetséges. Nem lehet felülvizsgálatokkal érvényteleníteni a privati-
zációs döntéseket.

1990 elejére szétesett a politikai változások, az újraelosztható jövedelemforrás-
ok elapadása és a tudatos gazdaságirányítási magatartás következtében a gaz-
daság és a politika szoros kapcsolatát jelentõ háló. Ez egyidejûleg a vállalati, vál-
lalkozói autonómiák erõsödését hozta magával, vagyis – leegyszerûsítve – azt,
hogy a piacgazdasági átmenet a vállalati, vállalkozói döntések öntörvénye szerint
alakuljon. E kedvezõ irányú folyamat azonban az elmúlt négy évben számos pon-
ton megszakadt.

Az átalakulás vezénylésében és kivitelezésében az állam kapott meghatározó
szerepet (lásd privatizáció, ahol az állam alatt a kormányt kell érteni). A korábbi
kvázi állami tulajdon helyén egyértelmûvé vált a vállalatok részvénytársasággá ala-
kulásával az állami tulajdonlás, a bankrendszer domináns részében szintén az ál-
lami tulajdon jutott túlsúlyba, az államháztartás bevételein, kiadásain és eladósodá-
sán keresztül is alapvetõen befolyásolja a gazdálkodás szabályozás feltételeit.

A gazdaság és a politika közt – új szereplõkkel – újraélesztõdtek azok a kap-
csolatok, amelyek a korábbról jól ismert alkumechanizmusok tartópillérei voltak.
Bár változott az osztogatás tárgya: jövedelmek helyett vagyon, pozíció, illetve ga-
ranciavállalás vagy államkötvény formájában ígérvények kiutalása, és a technika
is más. A központi kormányzati politikai szerepkört ugyanis részben átvette az
ÁVÜ és az ÁV Rt., valamint más, „decentralizált” alap; vagyis az újraelosztási fo-
lyamatok a költségvetésen kívül, azaz a parlament megkerülésével is irányíthatók.

Az elmúlt négy év gazdasági teljesítménye sokféle szempontból értékelhetõ. Ki
lehet mutatni természetesen, hogy hány tornaterem épült, hányan kaptak földet,
telefont. Lehet ilyen, az egykori kongresszusi beszámolókra emlékeztetõ számve-
tést készíteni. Csakhogy ez kevés, mint ahogy annak idején is kevésnek bizonyult
ahhoz, hogy az ország tisztában legyen a teendõkkel.

A gazdaságban lejátszódott eseményeket folyamatában, az eredményeket pedig
közgazdasági összefüggéseikben tekintve, hatásaikat hosszabb távban is értelmez-
ve az MDF vezette kormány hagyatékának meghatározó eleme egyfelõl a külsõ és
a belsõ eladósodás fölerõsödése, másfelõl – ezzel szoros összefüggésben – az ál-
lam gazdasági szerepének újraerõsödése, a piacgazdaság fejlõdésének rovására.”

6.43. Rejtett aknák
HVG, 1994. 04. 23.

„Nem annyira tragikus a magyar gazdaság állapota, vélik a konjunktúraelem-
zõk, mint amilyennek ellenzéki pártok lefestik. Az viszont igaznak tûnik, hogy
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mûködése utolsó egy másfél évében némileg „elaknásította” a terepet a jelenle-
gi kormánykoalíció: utódjának nagyon ügyesen kell lavíroznia, ha el akarja ke-
rülni az olyan robbanásveszélyeket, mint amelyekkel a több százmillliárd forin-
tos hitel és adóskonszolidáció, az állam túlburjánzásával fenyegetõ vállalati re-
organizáció vagy a tömeges csõdök esélyét magában rejtõ ingyenes privatizá-
ció járhat.

Ha 1992 õszén az Egyesült Államokban néhány héttel korábban kerülnek nyil-
vánosságra az amerikai gazdaság fellendülésérõl tanúskodó gazdasági jelzõ-
számok, lehet, hogy ma nem Bill Clinton, hanem George Bush az USA elnöke. A
kormányon lévõk akkor hiába bizonygatták hónapokon keresztül, hogy a hosszú
recesszió a végéhez ért, kezdõdik a növekedés, a prófécia bizonyító erejû adatok
nélkül nem volt elegendõ.

Tavaly nyáron még úgy tûnhetett, a Magyar Demokrata Fórumnak van némi
halvány esélye arra, hogy a gazdasági növekedés elsõ jelei megtámogassák a
választások elõtti sikerpropagandát (a KDNP, a másik kormányzópárt közben
olyan helyzetbe igyekezett hozni magát, hogy az esetleges jó eredményekbõl is
profitálhasson, a rosszakat viszont az MDF-re háríthassa). Ez a remény azonban
elõször az export tavalyi tartós zuhanása (HVG, 1994. február 26.), majd leg-
utóbb a fizetési mérleg elsõ negyedévi egymilliárd dolláros várható deficitjének
kiszivárogtatása óta elenyészett. Azt persze nem lehet kizárni, hogy vannak jó hí-
rek is, de a kormányzat célszerûbbnek tartja, ha elõbb a rosszról szerez tudo-
mást a közvélemény. Szakértõk ugyanis furcsállják, hogy a fizetési mérleg elsõ
negyedévi várható egyenlege ezúttal elõbb vált ismertté, mint a máskor hetekkel
korábban megjelent külkereskedelmi adatok. Megfigyelõk ezért nem tartják ki-
zártnak, hogy a magát a kormány sikeremberének tartó Kádár Béla külgazdasá-
gi miniszter (HVG, 1994. április 17.) jövõ heti sajtótájékoztatóján olyan export és
importadatokat produkál majd, amelyekbõl akár azt is ki lehet olvasni, hogy a
vártnál nagyobb fizetésimérleg-hiány a fellendülés jele: számottevõen növekvõ
export járt együtt még gyorsabban növekvõ importtal, azaz kezd „felpörögni” a
magyar gazdaság motorja.

Választások elõtt a kormányzó pártoknak nyilván sokat segít minden olyan
adat, amely fordulatra utal a hat éve hanyatló magyar gazdaságban. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy a további válság elõrejelzése az ellenzéknek kedvez-
ne. Sõt, inkább annak rémét vetítené eléjük, hogy ha most meg is nyerik a vá-
lasztást, hamarosan megbukhatnak a gazdaság folytatódó kilátástalan állapota
miatt. A konjunktúra-elõrejelzéseket rendszeresen publikáló hazai cégek Kopint-
Datorg, Gazdaságkutató Rt. (GKI), Budapest Bank mindenesetre pozitív és ne-
gatív tendenciákat egyaránt látnak ma a magvar gazdaságban.

Tavaly megállt az ipari termelés 1988 óta tartó folyamatos csökkenése, sõt a
termelés 4 százalékkal nõtt, és ez minden jel szerint idén is folytatódik. Igaz, a ma-
gyar ipar 1993-ban még így is csak a kétharmadát érte el az 1985. évi termelési
szintnek. Számottevõ, 10 százalék feletti növekedést éppen az a három iparág ko-
hászat, gépipar, építõanyag-ipar produkált, ahol a visszaesés az utóbbi években
a legnagyobb volt. Ugyancsak megfordulni látszik egy másik negatív folyamat: ta-
valy nyárig öt éven keresztül minden évben kevesebb volt a beruházás Magyaror-
szágon, mint az elõzõben, 1993 közepe óta viszont minden negyedévben több
mint 1992 hasonló idõszakában, s idén már összességében 3-4 százalékkal is
meghaladhatja a tavalyit.

Folytatódott a közepes vállalatok szakértõk által üdvösnek tartott térnyerése az
iparban: az 50-nél kevesebbet foglalkoztató cégek termelése 23,8 százalékkal, az
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ennél nagyobbaké 0,4 százalékkal nõtt tavaly. Az 50 fõsnél kisebb vállalatok há-
romszor akkora hányadát adták az ipar termelésének, mint 1991-ben, igaz, ez
még mindig csak 18 százalék.

A lakosság számára a legérzékelhetõbb változás kétségtelenül az úgynevezett
belföldi felhasználás – Magyarország nagyfokú nemzetközi eladósodásának kez-
dete óta példátlan mértékû, 5-6 százalékos növekedése volt tavaly. Legalább öt
éve nem nõtt olyan ütemben a magánfogyasztás 3-4 százalékkal Magyarorszá-
gon, mint 1993-ban, s ez a tendencia a jelek szerint egyelõre idén is folytatódik. A
konjunktúrakutatók szerint azonban a magyar gazdaság aligha engedhet meg ma-
gának még egy ilyen, a késõi Kádár korra emlékeztetõ évet, amikor is az ország
lényegesen több jövedelmet használt föl, mint amennyit megtermelt (a bruttó ha-
zai termék (GDP), ugyanis lényegében ugyanannyi volt tavaly, mint egy évvel ko-
rábban). A „túlfogyasztás” ára a rendszerváltás utáni elsõ évek két, sikermutatójá-
nak nagyarányú romlása volt: a három éven keresztül pozitív fizetési mérleg ta-
valy 3,4 milliárd dolláros hiányt mutatott, a lakosság pedig jövedelmének keve-
sebb, mint 9 százalékát tartotta meg (ez az arány az elõzõ két évben 17,6, illetve
15,6 százalék volt), s a megtakarítások idén tovább csökkentek.

A konjunktúraelemzõk szerint ezek a bajok nem a gazdaság magától megindu-
ló élénkülésének, hanem egy rossz gazdaságpolitikának „természetes” velejárói.
Tavaly tavasszal ugyanis a kormány olyan nagyon kezdte akarni a gazdasági nö-
vekedést, hogy úgy csinált, mintha ez a vágya maga lenne a valóság. Ezért a Ma-
gyar Nemzeti Bank tudatosan leszorította a kamatlábakat, hogy a „növekedni vá-
gyó” vállalkozóknak olcsó legyen a hitel. A költségvetés is elkezdett költekezni, ám
hamar kiderült, hogy ehhez pénzre van szüksége, amit csak az augusztusi áfa-
emelésbõl tudott elõteremteni. Ettõl viszont nõtt az infláció, mértéke lényegesen
meghaladta a mesterségesen leszorított kamatokét, a lakosság ezért egyre keve-
sebb pénzt takarított meg és többet fogyasztott. Közben a gazdaság nemhogy
nem élénkült, de az export 13 százalékkal visszaesett, az itthon maradt termékek
pedig jelentõs részben a készleteket duzzasztották. A jegybank a nyár végén
ugyan észbe kapott, emelni kezdte a kamatokat, sorozatosan értékelték le a forin-
tot, de ezzel már nem sikerült megállítania a káros folyamatokat.

A politikai megfontolásból „növekedésre játszó” kormány a legnagyobb kárt a
Kopint és a GKI elemzõi szerint azzal okozta, hogy „rátenyerelt” a gazdaságra, s
ezzel az egyedi alkudozások „tervgazdálkodás ízû” rendszerét és több százmilli-
árd forint értékû kötelezettségeket hagyományoz utódjára. Az úgynevezett adós-
konszolidáció keretében (HVG, 1994. január 8.) több tucat cég készül összesen
mintegy 60 milliárd forintnyi állami ajándék adósság-elengedés formájában való
átvételére, s ha az akciót az eredeti tervek szerint több ezer vállalatra kiterjesz-
tik, akkor ez a Kopint számításai szerint 350 milliárd forintjába kerülne az állam-
nak. Ráadásul a következõ kormány, ha folytatja elõdje politikáját, kénytelen len-
ne annak az ódiumát is átvállalni, hogy hivatalnokai döntenek vállalatok százai-
nak sorsáról.

Az új kormányra leselkedõ, hasonlóan veszélyes csapdának tekinti a Kopint a
privatizáció eltolódását az ingyenes vagy kedvezményes osztogatási formák felé.
Nemcsak azért, mert ennek következtében a várhatóan két hónap múlva hivatalba
lépõ kabinet évente legföljebb feleannyi privatizációs készpénzbevétellel számol-
hat, mint elõdje (amely az utóbbi két évben 100 milliárd forintot kasszírozott), ha-
nem azért is, mert a félig-meddig ajándékba kapott vagyonnal, friss tõke nélkül ne-
kiinduló vállalkozások körében könnyen felütheti fejét a tömeges csõd, amikor is az
új tulajdonosok – jobb híján – megint csak az államtól várnak majd segítséget.
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Az állam egyébként az utóbbi egy évben – a kutatók úgy látják – minden téren
„tarolt”: Elsõsorban az õ megrendeléseinek köszönhetõen nõttek a beruházások,
a költségvetés kiadásai közül egyedül a költségvetési szervek kiadásai nõttek az
inflációt megközelítõ mértékben, ugrásszerûen emelkedett az állami tulajdonrész
a bankokban. A lendület szele a vállalatokat is megcsapta: közülük a GKI felmé-
rése szerint az államiak idén az átlagosnál lényegesen gyorsabban, 36 százalék-
kal tervezik növelni beruházásaikat.

A Kopint kutatói mindezek alapján két lehetséges gazdaságpolitikai forgató-
könyvet vázolnak az új kormány elsõ fél évére. Az egyik a kivárás, a jelenlegi
„semmittevõ” politika folytatása. Ebben az esetben idén is 3 milliárd dollár fölött
lenne a fizetési mérleg deficitje, ám ez évben ugyan nem rendítené meg a magyar
gazdaságot, de azzal a veszéllyel járna, hogy 1995–1996-ra, amikor majd egyma-
gában az adósság törlesztése (kamatok nélkül) meghaladja az évi 3 milliárd dol-
lárt (az idei 2,2 milliárd után) súlyos fizetési zavarok lépnek föl. A washingtoni
PIanEcon intézet Magyarországról szóló jelentése ehhez még hozzáteszi, hogy
ilyen gazdaságpolitika esetén a jelenleg 25 milliárd dolláros magyar adósságállo-
mány elérné a 30 milliárdos lélektani határt, ami után nehezen jutna az ország to-
vábbi kereskedelmi hitelekhez.

A másik, a kutatók által ajánlott változat legfontosabb lépése a forint 10-15 szá-
zalékos reál (azaz a 20-25 százalékosra becsült inflációt ennyivel meghaladó) le-
értékelése lenne. (Ezt egyébkén mindegyik konjunktúra-elõrejelzés elengedhetet-
lennek tartja.) A fizetési mérleg deficit megfékezésére, és a tartós növekedés alap-
jainak lerakására magát elszánó kormányzatnak ugyanakkor egyszerre kellene
ügyelnie arra, hogy a vállalkozók évek óta nem tapasztalt mértékû optimizmusa,
„élénkülési kedve” – amit szintén mindegyik kutatócsoport kimutat – ne romoljon
el, ugyanakkor a belföldi felhasználás se nõjön megalapozatlanul. Ennek módja a
munkavállalókkal kötendõ bérkorlátozási paktum és a kamatok emelése éppen
annyira, hogy érdemes legyen megtakarítani, de a vállalkozóknak se kerüljön túl
sokba a hitel. Ilyen, egymásnak majdhogynem ellentmondó célok elérése – állít-
ják a szakértõk – „nagyon bonyolult feladat”.

A kutatók azonban arra is emlékeztetnek, hogy nem feltétlenül a kormányon
múlik, mi történik a gazdaságban. Sõt, a GKI szakértõi szerint a magyar gazdaság
olyannyira a maga útját járja, hogy a belõle kiinduló törekvések „átütõ ereje” sok-
kal nagyobb lehet, mint az ilyen-olyan kormányzati gazdaságpolitikáké.”

6.5. Biztonságpolitika

6.51. Védtelen védelem
Deák Péter, HVG, 1994. 02. 05.

„A honvédelmi törvény és az 1994. évi költségvetés tárgyalásának parlamenti
egybeesése olyan helyzetet teremtett, hogy a politikának egyszerre volt kénysze-
re és lehetõsége figyelni a honvédelem elvi és gyakorlati kérdéseire. Ez nyilván-
valóvá tette, hogy a védelem fejlesztésének kulcsa a költségvetés révén a parla-
ment kezében van. A parlamenti jogkör tehát nem csupán a hadseregfejlesztés és
a védelem szempontjából praktikus kérdés, hanem biztonságpolitikai vonzata is
van. A döntések elõfeltételét képezõ koncepció azonban hiányzik. Pedig azok a
biztonsági és katonapolitikai elemzések, amelyek egy ilyen koncepció kialakításá-
hoz szükségesek, rendelkezésre állnak, méghozzá politikai konszenzusként létre-
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jött országgyûlési dokumentumokban. Úgy vélem, és ezzel nem vagyok egyedül,
e hiány okai különbözõek. A szakmai döntést befolyásoló okok között az elmúlt
években feltehetõen jelentõs szerepet játszhatott a politika, pontosabban a kor-
mányzat és a katonai vezetés közötti megegyezés hiánya. A világos koncepció
megalkotása sajátos politikai döntés nélkül egyszerûen lehetetlen. A fejlesztés el-
gondolás kialakítása megoldhatatlan akkor is, ha nem tisztázottak a források, a fe-
dezet, de még inkább akkor, amikor nyilvánvaló, hogy a védelem átszervezésére
és fejlesztésére egyszerûen nincs és a közeljövõben nem is lesz pénz. Ez látszó-
lag csapdahelyzet, ilyet azonban a politika nem tûrhet el. Fel kell oldania. Az el-
lentmondás megszüntetésének egyik útja, ha a politika minimál-feladatokat meg-
határozva a kormányzatra, a honvédelmi és katonai vezetésre bízza az ideiglenes
kiegyensúlyozást. A másik verzió, ha a politika alapvetõen megváltoztatja a priori-
tásokat, mégpedig vagy a védelem javára és más ágazatok kárára, vagy a kato-
nai tényezõ rovására, fontosabbnak ítélt szférákat preferálva.

Ki kell jelenteni, az ilyen prioritásváltásnak jelenleg egyik irányban sincs meg
az indoka és realitása. Milyen változatok között lehet ebben a tekintetben válo-
gatni, milyen utak kínálkoznak, illetve ezek közül melyek ismertek. Az elsõ a
honvédelmi alapelvek parlamenti vitájában meghirdetett, késõbb részletesebben
kidolgozott Fidesz-változat, amelynek lényege – némi leegyszerûsítéssel – a
hadsereg létszámának nagyságrendi csökkentése jelentõs bérköltségek és járu-
lékaik, személvi kiadások megtakarítása. Ez rátekintve logikus, az ellenérvek
között azonban vannak biztonságpolitikai jellegûek, a haditechnika és a kikép-
zés oldaláról jelentkezõk. Egyesek az ilyen jellegû megtakarítást nem tartják
meghatározónak, mások szociális aggályokat vetnek fel. A második a hadsereg
tengõdése a sorozatosan bevezetett, kényszertakarékossági körülmények kö-
zötti életforma. Kiképzési szünetek, energiahiány, az élelmezés normáinak stag-
nálása, a hivatásos állomány gondjainak állandósulása. Korlátozások, amelyek
egy része olyan morális gondokkal járhat, melyek csökkentik a harckészültsé-
get, s bár a haderõt fenntartják, de pályaelhagyási hullámot okoznak. A harma-
dik lehetõség a fegyveres erõk tudatos, kemény, racionális átvilágítása, egyes
nem elsõrendû elemek leépítése, bizonyos pazarló, struktúrák és fogyasztások
felszámolása, mások hadrenden kívülre helyezése, akár privatizálása. Bizonyos
szolgáltatások szervezeten kívülrõl való igénybevétele, szimbolikus szervezetek
kiiktatása, nem megalapozott reformkísérletek és azzal járó bemutatók elhagyá-
sa. Mindez természetessé teszi ugyanakkor a mûködõképes és legfejlettebb
elemek koncentrációját, mind technikai, mind személyi, mind infrastrukturális ér-
telemben. Ezt a változatot valós és egzisztenciális okokból csupán belsõ appa-
rátussal csak belülrõl nem lehet keresztülvinni. A gazdaságban az átvilágítás kü-
lön szakma. Az amerikai hadsereg körül magam is ismerek olyan cégeket, amely
csapatok gazdasági átvilágításával foglalkozik. Ezek a cégek ugyan drágák, de
vannak nem vállalkozói úton jelentkezõ megoldások is. A negyedikhez, a mora-
tóriumváltozathoz olyan politikai döntés kell, amely a források nem csupán folya-
matos redukálásával, hanem idõleges csökkentésével „félretesz” a védelem ré-
szére, olyan helyzetet irányoz elõ, amelyben a más ágazatokra jelenleg fordított
növekményt késõbbi ciklusban visszaadja a haderõnek. Ez politikai stabilitást,
konszenzust, elviselhetõ biztonságpolitikai szituációt, vagy külsõ garanciákat
feltételez. Ilyen esetben - és erre számos nemzetközi és magyar történeti példa
van - létszámcsökkenéssel arányos szervezeti koncentrációt kell végrehajtani,
nagyon átgondoltan kell megtervezni a 2-4 év múlva bekövetkezõ, a korábbinál
intenzívebb fejlesztési szakaszt, a hivatásos állományt már eleve át kell képez-
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ni a reform utáni állapotra. Amikor elérkeznek a garantált fejlesztés lehetõségei,
a megemelt forrásokra támaszkodva átgondolt és viszonylag gyors reform vihe-
tõ végbe. Mindehhez nyilván hiteles politikai garancia és annak beváltása kell, s
ez a változat különösen új kormányzati-parlamenti ciklusok idõszakában vá-
lasztható.”

6.52. Hivatásos vagy profi hadsereg
Dr. Szûcs László, Népszabadság, 1994. 02. 07.

„Ma már pártprogramokban is megjelent a fogalom: hivatásos (profi) hadsereg.
A számtalan akciófilm megihleti az embert, amikor azt látja, hogy néhány különle-
gesen képzett és csodafegyverekkel felszerelt harcos sokszoros túlerõvel szem-
ben is helytáll, sõt leginkább gyõztesként kerül ki a csetepatéból. A honvédelem
azonban nem akciófilm.

A hivatásos hadseregek harci sikerei azt igazolják, hogy ez is egy lehetséges
megoldás, a honvédelem végfázisa, a fegyveres küzdelem megvívására. Azonban
ha megvizsgáljuk hazánk, illetve a hivatásos haderõvel rendelkezõ országok hon-
védelmi szükségleteit, azokat a körülményeket, amelyek meghatározóak egy had-
erõ harcértékének kialakításában, a szakértõkben azonnal megfogalmazódik né-
hány kérdés és kétkedés.

Békében Nagy-Britannia és az USA hadserege hivatásosnak tekinthetõ. Prob-
léma azonban a „hivatásos” fogalom értelmezése. A haderõk létszámának bizto-
sítására kétféle mód létezik: egyik az önkéntes (szerzõdéses), ebbõl származik a
profi katona, másik pedig az általános hadkötelezettségen alapuló sorozott állo-
mány, akikbõl – megfelelõ válogatás és nagyon hatékony kiképzés, továbbá meg-
felelõ fegyverzet és védõfelszerelés esetén – ugyancsak profi harcosok válhatnak.
A brit vagy az USA-haderõ legkevésbé a brit szigetek és az USA szárazföldi vé-
delmére készült fel, elsõsorban az európai kontinensen (Németországban) vagy
más támaszpontokon elhelyezett szárazföldi erõkbõl, légierõbõl és haditengeré-
szetbõl áll, ez utóbbi haderõnemek egyébként is minden haderõben a legkevésbé
sorkatona-igényesek. Teljesen más alkalmazási körülményekre és feladatokra ké-
szülnek (a falklandi háború, Öböl-háború, Szomália stb.).

A nagy harci sikernek elismert Öböl-háború sem tekinthetõ részünkre teljes
értékû példának, mert az iraki fél mind a haditechnika és a kiképzés színvona-
lában, mind a vezetés hatékonysága terén messze elmaradt a. szövetséges
erõktõl (ennek ellenére Szaddamnak sikerült megõriznie elit alakulatait a kur-
dok ellen), illetve zömmel lakatlan sivatagi területeken folyt le a szárazföldi
harc. A „gyõztes” haditechnikához még sokáig nem juthatnunk hozzá (gazdasá-
gi és politikai korlátok miatt).

Nem mindegy az sem, hogy egy nép a saját hazáját kívánja megvédeni, vagy
valamiféle érdekeket védelmez távoli térségekben. Ez utóbbihoz megfelelõek a
zsoldosok, a honvédelemhez nem. Az amerikaiak nagyobb (világ)háború esetén
ugyancsak a hadkötelezettséget vennék elõ.

Bizonyos elképzelések szerint a magyar „profi” haderõ létszáma 50-70 ezer fõ
között lenne. Elõször is rögzíteni kell, hogy egy ilyen haderõ legfeljebb kisebb
konfliktusok kezelésére alkalmas, háború megvívására azonban nem elegendõ.
Országunk a határmenti térségekben lévõ közepes és nagyvárosaink, illetve az
egyéb települések lakosságának védelme érdekében nem engedheti meg terüle-
tek feladását, az ellenség által történõ megszállást és az eredeti helyzet késõbbi
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helyreállítását. (A pártok illetékesei kérdezzék meg Gyula, Békéscsaba, Barcs,
stb. lakosait, miként vélekednek errõl a kérdésrõl.) A területlezáráshoz megfelelõ
létszámú erõ kell, amit csak mozgósítás útján lehet létrehozni, kellenek tehát ki-
képzõ alakulatok, és végül az általános hadkötelezettségre is szükség van.

Kérdés az is, hogy az 50-70 ezer ún. „profi” katonából legyen-e biztosító erõ
(szakács, személygépkocsi-vezetõ, raktáros, õrkatona, lakatos, szerelõ stb.). Ma
a korszerû haderõknél a harcolók és a biztosítók aránya egyre rosszabbul alakul,
fõként a sok tagozatú felépítés: ezred, (dandár–) hadosztály, hadtest, hadsereg
esetén.

Egyértelmû az is, hogy a profik részére olyan biztosítási rendszert kell létrehoz-
ni, amely lehetõvé teszi hatékony alkalmazásukat (a napi többszöri bevetést pél-
dául a légierõnél; folyamatos, manõverezõ harctevékenységet, ehhez megfelelõ
tûztámogatást, légi mozgékonyságot, folyamatos anyagutánpótlást), amely
ugyancsak megdrágítja a haderõ fenntartását, többek közt azért is, mert a „civil”
eszközök ilyen körülmények között kevésbé vehetõk igénybe.

Véleményem szerint a haderõ olyan reformjára van szükség, amely ötvözi a hi-
vatásos és az általános hadkötelezettségen alapuló haderõ elõnyös tulajdonsága-
it a következõ alapelvek szem elõtt tartásával:

1. Békében a haderõ fenntartására a mindenkori GDP meghatározott százalé-
kát biztosítja a költségvetés, így kiszámíthatóvá válik a haderõn belüli gaz-
dálkodás.

2. A békelétszám minél nagyobb mértékben szervezetszerû, azonnal bevethe-
tõ „harcos” erõ legyen. Az ellátási rendszert – ahol ez lehetséges – a polgá-
ri szférára kell ráépíteni – térítés ellenében vagy állampolgári jogon.

3. A békeerõ rövid idõ alatt legyen képes 4-5-szörösére növekedve bármely
irányban olyan védelmi csoportosítást létrehozni, amely képes a határvonal
közelében az ellenség légi támadóeszközeit megsemmisíteni; tüzérségét,
amely magyar területeket tarthat tûz alatt – tüzelõállásaiban megsemmisíte-
ni, illetve földi erõinek az államhatáron történõ áttörését visszaverni, betörést
megakadályozni.

4. A békediszlokációt a lehetõ legkevesebb objektum fenntartásával kell megol-
dani, egyenletes területi elosztásban.

5. A békelétszám nagyobb része önkéntes (szerzõdéses) és hivatásos legyen.

Az alapkiképzés, a sorozott katonák szolgálati ideje intenzív kiképzéssel – a
„kevesebbet, de jobbat” elve alapján – csökkenthetõ lenne.

A „profi hadsereg” mint elgondolás tehát gyökereiben hibás a hazai viszonyok
között, mert a honvédelem ügyét el akarja szakítani a társadalomtól, valamiféle
olyan cinizmussal, hogy legyen 50-70 ezer zsoldos katona, aki ha kell, áldozza fel
életét. Ez legalább annyira erkölcstelen, mint amikor a gazdag gyerek helyett
megvették és bevonultatták a szegény fiút.

Abból kell tehát kiindulnunk, hogy az önvédelem jog, a haza védelme pedig kö-
telesség. Az az elvárás rendjén lévõ, hogy a békében meglévõ „profi” erõ fogja fel
az elsõ csapást, és biztosítsa a zöm mozgósítását. Nekünk sokkal inkább a sváj-
ci vagy a svéd modell lehet példa értékû és követendõ. Igaz, hogy ennek megva-
lósításához átfogó tennivalók vannak, a politikusoknak fel kell világosítani a népet
arról, hogy a Magyar Honvédség már nem a Vörös Hadsereg csatlósa, a pedagó-
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gusoknak célirányosabban kell nevelni az ifjúságot, a törvényhozók részérõl pedig
biztosítani kell a tisztességesen szolgálók társadalmi megbecsülését, a hivatásos
katonák társadalmi rangját.

Ezek a dolgok hiányoznak elsõsorban ahhoz (megfelelõ technikai színvonal
esetén), hogy egy szilárd társadalmi alapon álló, elkötelezett, jól felkészített had-
sereg jöjjön létre, amelyben a szolgálathoz való viszony olyan magas fokú öntu-
daton alapul, mint amilyen a svájci, az osztrák vagy az izraeli sorozott katonáknál
megfigyelhetõ. Kell egy felnõtt nép, egy magasan képzett és elhivatott hivatásos
keret, és egy jól kidolgozott kiképzési, mozgósítási és ellátási rendszer, mely a
legnagyobb mértékben ötvözi a polgári és a katonai területeket, ezáltal lecsökken-
ti a fajlagos (egy fõre jutó) honvédelmi költségeket.”

6.53. Késõn nyitották fel a szemünket
Petõ András, HVG, 1994. 03. 05.

„Még csak a gyanúja sem merülhet fel, hogy bármilyen irányban politikailag el-
fogult lenne a magyar hadsereg tiszti állománya, amely az utóbbi négy évben gya-
korlatilag lecserélõdött – állítja az 52 éves vezérkari fõnök, akit március 1-jétõl ne-
veztek ki a Magyar Honvédség parancsnokává is. A háromcsillagos tábornok úgy
látja, hogy a több mint kétharmados parlamenti többséggel nemrég elfogadott
honvédelmi törvény megadta lehetõség dacára a hadsereg nem lesz a mindenko-
ri uralkodó pártpolitikai érdekek eszköze. Szerinte mind a közigazgatási államtit-
kár szerepét, mind a költségvetést tekintve a Honvédelmi Minisztériumot a többi
minisztériumtól eltérõ módon kell kezelni.

HVG: A múlt hét eleje óta mintha ismét kétpólusúvá vált volna a világ: Oroszor-
szág nélkül nem lehet eldönteni a nemzetközi konfliktusokat. Befolyásolja-e mind-
ez Magyarország katonai szerepét a délszláv válságban?

D. J.: Oroszország katonai nagyhatalom volt, most is az, és az is lesz. Mi kato-
nák csak örülhetünk, hogy végül is nem került sor a boszniai bombázásra, s hogy
a korábban szembenálló két katonai nagyhatalom párbeszédet folytat egymással.
Ez utóbbi fejlemény katonailag is megfigyelhetõ volt az újabb idõkben, és talán hoz-
zájárult a délszláv feszültség oldásához. A mi válság-megelõzési és válságkezelé-
si elgondolásainkat még 1991 végén a miniszterelnök és a köztársasági elnök
hagyta jóvá, majd a múlt év végén – a honvédelmi torvénybõl és az alkotmány mó-
dosításából kiindulva – Boross miniszterelnök úr elõterjesztésében a köztársasági
elnök úr ismét jóváhagyta. Koncepciónk lényege, hogy a Magyar Köztársaság ma-
radjon távol a délszláv fegyveres konfliktustól. .A jugoszláv kazettás bombák 1991.
novemberi barcsi kioldását követõen az ilyen értelmû hozzáállásunk meg is erõsö-
dött. Azóta folyamatos, korrekt, de távolságtartó kapcsolatban vagyunk mind a ju-
goszláv, mind a horvát vezetéssel, boszniai kapcsolatunk ma még nincs. A legfe-
szültebb idõszak talán 1991 második fele, 1992 eleje volt, amikor nagyobb erõkkel
és ráfordítássál kellett a légvédelmet erõsítenünk, rádiólokációs csoportokat kihe-
lyeznünk. Az államhatáron azóta nincs közvetlen veszély. A NATO ismert ultimátu-
mának lejártáig készültségi, illetve készenléti szolgálatainkat erõsítettük meg. Re-
pülõegységeink állandó, folyamatos készenlétben vannak, amit feszültebb idõszak-
ban egy-két gép magasabb készültségi fokozatba emelésével esetleg fokozni tu-
dunk. A szárazföldi csapatoknál egyes laktanyákban az ügyeletes alegységeket, az
ügyeleti szolgálatokat, ha szükséges, megerõsítjük, a vezetés operativitását növel-
jük, ami azt jelenti, hogy adott esetben benntartjuk az operatív vezetési csoporto-
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kat az egyes parancsnokságokon. Nyilván fontos az együttmûködés, a kapcsolat-
tartás az érintett országokkal, beleértve egyébként Jugoszláviát is.

HVG: Más lett volna a magyar katonai hozzáállás a délszláv válsághoz, ha a
NATO-nak nagyobb a fogadókészsége a magyar csatlakozási kérelem iránt, mint
ami tapasztalható?

D. J.: Ez politikai, s nem katonai kérdés. Katonailag csak azt tudjuk javasolni az
állami vezetésnek, hogy a mi kis országunk érdekeibõl induljon ki.

HVG: Egyik múltkori nyilatkozatában Ön azt a kijelentést tette; hogy a magyar
tiszti állomány nem baloldali gondolkodású. A politikamentességére oly érzékeny
magyar hadseregnél ez hogyan állapítható meg?

D. J.: A magyar honvédség tisztikara az új honvédelmi törvény értelmében
pártpolitikai tevékenységet nem folytathat, tiszt nem lehet politikai párt tagja: Ál-
lományunk többségének ez volt a kívánsága. A magyar tiszti állomány sem nem
baloldali, sem nem jobboldali; õk magyar katonatisztek. Összetételét tekintve pe-
dig ez az állomány immár teljesen más, mint nyolc-tíz évvel ezelõtt. A Magyar
Honvédségnél jelenleg 13.500 tiszt szolgál, a rendszerváltás óta 5.500 tiszt vo-
nult nyugállományba, tartalékállományba vagy ment máshová dolgozni. Mára
teljesen lecserélõdött a magyar honvédség parancsnokságának vezérkara, a fõ-
csoportfõnökök, csoportfõnökök között sincs olyan, aki 1989 elõtt ebben a be-
osztásban lett volna. A középszintû parancsnokságok tisztjei közül 1989 elõtt ré-
gebben senki sem szolgált hadtestparancsnokként vagy dandárparancsnokként.
És ugye, a régi politikai tiszti állomány egy része elment, a másik része különbö-
zõ szakmai beosztásokban dolgozik. Most meg már azok a hadnagyok, fõhad-
nagyok állnak szolgálatban, akik 1989-ben kerültek tisztiskolára. Nem is akarom
tudni, hogy ki hogyan érti - jobboldali vagy baloldali, nem helyes és nincs értel-
me ezt boncolgatni a hadseregnél. Nem is hiszem, hogy a tiszti állomány a poli-
tikai beállítottságán töprengene. Az más kérdés, hogy a tisztek szociálisan igen-
csak érzékenyek. Ez érthetõ, ha belegondolunk, hogy egy hadnagy nettó fizeté-
se 17-18 ezer forint.

HVG: Sokan mégis úgy tudják, hogy a hadsereg tiszti állománya erõs ideológi-
ai képzést kapott.

D. J.: A képzéssel az ideológiát meg is lehet utáltatni. Habsburg Ottó mondta,
hogy õ sokat járt a világban, s ha Afrikában szovjetellenes emberrel találkozott, ak-
kor az biztosan a moszkvai Lumumba egyetemen végzett, s ha valaki nem szere-
ti az amerikaiakat, az bizonyára Amerikában tanult. Amúgy pedig a katonai akadé-
miákon a marxizmus-leninizmus oktatás óraszámai meg sem közelítették a civil
egyetemekéit. Szerintem a tisztek többsége mindig is azért szolgált, mert szere-
tett katona lenni, s ennek a hivatásnak szinte automatikus velejárója volt a párt-
tagság. Ez elmúlt, ennek vége. Nem ismertük a helyzetet, információink sem vol-
tak, ha egyszerûen és röviden akarom kifejezni a dolgot, akkor azt kell monda-
nom, hogy késõn nyitották fel a szemünket. Elzártan éltünk, laktanyákban, lakóte-
lepeken, a hivatalos újságokat olvastuk, külön figyelték, ha valakinek másféle an-
tennája volt, másféle tévéadást fogott. És végül is mindenki vigyázott, hogy betart-
sa a játékszabályokat, ha benn akart maradni a hadseregben.

HVG: Arra hivatkozva választották le a honvédséget a minisztériumról 1989-
ben, hogy politikamentességét formailag is lehetõvé tegyék. Az új honvédelmi tör-
vény elfogadásával ezt gyakorlatilag visszacsinálták, a honvédség parancsnoká-
val szemben a miniszternek utasítási joga van. Márpedig a miniszter épp most lett
pártelnök is, a minisztérium közigazgatási államtitkára ugyanannak a pártnak a fõ
katonai szakértõje, a politikai államtitkárt is az a párt, az MDF adja. Nem kizárt,
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hogy a választások után más párt hasonlóan erõs irányítása alá kerül a miniszté-
rium. Nem gondolja, hogy ezáltal a mindenkori pártérdekek eszközévé vált a had-
sereg, és megszûnt nemzeti intézmény jellege?

D. J.: Mi a pártoktól teljesen függetlenek vagyunk, és azok is akarunk maradni.
Meg kell mondani, hogy amikor 89-ben szétválasztották a Honvédelmi Minisztéri-
umot és a honvédség parancsnokságát, azt nagyon durván tették. Jó néhány kor-
mányzati, tárcaszintû feladat maradt a vezérkarnál. Az új honvédelmi törvény
alapján a honvédség irányítása több irányból valósul meg: a köztársasági elnök,
a parlament, a kormány és a miniszter által. Anélkül, hogy azt itt részletezném,
meg kell állapítanom, hogy mind a köztársasági elnök, mind a parlament jogosít-
ványai erõsödtek. A miniszter – mint õ maga szokta mondani – a minisztérium
épületébe lépve megszûnik pártember lenni, a honvédség parancsnokának pedig
megmaradtak a korábbi jogosítványai. A honvédséget annak parancsnoka vezeti.
A mindenkori honvédelmi miniszter csak a honvédség parancsnokának adhat uta-
sítást, és jelentést is csak tõle kérhet. Az utasítás parancsjogi következménnyel
bír, ami azt jelenti, hogy parancsot csak arra lehet adni, aminek megvannak a tör-
vényben foglalt feltételei. A dolog lényege, hogy a honvédelmi miniszter jogsza-
bályok, törvények alapján irányít, a költségvetésért és a hadsereg ellátásáért vál-
lalnia kell a felelõsséget, ellenõriznie kell az elosztást és a felhasználást, a minisz-
tériumnak el kell látnia a honvédség jogi képviseletét is, de a miniszter nem pa-
rancsnok. Ez a különbség a régi világhoz képest. A közigazgatási államtitkár pe-
dig semmiféle tekintetben nem diszponálhat a honvédség, a vezérkar fölött.

HVG: Az államtitkárok jogállásáról szóló törvény mindenesetre azt mondja,
hogy a minisztérium szakmai munkáját a közigazgatási államtitkár vezeti, márpe-
dig a katonai vezetés feladatainak egy része a minisztérium alárendeltségébe ke-
rült.

D. J.: A Honvédelmi Minisztérium minden bizonnyal speciális minisztérium
lesz. Annak a minisztériumon belüli leendõ blokknak, amely az ország tulajdon-
képpeni katonai vezetése lesz, legalább hármas feladatot kell ellátnia. Összefog-
ni a minisztérium katonai szakmai részeit; elvégezni a vezérkarok klasszikus ha-
dászati, hadmûveleti tervezési feladatait; katonai parancsnokságként mûködni.
Az említett államtitkári feladat ennél a minisztériumnál a katonai blokkra nem vo-
natkozhat.

HVG: Parlamenti meghallgatásakor ön azt mondta, hogy nem szerencsés a
honvédelmi költségvetésbe olyan elemeket beépíteni, mint egy gazdálkodó szer-
vezetébe. Mit tartana ön helyesnek, s mire futja a ma rendelkezésre álló 
összegbõl?

D. J.: Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ahhoz, hogy ne legyenek gazdálko-
dási nehézségeink, a költségvetési támogatásnak néhány milliárd forinttal többnek
kellene lennie. Nyolc milliárd forintnyi kötelezõ bevételt ír elõ nekünk a költségve-
tés, ezt várhatóan nem tudjuk teljesíteni. Elhagyott laktanyáinkat ugyanis senki
sem vásárolja meg, eladó fegyvereink nincsenek.

HVG: És a Lupis-botrányra gondolva, a pénzforgatás mintha valóban nem len-
ne kifejezetten katonai erény.

D. J.: Ettõl valóban tartózkodni kellene. Ha más tárcáknál elõ is fordul, a Ma-
gyar Honvédséget nem kellene bevétel elõteremtésére kötelezni. Fedezze kiadá-
sainkat a költségvetési támogatás! A felszereltség mûszaki színvonalának tartásá-
val legalább azonos fontosságú az állomány ellátása, elhelyezése, étkeztetése,
ruházkodása és kiképzése. Ez utóbbi nélkül emberéletek kerülhetnek veszélybe.
Súlyozni kell, kétségtelen. Sokszor elmondtuk már a prioritásokat: légvédelem, ve-
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zetés, felderítés, elektronikai harc. Ehhez jönnek még újabban a békepartnerség-
bõl, illetve a békefenntartásból adódó teendõk. A napi élelmezésre az új költség-
vetés szerint fejenként napi 160-170 forint jut, de hát a katonákat el kell helyezni,
olvasnivalót, tévét, magnót kell vásárolni nekik, és a kiképzés, aminek a fontossá-
gát nem lehet eléggé hangsúlyozni, nagyon sokba kerül. Az idén nem tudjuk pél-
dául kivinni a repülõinket éleslövészetre a Balti-tenger partjára, mert nincs rá 200
millió forintunk. Egy kis kézi légvédelmi rakéta például 800 ezer forintba kerül. Per-
sze, hosszabb távon olcsóbb lenne szimulátor-rendszereken gyakorolni, mint éles
lõszerekkel lõni, de azokat is meg kell egyszer vásárolni méghozzá nagyon drá-
gán. Egy harckocsi-szimulátor például 30 millió forint, egy páncéltörõ rakéta száz-
valahány-ezer forint. Hogy ne csak panaszkodjak: egy pilóta egy évben 80 órát re-
pül, ez több, mint a környezõ országok bármelyikében; kiképezzük és rendszerbe
állítjuk a MiG-29-es ezredet, éleslövészettel is végrehajtjuk az alegység-gyakorla-
tokat, folytatjuk a parancsnokok kiképzését. Nagyon fontosnak tartom a zászlóalj-
szintû gyakorlatokat, de mindez igen sokba kerül, és bizony, a tartalékainkat hasz-
náljuk fel. Persze, mint az Állami Számvevõszék is megállapította, költségvetési
és gazdálkodási rendszerünket felül kell vizsgálnunk. Tõlem egyébként rendkívül
idegen minden olyan tevékenység, ami nem illik a katonákhoz. Mindenesetre re-
mélem, hogy nagy tanulság volt ez a pénzkihelyezési ügy, amelynek a konzekven-
ciáit az érintetteknek viselniük is kell.”

6.54. A rendõrség nem a politikai hatalom része
Dr. Kacziba Antal, Népszabadság, 1994. 04. 07.

„Tavaly sikerült megállítani a bûnözés növekedését, sõt az ismertté vált bûncse-
lekmények száma is mérhetõ, igazolható módon csökkent. A bûnözés és a bûnül-
dözés múlt évi eredményeinek értékelése, valamint a bûnözés társadalmi jelenlét-
ének problémái között mégis komoly ellentmondások húzódnak. Tapasztalható,
hogy ezek az ellentmondások gyakran értelmezési zavarokhoz, téves értékítéle-
tekhez vezetnek. A bûnözés és a bûnüldözés adatainak évenkénti elemzése elsõ-
sorban azt a célt szolgálja, hogy értékelni lehessen a rendõrség munkáját és a
kormány közbiztonságot védõ tevékenységét, illetve ki lehessen mutatni ezek tár-
sadalmi hatását. Mint ilyen, az elemzés lehet politikai viták tárgya, amihez azon-
ban a rendõrnek nem sok hozzáfûznivalója van. Legfeljebb annyi a dolga, hogy a
tényeket tisztességesen és szakszerûen közölje. Ezt tettük.

Más dolog a bûnözés társadalmi jelenlétének, hosszabb távon érvényesülõ ha-
tásainak vizsgálata, kezelésének stratégiája. Azt gondolom, hogy ez pártok és po-
litikai irányzatok felett álló nemzeti ügy.

Az utóbbi húsz évre visszatekintve megállapítható, hogy az ismertté vált bûncse-
lekmények száma az 1970-es évek óta folyamatosan emelkedik. A tízezer lakosra
jutó bûncselekmények száma 1972 és 1991 között, több mint háromszorosára nõtt.
Jellemzõ, hogy míg 1972-ben tízezer lakosra 121,1 bûncselekmény jutott, addig
1992-ben már 433. Az elmúlt évben bekövetkezett kedvezõ irányú változás abban
nyilvánul meg, hogy a szóban forgó arány (a kriminalitási index) 388,9-re csökkent.

Skinhead–jelenség

A bûnözés számszerû növekedése mellett a bolgárok közérzetét jelentõsen be-
folyásoló más, kedvezõtlen tendenciákra is fel kellett figyelnünk. Arra többek kö-
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zött, hogy az elmúlt évtizedben a bûnözés városi jellege tovább erõsödött. A bûn-
cselekmények közel felét Budapesten, illetve Pest megyében, tehát az ország
centrumában követték el.

Váratlan és nyugtalanító a politikai bûncselekmények számának növekedése.
Az ifjúság nehéz anyagi helyzete, a munkához és a lakáshoz jutás gondja, a szü-
lõk elszegényedéséhez vezetõ folyamatok felgyorsulása, a társadalmi viselke-
dést szabályozó rendszerek összeomlása a politikai rendszer átalakulását köz-
vetlenül megelõzõ években és napjainkban is társadalmi szintû és méretû prob-
lémákat hozott felszínre. Mélyült az ifjúság körében a deviancia, és megjelentek
a politikai szocializáció súlyos zavarai. Ennek tekinthetjük például a skinhead-je-
lenséget, amely hazánkban nem új keletû. Közel egy évtizeddel ezelõtt a
hardrock zenei irányzathoz kapcsolódó, divatos áramlatként tûnt fel, és hosszú
ideig a deviáns fiatalok idõrõl idõre változó kortársi csoportosulásainak egyike
volt. A mozgalom az utóbbi négy-öt évben gyors ütemben ideologizálódott, az
antihumánus, fajgyûlölõ és fasisztoid nézetek irányába fordult. A szigorodó rend-
õri fellépés hatására e jelenségek számukat tekintve visszaszorulni látszanak, a
megmaradt szervezetek „eszmei elkötelezettsége” és szervezettsége azonban
veszélyesebb a korábbiaknál.

Aggasztó módon növekedett az emberölések száma is, amely évtizedeken át
évi 180-200 között mozgott. 1991-re azonban 309-re emelkedett, lényegében cse-
kély eltérésekkel ugyan de az elmúlt három-négy esztendõben évente hozzávetõ-
leg százzal több embert ölnek meg, mint korábban. E bûncselekmény-kategórián
belül sajátos helyet foglal el az újszülöttek sérelmére elkövetett bûncselekmények
csoportja: évente 20-28 újszülöttet öl meg az anyja. Sok szempontból ebbe a ka-
tegóriába kell sorolnunk a családban élõ kiskorúak sérelmére a szülõk által elkö-
vetett emberöléseket is: évente 20-25 kiskorú gyermek esik áldozatul ilyen szülõi
brutalitásnak.

Egyre gyakrabban elõforduló emberöléstípus az, amelynek hátterében a szer-
vezett bûnözés érdekei, összeütközései állnak. Szaporodtak az elsõ látásra motí-
vum nélkülinek tetszõ emberölési ügyek is.

A prostitúcióról kialakult társadalmi felfogás a nyolcvanas évek végére jelentõs
változáson ment keresztül. Egyre többen vélekedtek úgy, hogy önmagában az, ha
a nõ a saját testét, mintegy szexuális szolgáltatásként áruba bocsátja, az az illetõ
nemi szabadságához tartozik, és ezért büntetõjogi eszközökkel nem üldözhetõ.
Ez a felfogás tükrözõdött a rendõri bûnüldözõ munkában is, végül a büntetõ tör-
vénykönyv módosítása során a jogalkotás szintén is elfogadottá vált. A nyolcva-
nas évek végén és a kilencvenes évek elején a bûnügyi felderítõ tevékenység már
nem a magányosan „szolgáltató” prostituált leleplezésére, hanem az elmúlt évek
során gombamód szaporodó masszázsszalonnak, éjszakai szórakozóhelynek ál-
cázott bordélyházak felderítésére irányult. A prostitúció ezen formája részben az
említett szolgáltatással, részben pedig a vendéglátással fonódott össze. Termé-
szetes kísérõjelensége az effajta prostitúciónak a szervezett bûnözéssel és a ká-
bítószer-bûnözéssel történõ összefonódás, az illegális valutakereskedelemben
való részvétel.

Megjelent a fegyver

Az ismertté vált bûncselekmények palettáján új szín az embercsempészések
számának ugrásszerû növekedése. Egyre több a dél-nyugat, illetve a kelet-nyugat
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relációban mûködõ embercsempész csoport leplezõdik le. Komoly veszély, hogy
az elmúlt években a bûnözés területén megjelent a fegyver, és ezzel összefüggés-
ben az illegális fegyverkereskedelem. Fokozottan veszélyes, hogy egyre több bû-
nözõ birtokol és használ a bûncselekmény elkövetésekor lõfegyvert. Hazánk hos-
szú évek óta a Balkánról Nyugat-Európába irányuló kábítószer-csempészet tran-
zit-országa. A közelmúlt tapasztalatai azonban azt mutatták, hogy nálunk is meg-
jelent a kábítószerek iránti fizetõképes kereslet, és tapasztaljuk a jeleit hazánkban
az eddigieknél lényegesen nagyobb drogfogyasztásnak is.

Rendkívül ellentmondásos helyzet alakult ki a gazdasági bûnözés területén.
Nem új keletû probléma, hogy a büntetõ törvénykönyvnek a gazdasági bûncselek-
ményekre vonatkozó rendelkezései nem nyújtanak kellõ védelmet a gazdasági
visszaélésekkel szemben. A jogalkotás ezen a téren lassan utoléri magát, azon-
ban addig is szembe kell néznünk néhány nyugtalanító jelenséggel. A termelõesz-
közök és az anyagi javak magántulajdonba áramlása folytán a gazdálkodással ös-
szefüggésben elkövetett bûncselekmények súlya áttevõdött a vagyon elleni bûnö-
zés szférájába, és a jogsértések csalásként, sikkasztásként, hûtlen kezelésként
jelen vannak. A gazdálkodás területén zajló bûnözés természetes kísérõjelensége
a korrupció, amelynek leleplezése igen nagy mértékben függ a titkosrendõri felde-
rítés lehetõségeitõl, és legalább ilyen mértékben az úgynevezett összeférhetetlen-
ségi szabályok kidolgozottságának szintjétõl, illetve a „lobbyzás” erkölcsi és jogi
szempontból meghúzandó határaitól.

A vagyon elleni bûncselekmények számának növekedését vagy csökkenését
számos tényezõ befolyásolja. Ennek egyik sokat vitatott eleme a szabálysértési
értékhatár felemelésének hatása. Az értékhatár növekedése kétségtelenül csök-
kenti a bûncselekmények számát, ez azonban a bûnözés alakulásának tendenci-
áját nem változtatja meg. A vagyon elleni bûncselekmények csökkenését jobban
befolyásolja a biztosítási feltételek módosulása, a védekezési eszközök és mód-
szerek terjedése, a társadalmi önszervezõdések és tevékenységük hatása, a
rendõrök közterületi jelenlétének erõsödése stb. Ugyanakkor vannak olyan ténye-
zõk, amelyek a növekedést segítik elõ. Ilyen például a fiatalkorúak bûnözési akti-
vitásának növekedése (az általuk elkövetett bûncselekmények háromnegyede va-
gyon elleni), az elszegényedés vagy a munkanélküliség.

A magyar társadalom hosszú évtizedeken át abban a tudatban élt, hogy a bû-
nözés az embertõl és a társadalomtól idegen, vélhetõen kiküszöbölhetõ jelenség.
Az ismertté vált bûncselekmények számának robbanásszerû növekedése alapve-
tõen megváltoztatta a polgár és a bûnözés viszonyát. Ma már az ember úgy érzi,
hogy õ vagy a hozzá közel állók bármikor áldozatául eshetnek valamilyen bûncse-
lekménynek. Ezeket a félelmeket, szorongásokat naponta visszaigazolja a sajtó.
Tény, hogy hazánkban a bûncselekmények robbanásszerû növekedését nem kí-
sérte a kezdeti idõszakban hatékony rendõri fellépés. Ezért tudomásul kell ven-
nünk azt is, hogy a bûnözés csökkenése, a rendõri fellépés korábbinál lényege-
sen nagyobb hatékonysága egyik pillanatról a másikra nem vezet a görcsök, félel-
mek oldásához. A programok egyike az, amelyben azonos elképzelés szerint
mozgósíthatók a bûnözés csökkentése, a bûnözésre módot kínáló alkalmak, kor-
látozása irányába ható; erõk. A hatékony bûnmegelõzési program olyan cselekvé-
si terv, amely irányt mutat a bûnmegelõzést szolgáló polgári kezdeményezések-
nek, rendezi a biztonsági és vagyonvédelmi szolgáltatások jogi alapjait, e szolgál-
tató szervezetek és a rendõrség viszonyát, s a tulajdonosokat olyan jogi helyzet-
be hozza, hogy személyük és vagyonuk védelmérõl hatékonyan tudjanak gondos-
kodni, továbbá szervezõerõt jelent a bûntettesek integrálása érdekében mûködõ
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polgári kezdeményezések számára.
Hatékony gazdaságvédelem nyilvánvalóan csak a gazdaságpolitikával a leg-

szorosabb összefüggésben alakítható ki, mégpedig úgy hogy a gazdaság mûkö-
dését szabályozó rendszerekben a büntetõjog nem játszhat vezetõ szerepet. A
rendõrség gazdaságvédelmi tevékenysége a büntetõjogilag védett gazdasági ér-
dekek érvényesítését szolgáló állami ellenõrzõ mechanizmus egy elemeként mû-
ködhet célszerûen.

Felgyorsult migráció

A világ és Európa a századvég egyik legsúlyosabb problémájaként éli meg a
felgyorsult migrációt, és annak a bûnözésre gyakorolt hatásait. Idegenrendészeti
jogunkban ennek konzekvenciáit magunk számára is le kell vonni.

A szervezett bûnözés megjelenése, nemzetközivé válása súlyos dilemma elé
állította Európa kormányait. Az világos mindenki számára, hogy a nemzetközi
szervezett bûnözés, beleértve a szervezett gazdasági bûnözést is – csak nemzet-
közi összefogással küzdhetõ le. Emellett választ kell találni a szabadság és a biz-
tonság, valamint a szuverenitás és a biztonság dilemmáira. Nevezetesen arra,
hogy vajon a rendõrségeknek a polgárok alkotmányos jogait érintõ jogköre med-
dig terjeszthetõ ki anélkül, hogy az a szabadságjogokat súlyosan sértené, és ez-
zel az élet minõségét hátrányosan befolyásolná. Az elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy a világ nagy rendõrségei két jól meghatározható irányba változtak.
A hagyományos járõrözõ, ellenõrzõ rendõri tevékenység mellett megjelentek a ka-
tonai szervezetbe tömörített, katonai fegyverzettel felszerelt és katonai struktúrá-
ban vezérelt rendõri csapaterõk és a különleges rendeltetésû terrorelhárító rend-
õri egységek. A szervezett bûnözés ellen alkalmazott hagyományos nyomozási
metodikák kudarca következtében sorra alakulnak speciális bûnügyi egységek -
lényegében bûnügyi hírszerzõ szolgálatok, amelyek elnevezésüknek mindenben
megfelelõ módon mûködnek.

Ezzel párhuzamosan komoly erõfeszítések történnek arra, hogy a rendõrség ál-
talános hatáskörû, a lakossághoz közel lévõ szervezeti egységei a társadalom irá-
nyába nyitottan, átláthatóan, a polgárokkal együttmûködve tevékenykedjenek.

E gondolatok átvezetnek a rendõrség társadalomban elfoglalt helyének és sze-
repének problémaköréhez.

A rendõrséget érintõ sokféle változás közül a leglényegesebb, hogy szerveze-
tet ma már nem tekinthetjük a politikai hatalom részének. Okkal remélhetjük azt is,
hogy a társadalom rendjének megõrzése, a közbéke biztosítására erõfeszítéseink
révén sikerült eloszlatnunk bizonyos politikai aggályokat és fantomfélelmeket is. A
rendõrség minden tagja – a járõrtõl a fõkapitányig – kizárólag abban érdekelt,
hogy hatékonyan és a köz megelégedésére szolgálja a polgárok biztonságát, és
abban, hogy az ehhez szükséges feltételeket biztosítsák számára.”

6.55. Törvény a rendõrségrõl
Juhász Gábor, HVG, 1994. 04. 09.

„A jövõben a rendõrség bírói engedéllyel rendelhet el bizonyos titkos akciókat
– például telefonlehallgatást, titkos házkutatást –, ám a titkosszolgálatok efféle
manõvereit továbbra is az igazságügy-miniszter engedélyezheti. A két és fél
éves huzavona végén a múlt kedden elfogadott – februárban hatpárti megálla-
podással elõkészített – rendõrségi törvény a belügyminiszter irányítása alá he-
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lyezi a testületet, a kinevezéseknél pedig megszünteti a helyi önkormányzatok
vétójogát.

Alig több mint egy hónappal a választások elsõ fordulója elõtt, vagyis kampány
közben ellenszavazat nélkül fogadta el az Országgyûlés a rendõrségrõl szóló tör-
vényt. Mindez arra utal, hogy nincs feltétlenül kudarcra ítélve minden minõsített
többséget igénylõ jogszabály, a választások közeledtével sem következett be a fõ-
leg a médiatörvény kudarca kapcsán emlegetett „kétharmados csõd”. A 244 igen
szavazat (az egyetlen tartózkodó a szabaddemokrata Tamás Gáspár Miklós volt)
azonban nehezen született meg.

A rendõrségi törvényjavaslat elsõ változatában még 1991-ben készült el, ám
akkor több pontjában az ellenzék erõs ellenállásába ütközött (HVG, 1991. novem-
ber 9.,16.). A legtöbb vitát a testület irányításával, az önkormányzatok „káderezé-
si” jogaival kapcsolatos szakaszok váltották ki, de nem volt egyezség a titkos esz-
közök (telefonlehallgatás, levélbontás, titkos kutatás) engedélyezése körül sem.
Ezeken a pontokon alapvetõen nem változott az 1992-ben benyújtott, majd 1993-
ban némileg módosított második változat sem, amely a mostani szavazás alapját
képezte.

A legfontosabbnak tekinthetõ változás szerint a rendõrség irányítása a törvény
hatálybalépésekor a kihirdetést követõ hatodik hónap elsõ napján visszakerül a
belügyminiszter kezébe. Jelenleg ugyanis egy 1990 márciusában, tehát még a
Németh-kormány idején elfogadott jogszabály szerint a tárca vezetõje „a jogsza-
bályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei útján” irányítja a rendõrséget, ám
közvetlen utasítást törvényesen nem adhat neki.

Belügyminiszteri irányítás utasításjoggal – ezt a kormányzati alapkonstrukciót
végül elfogadta az ellenzék, bizonyos megszorítások ellenében. A belügyminisz-
ter a jövõben nem általában „a kormány döntéseinek végrehajtása érdekében” ad-
hat ki utasítást a rendõröknek, ahogy a kormány javasolta –, hanem csak a köz-
biztonság és a belsõ rend védelmére hozott kabinetdöntések végrehajtására, s
csak az országos fõkapitányon keresztül (de ez az utasítási jog is korlátozható „si-
ma” feles törvénnyel). A kormány elérte, hogy az országos fõkapitányt a belügymi-
niszter javaslatára a miniszterelnök nevezze ki (a szabaddemokraták sokáig a
köztársasági elnöki kinevezés mellett kardoskodtak), cserében viszont hozzájá-
rult, hogy a jelöltet a parlament rendõrségi bizottsága elõzetesen meghallgassa, s
alkalmasságát a kinevezõt nem kötelezõ állásfoglalásban ítélje meg.

Az ellenzék engedett a rendõrségi vezetõk kinevezésével kapcsolatos önkor-
mányzati jogosítványokkal kapcsolatban is. 1990 novemberében tehát már az An-
tall-kormány idején bevezetett mai szabályok elõírják, hogy a helyhatóságoknak
vétójoguk van a rendõrkapitányok kinevezésénél, a megyei (fõvárosi) közgyûlések
pedig elõzetesen véleményezhetik a fõkapitányok személyét. A kormány szaba-
dulni kívánt az önkormányzati vétójogtól, amibe az ellenzék végül is beleegyezett
(a kinevezõ azonban köteles indokolni döntését, ha az ellentétes az önkormány-
zati véleménnyel). Ez valójában nem volt nagy engedmény, mert a tapasztalatok
azt mutatták, hogy a helyi önkormányzatok eddig sem tudták érvényesíteni e jo-
gukat. Egy-egy kapitányság területe ugyanis több településre is kiterjed. Így elõ-
fordult, hogy egy nagyváros önkormányzatát leszavazták a környékbeli falvak a
városi rendõrkapitány kinevezésekor (a voksok ugyanis településenként és nem
lakosságarányosan illetik meg a helyhatóságokat). Ugyanakkor a kormány is haj-
landó volt kompromisszumra: míg korábban elõtérbe tolta a köztársasági megbí-
zottakat azzal, hogy véleményezési jogot akart adni nekik, tovább erõsítve ezzel
„régiófõnöki” szerepüket –, errõl végül lemondott.
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Több ponton sikerült módosítani az eredeti javaslat túlzott „rendõrbarátiságán”
is. Bevezethetõ lesz például a bûnmegelõzési ellenõrzés (ezt korábban rendõri,
biztonsági, rendészeti ellenõrzésnek nevezték) azoknál, akik szándékos bûncse-
lekmény miatt kiszabott legalább kétévi vagy visszaesõként elkövetett bûncselek-
mény miatti szabadságvesztésbõl szabadultak. A kormányjavaslat azonban „há-
zon belül” tartotta volna az ügy elintézését, vagyis nem engedte volna meg a leg-
feljebb egy évig tartó ellenõrzést elrendelõ rendõrségi határozat soron kívüli bírói
felülvizsgálatát. A hatpárti egyeztetés nyomán elfogadott végsõ változat szerint vi-
szont a döntésjóváhagyásáról 72 órán belül bíróság határoz majd (az ellenõrzést
azonban a rendõrség azonnal elkezdheti). Egyértelmûvé tették a végszavazásnál
azt is, hogy a rendõrség tömegoszlatásra nem használhat lõfegyvert (ami azon-
ban a törvény szövegének értelme szerint nem jelenti azt, hogy a tömegben lévõ
egyes személyre nem adható le lövés).

Az ügyészségi engedélyezés ötletét elvetve a parlament végül is elõzetes bírói
hozzájáruláshoz kötötte bizonyos titkos eszközök rendõrségi használatát. A tör-
vény általános felhatalmazást ad a rendõrségnek a titkos információgyûjtésre (a
képviselõk elvetették azt az egyébként hatpárti javaslatként futó korlátozást is,
hogy a parlamenti képviselettel rendelkezõ pártok használatában levõ helyiségek-
ben nem használható titkos eszköz). Informátor alkalmazásához, rendõrök civil-
nek álcázásához, fedõ okiratok kiadásához, fedõvállalkozások létrehozásához,
csapdaállításhoz a rendõrségnek továbbra sem kell semmiféle külsõ engedélyt
szereznie. Ha ügyész hozzájárul, a rend õrei a nyomozás megtagadásának vagy
megszüntetésének kilátásba helyezésével „beszervezhetnek” informátort (ha az
így szerzett információ elõreláthatólag „nagy fogáshoz” vezet).

Más a helyzet a polgárok jogaira leginkább veszedelmes titkos eszközök hasz-
nálatánál. Az 1990 januárjában az emlékezetes Duna-gate botrány kirobbanását
követõen alkotott mai szabályozás az igazságügy-miniszter jóváhagyását követe-
li meg a titkos házkutatáshoz, a lakásellenõrzéshez (például a bent történtek vide-
óra rögzítéséhez), a telefonlehallgatáshoz és a levélbontáshoz. Ezt a jövõben
csak bíró engedélyezheti: rendõrségi kérelemre a megyei bíróság elnöke által ki-
jelölt helyi (városi, kerületi bírósági) bíró adhat engedélyt ezen eszközök haszná-
latára súlyosabb – többek között a nemzetközi bûnözéssel, a terrorizmussal és ká-
bítószer kereskedelemmel kapcsolatos- bûncselekmények megelõzésére, felderí-
tésére. A döntésre a bíróságnak 72 órája lesz, s legfeljebb 90 napos, de kérelem-
re újabb 90 napra meghosszabbítható engedély adható ki (ma az igazságügy-mi-
niszter 30 napos, szintén meghosszabbítható engedélyt írhat alá). A kormány vé-
gül is elfogadtatta azt az eredeti javaslatát, amely szerint sürgõs esetekben 72
órára a nyomozás vezetõje is elrendelheti az egyébként engedélyköteles titkos
eszközök használatát (az engedély egyidejû megkérése mellett). Ha a bíró az en-
gedélyt nem adja meg, a titkos akciót azonnal le kell állítani, s az annak révén rög-
zített információkat meg kell semmisíteni. (Az új törvény elfogadásával különös
kettõsség alakult ki: a rendõrséggel szemben a titkosszolgálatok továbbra is elõ-
zetes miniszteri engedéllyel élhetnek titkos eszközökkel, a kormány ugyanis nem
fogadta el azt a javaslatot, hogy a polgári és katonai titkosszolgálatoknak is csak
bíróság engedélyezhesse e módszer alkalmazását.)

A múlt keddi parlamenti döntés alapját képezõ februári hatpárti megállapodás
már jelezte, hogy a választás közeledtével mindkét tábor hajlik a megegyezésre.
Igaz, az elmúlt több mint két évben a kormányzati és az ellenzéki oldal egyaránt
hangsúlyozta, hogy nagy szükség van a rendõrségi törvényre, ám a megegyezés
csak az utolsó pillanatban született meg (a törvény már az új parlament és kor-
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mány idején, az év második felében, várhatóan október táján lép életbe). Az elné-
zõ magyarázatok szerint a képviselõk politikai nézeteiktõl függetlenül felülemel-
kedtek a pártérdekeken, s ez a siker magyarázata. Más álláspontok szerint viszont
arról is szó lehet, hogy az ellenzék engedett, mert a jövõre spekulált: egy esetle-
ges választási gyõzelem esetén nekik is jól jöhet egy kormány által szorosabban
ellenõrzött, több joggal felruházott rendõrség. A koalíció számára pedig egy „eny-
hített változatú” törvény elfogadása is sikerként állítható be a választók elõtt, s
mellesleg, ma már korántsem olyan fontos számukra a rendõrség kemény kor-
mányellenõrzése, mint egy-két éve volt.”

6.56. A láthatatlan biztonságnak ára van
Népszabadság, 1994. 02. 16.

„A történelmi közelmúlt nem halványul el egyhamar. 1991 decemberében Ma-
gyarország drámai körülmények közt találkozott a terrorral. Az Oroszországból Iz-
raelbe kivándorló zsidó személyeket szállító autóbusz közvetlen közelében de-
cember 23-án távirányítású bomba robbant. A buszt elvétették, a kísérõ rendõrau-
tó kiégett, és két rendõr súlyosan megsebesült. És ez alig napokkal azután történt,
hogy lövések dördültek a csendes Lisznyai utca és Czakó utca sarkán. December
19-én, amikor a Buick gépkocsi rákanyarodott a török nagykövettel a rezidencia
felé vezetõ útra akkor lépett akcióba a terrorista; hat óra volt, erõsen sötétedett,
mégsem tévesztett célt az elkövetõ, nem rajta múlt, hogy nem lett áldozat.

Most 1994 februárját írjuk, de a tettes, illetve a tettesek egyik esetben sem ke-
rültek kézre. Azt jelenti-e ez, hogy az aktákat lezárták és a terroristák soha nem
lesznek meg? Errõl beszélgetett munkatársunk a Nemzetbiztonsági Hivatal terror-
elhárító igazgatóságának vezetõivel. Õk azok, akiket, ha a tv-ben egy fényképes
riportban látunk, nem ismerhetünk fel-a potenciális terroristák sokat adnának a ne-
vükért és az arcképükért.

Nem, az aktákat egyik esetben sem zárjuk le. A rendõrség egy év után szünte-
ti meg a nyílt nyomozást, de a titkosszolgálatnál az akta nyitott marad. Mindmáig
mindkét ügyben gyûjtünk minden adatot, kapcsolatban vagyunk más titkosszolgá-
latok sorával, amelyek ismerik adatainkat és az elkövetõk módszereit, a fantom-
képeket. A terroristák nem lehetnek nyugodtak.

Mégis tény az, hogy a tettesek máig sincsenek meg.
Valamit meg kell érteni. Ezt tudják azok az országok is, amelyek a terrorizmus

elleni harcban hosszabb idõ alatt felhalmozott nagyobb tapasztalattal rendelkez-
nek, mint mi. Amikor egy terroristaszervezet – s ez egy profikból álló szervezet –
elhatározza, hogy végrehajt egy akciót – akkor, nem beszélhetünk százszázalé-
kos biztonságról. Akkor a terrorista végrehajtja azt, amit eltervezett. A terrorelhárí-
tás a megelõzésre összpontosíthat és arra, hogy az elkövetést megakadályozza.

Beszélgetõpartnereink sorra veszik az említett két merényletet ebbõl a szem-
pontból. A Budapesten át Izraelbe utazó orosz kivándorlók elleni akció elõkészí-
tése nyilván hónapokig tartott. Tanulmányozták az útvonalakat, s a döntés az
utolsó pillanatban született meg. A végzetes napon a megfigyelõknek ott kellett
lenniük a pályaudvaron, hogy jelezzék, mikor fut be vonat – idõnként, így aznap
is késett – s azt, hogy mi a busz útvonala. Szükségük volt arra, hogy biztonság-
gal érintkezzenek egymással. Miután mindent tudtak, pár perccel a busz indulá-
sa elõtt elhelyezték a bérelt Tipo gépkocsit a robbanóanyaggal a busz útvonalán,
nem messze a repülõtértõl, mialatt az úttal párhuzamosan haladó vasútvonal
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menti töltés túloldalán elhelyezkedett egy másik gépkocsiban a terrorista a táv-
irányító berendezéssel. Feltesszük a kérdést: miért nem választottak olyan helyet
a merénylet számára, ahol a kockázat sokkal kisebb lett volna, például a repülõ-
téri épület közvetlen elõterében, ahol a busz lassít, majd megáll. A válasz: a me-
rénylet elkövetõinek figyelmét nyilván nem kerülte el ez a lehetõség, de a repü-
lõtér területén akkor is óriási lett volna a lebukás kockázata, ha csak percekre he-
lyezik el a robbanóanyagos kocsit. Ott ugyanis állandó a rendõri ellenõrzés. Ezért
választották a másik helyet azzal a kockázattal együtt is, hogy a terrorista egy-
két tized másodperccel elõbb nyomta meg a gombot, ami azt eredményezte,
hogy elvétette a célt.

A török nagykövet elleni akcióban szintén nagyobb esélyük lett volna azon a he-
lyen, ahol a gépkocsi szinte a megállásig lefékez, tehát magánál a rezidenciánál,
ám ott tartaniuk kellett az õrzéstõl, a védelemtõl. És a krimiktõl eltérõen a profi „sa-
kálok” is követnek el hibát, hiszen a reptéri terrorista elõbb nyomta meg a gombot.
A török nagykövet elleni merénylet kitervelõinek felderítése is csak abból indult ki,
hogy a nagykövet páncélozott gépkocsiját javítani küldték, azt azonban már nem
tudták a terroristák, hogy egy másik ugyancsak páncélozott Buickon közlekedik a
diplomata. Ha nem így lett volna, akkor a mozgó célpontra rossz látási viszonyok
ellenére fantasztikus biztonsággal leadott hat lövésbõl öt halálos lett volna. Az el-
követõ tehát mesterlövész volt.

Arról, hogy milyen terrorszervezet készítette elõ az akciókat, illetve ki adta le a
lövéseket, a válaszhoz sok mozaikkocka áll rendelkezésre. A Jeruzsálem Meg-
mentéséért Mozgalom nevû szervezet, amely a ferihegyi merényletért a felelõssé-
get magára vállalta, nem létezik. A profi elkövetõk szervezeti hovatartozásáról
azonban nagy valószínûséggel árulkodik az a mód, ahogy a mûveletet végrehaj-
tották, a robbanószerkezetet elhelyezték. A személyi nyom, azé a férfié, aki a rob-
bantáshoz használt kocsikat bérelte, egy ponton véget ért. Annak idején közölték,
hogy a kocsi-bérlethez Winfried Robert Georg Hamdeker névre kiállított német út-
levéllel igazolta magát. Az igazi Hamdekernek (akit picit másként hívtak...) semmi
köze sem volt a merénylethez, hacsak annyi nem, hogy jóval korábban elveszítet-
te útlevelét, vagy pedig elloptak tõle.

A másik merénylet kulcsfigurájáról ma jóval többet tudnak. Szinte fényképpel
felérõ jelentõségûnek bizonyult az a fantomkép, amelyet közvetlen a merénylet
után készítettek az egyik ismert szervezethez tartozó elkövetõrõl. (Az már más
kérdés, hogyha az illetõ, akit ismernek, valami csorda folytán felbukkanna Ma-
gyarországon, milyen nehézségbe ütközne a bizonyítás. Megvan a cseh gyártmá-
nyú lõszer, tudni, hogy 7,65-ös pisztolyból tüzelt, de hol a pisztoly azóta?...)

Azt bizonyítja-e az a tény, hogy azóta nem olvashattunk merényletrõl szóló je-
lentést, hogy ez két véletlen epizód volt, és nincs komoly terrorfenyegetés? Ter-
rorfenyegetés ma már van – földrajzilag Magyarország korábban is kedvezõ te-
rület volt a terroristák számára, amit bizonyított Carlos és bûntársai itteni jelenlé-
te. Velük szemben azt a módszert választotta a korabeli vezetés, hogy itt tartóz-
kodásuk alatt ellenõrizzék majd pedig fokozatosan, igaz, vontatottan szorítsák ki
õket. Azóta a helyzet megváltozott – a terroristák többé nem számíthatnak elné-
zõ magatartásra. A terrorizmus számára ugyan nem célpont az ország, de célte-
rület, és a fenyegetettségünk nõtt. A prognózisok is erre utalnak. Éppúgy, mint a
nyugat-európai országok, immár mi is nyitott, átjárható állam vagyunk. Ebbõl kö-
vetkeznek a feladataink, amelyek a rendõrségi munkától – amelynek lényege a
nyílt nyomozás, az objektum – és személyvédelem eltérõek. Nekünk tehát titkos-
szolgálati eszközökkel és módszerekkel kell felderítenünk a veszélyt, hogy a
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rendõrség idõben felléphessen. A visszatartó hatásra kell törekedni a terroristák-
kal szemben, megakadályozva egyebek közt bejutásukat az országba. Ismerni
kell a szervezeteikkel, a céljaikat, a célpontjaikat, az elkövetési módokat, a veze-
tõket és a munkatársakat, ehhez pedig nélkülözhetetlen az együttmûködés más
országok hasonló biztonsági szervezeteivel. Ezek a szolgálatok – köztük a leg-
komolyabbak és a legismertebbek is – ma megbízható, egyenrangú partnerszer-
vezetnek tekintenek bennünket, egyeztetett taktikánk van velük, összehangoltak
az intézkedéseink.

Volt-e olyan sikerük az 1991. decemberi „sorozat” óta, hogy egy merényletet
meg tudtak akadályozni vagy valamilyen terrortevékenységet képesek voltak
megelõzni?

Igen, nem egy ilyen felderített eset volt. De talán érthetõ, hogy ezekrõl részle-
teket nem mondhatunk.

Van-e kifejezett magyar terroristabázis, mint ahogy köztudottan létezik arab, ír
terrorizmus –, illetve ha igen, mekkora ennek a veszélye?

Nem tudunk ilyen magyar terrorszervezetrõl, tehát nemzeti talajon mûködõ or-
ganizációról. Az ön által említett példák esetében történelmi, nemzeti sajátossá-
gok és olyan politikai motívumok is szerepet játszanak, amelyek a magyar hely-
zetre nem jellemzõek. Másrészt a nemzetközi tapasztalatok arra utalnak, hogy a
terroristák nem „annak születnek”, hanem a szélsõséges politikai csoportok tagjai
közül verbuválódnak. És ilyen csoportok nálunk is lehetnek.

Végül egy prózai kérdés: drága-e a terrorizmus elleni harc?
Ez olyan feladat, amit nem lehet a költségektõl függõvé tenni: gondoljon egy

olyan merényletre, mint amit a New York-i World Trade Center ellen hajtottak vég-
re. Mit meg nem adtak volna, ha megakadályozhatják. Drága természetesen még
annak a kizárása is, hogy terrorcselekmény készül-e, hiszen a robbantásos fenye-
getések helyszínére hiába sejti mindenki, hogy a veszély nem valós – ki kell vo-
nulniuk a tûzszerészeknek, a rendõri biztonsági erõknek. Inkább százszor hiába,
mint hogy egyszer elmulasszák.

Tudomásul kell venni, hogy mint szinte mindennek, a láthatatlan biztonságnak
is ára van.”

6.57. Hazánk az orosz maffia egyik hídfõállása
Népszabadság, 1994. 05. 26.

„Az orosz maffia ma már súlyos biztonsági problémát okoz az egész világnak,
Kelet-Közép-Európát pedig közvetlenül fenyegeti – állapította meg az amerikai
szenátus illetékes albizottsága. A Sam Nunn szenátor által vezetett tekintélyes
testület meghallgatta az FBI fõnökét, illetve a szervezett bûnözéssel foglalkozó
német és orosz hatóságok vezetõit.

A szakértõk szerint az orosz maffiák jelenleg az ország gazdaságának felét,
a magánszektornak pedig négyötödét tartják a kezükben. Sok helyen a kezük-
ben tartják a végrehajtó hatalmat is. Különösen aggasztó, hogy beférkõztek a
hadiiparba és fegyverkereskedelembe, az sem kizárt, hogy eljuthatnak a tömeg-
pusztító fegyverek birtoklásához. A hadiiparból elbocsátott orosz szakemberek
jelentõs része az orosz és nemzetközi szervezett bûnözés keretében kapott „ál-
lást”.

Rendkívül veszélyes, hogy a különösen durva eszközöket használó, a többinél
kevésbé „civilizált” orosz maffia gyorsan része lett a szervezett bûnözés világhá-
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lózatának. Ismeretes, hogy az orosz maffiózók szorosan együttmûködnek az
olasz, amerikai, a délkelet-ázsiai és a kolumbiai szervezett bûnözési „világcégek-
kel”. Eddig három „csúcstalálkozót” tartottak: Prágában, Varsóban és Zürichben.
(Van olyan amerikai feltételezés, hogy a következõt Budapesten tartják, valamikor
a nyár végén. – A tud.)

A meghallgatáson elhangzott: Magyarország, Csehország, Szlovákia és
Lengyelország az orosz maffiák hídfõállása, nemzetközi kapcsolataikat, „sze-
mélyzeti” ügyeiket és pénzmosási akcióikat túlnyomórészt itt intézik. Csápjai
fokozatosan kiterjednek Németország és Nyugat-Európa felé. Amerikában ed-
dig annyit tudnak, hogy az orosz maffiák New Yorkban, Los Angelesben,
Clevelandben, Chicagóban, Bostonban, Miamiban, Dallasban, Detroitban és
Minneapolisban tartanak fenn „külképviseletet”, komolyan részesedve a „helyi
piacból”. Cserében az észak- és dél-amerikai „társaságok” beléphetnek az
orosz és közép-európai térségbe, elsõsorban a fegyver-, a narkó- és a szex-
piacon. Õk fektetik be szabályos nemzetközi nagyvállalatokba az oroszok át-
mosott pénzét is.

Sok szakértõ valószínûnek tartja, hogy az orosz maffia közvetlenül beavatkozik
egyes politikai és katonai fejleményekbe is a volt Szovjetunió, a volt Jugoszlávia,
Bulgária és Románia területén.”

6.58. Dr. Dercze István, a hírszerzés volt vezetõje a KGB-rõl,
ügynökökrõl, a titkosszolgálatok befolyásáról

„Több mint három éve nem adott interjút, nem szólt hozzá ügyekhez. Az ország
egyik legfiatalabb nyugdíjasa lett három éve, amikor felmentették a Magyar Köz-
társaság Információs Hivatalának vezetése alól: A nyilvánosság kurta szakasza
zárult le ezzel dr. Dercze István életében, mert azelõtt szûkebb baráti köre sem is-
merte valódi munkakörét. „Ismerõseim mondták is: többre is vihetted volna a kül-
ügyi fõelõadóságnál” – jellemzi az akkori helyzetet, hozzátéve: feszengett is a nyil-
vánosság elõtt. A titoktartás az ember természetévé válik, mondja, de õ egyálta-
lán nem tartja helyesnek ezt az állapotot, mert túl sok tévhit él a közvéleményben
a titkosszolgálatok lehetõségeit és hatalmát illetõen. A volt fõigazgató huszonnyolc
éve él klasszikus lakótelepi panellakásban. Az enteriõr sokat utazott emberre utal,
de – mondtam neki – regényíróink biztos nem ilyennek írnák le egy kémfõnök ott-
honát. Dr. Dercze nyugdíjasként is szigorúan tartja az egykori titkokat. Elkerülhe-
tetlen volt a kérdés: szükség van-e egyáltalában a mai nyitott világban titkosszol-
gálatokra?

Nincs hatalom titok nélkül. Az õsidõk törzsi varázslói lehettek az elsõ titokhor-
dozók, akiket tudásuk hatalomhoz jutatott. Mózes negyedik könyvében van leír-
va, hogy a vándorló zsidóság vezetõje kiválasztott a pusztaságban vándorló ti-
zenkét törzsbõl tizenkét kiváló férfiút, hogy azok derítsék fel Kánaánt. Tehát tud-
ják meg: mi terem ott, milyen népek lakják a földet, mennyire erõsek és képesek-
e a vándorló izraeliták elfoglalni az ígéret földjét. Negyven napig tartott a sikeres
információgyûjtés, aminek a következményei a mai napig tartanak. A hírszerzés,
a titkosszolgálati munka tehát egyidõs a történelemmel. Az újságírásnak, a ke-
reskedelemnek is lényeges eleme a titkok feltárása. A diplomáciai munka is jelen-
tõn részben hírek szerzése, az 1962-es bécsi konvenció megengedte határok kö-
zött. Ma még inkább érvényes az a megállapítás, hogy a titok sokszor a politikai
hatalom státusszimbóluma. Jól példázzák ezt az úgynevezett 3000-es titkos kor-
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mányhatározatok, amelyekrõl a kormány aztán kijelentette, hogy nem is voltak
annyira titkosak: Kötelezõ-e egy államnak erre szakosodott külön szervezeteket
fenntartania? Ebben már nem vagyok annyira bizonyos, de nehezen tudom el-
képzelni enélkül a világot, hiszen ehhez az emberiség együttes elhatározására
lenne szükség.

Magyarországon a közvélemény, de a politikai elit is alulképzett és alultájéko-
zott volt a – titkosszolgálatokat illetõen. Irreális elképzelések éltek, élnek a titkos-
szolgálatok lehetõségeirõl. A politikusok sem tudták, mire valók ezek a szerveze-
tek, a titkosszolgálati emberek pedig azt érezték, nem veszik komolyan õket. Azt
hiszem, az okokat Kádár János élettörténetében és személyiségében kellene ke-
resni. Õ – úgy gondolom – elsõsorban azért tartotta szükségesnek a szolgálatok
létét, mert ezt a szövetségesek elvárták tõlünk. De a szolgálatok úgy érezték: a
politika nem veszi komolyan õket, nem fogadóképes a tevékenységük eredményei
iránt. Én huszonnyolc éves hírszerzõi munkám alatt arra a következtetésre jutot-
tam, hogy a mindenkori hatalom számára fontosabbak saját prekoncepciói, mint a
szakapparátus véleménye. Azt soha nem veszik szívesen, ha a szakapparátus
korrigálja az elképzeléseiket.

Rejtett befolyás

– Volt-e a magyar hírszerzésnek korábban ideológiai tartalma?
– Feltétlenül. A politikai hatalom ideológiája természetszerûen befolyásolja tit-

kosszolgálatok mûködését. Nyugati kollégáktól tudom, ott legelsõ a hazájukhoz
való hûség. A mesterség persze ideológiamentes, de azoktól, akik csinálják, elvár-
ták, legyenek hûek az eszméhez. Úgy válogattak, hogy a szolgálatokba elkötele-
zett emberek kerüljenek.

– Jogos volt ezek szerint az új kormány gyanúja, hogy ezek káderek nem fog-
ják rendszerváltást szolgálni?

– Nem. Mert a nyolcvanas évek elejétõl végbement politikai folyamatok erõtel-
jesen befolyásolták a munkatársak gondolkodását. Erre az idõre munkatársaink
többsége eljutott oda, hogy ilyen változásra szükség van.

– Ön is azt mondaná, mint Horváth József, hogy a titkosszolgálatok segítették
a rendszerváltozást?

– Semmit nem tettek ellene. Készültek rá, arra, hogy ezek a szolgálatok a több-
pártrendszerû demokráciában mûködjenek. Mivel mi tudtuk, hogyan van ez Nyu-
gaton, szükségesnek tartottuk, hogy függetlenedjünk a belügytõl, hogy szétvá-
lasszuk a szolgálatokat. A hírszerzés állománya nyolcvanas évek legvégén már
készült rá, hogy az új rendszer szolgálatára álljon

– Ez azt jelentette, hogy szakítaniuk kellett korábbi szövetségeseikkel. Hiszen
ekkor még a KGB megbízottja is ott lehetett az Önök épületében.

– Ott volt, de a függetlenedésünk már a 70-es évek közepén megkezdõdött,
ahogy a magyar külpolitika is mozgástér után kutatott már akkor. Ez nem je-
lenti azt, hogy „kiszálltunk” volna a szövetségesek részérõl ránk rótt feladatok
alól, pedig tudhattuk: szakmailag lehetetlen dolgokat is akartak tõlünk.

– Például mit?
– Mondjuk olyasmit, hogy a mi eszközeinkkel próbáljuk elérni, hogy Brezsnyev

valamilyen külpolitikai javaslatát a Nyugat adott köreiben jól fogadják. A hírszerzés
ugyanis nemcsak titkok felderítését jelenti, de a befolyás rejtett érvényesítését is.
A 80-as évek második felére ott tartottunk, hogy beszélõ viszonyban voltunk a
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KGB-vel, STASI-val, a csehszlovák kollégákkal, de kölcsönösen tudtuk, hogy ez
nem tartalmi együttmûködés.

KGB: öt alá

– De a KGB képviselõ még bent volt a bázison.
– Nagyon nehéz volt távozásra bírni 89-ben. A szovjetek nagyon erõltették a

lejárófélben lévõ együttmûködési szerzõdés megújítását. Én meg azt mondtam:
várjuk meg a választásokat, az új kormány felhatalmazását. A KGB-képviselõ a
80-as években már csak szabályozott együttmûködési keretek között juthatott tõ-
lünk információhoz. Tehát ne gondolja, hogy a házban járkált egy orosz tábornok,
és tetszés szerint beletúrt a TOP SECRET papírokba. Hogy a baráti kapcsolatok
mihez segítették, azt nem tudhatom. Az utóbbi idõben már úgy történtek a hivata-
los megbeszélések, hogy õk elõálltak az igényeikkel, információkéréssel, értéke-
léseket akartak volna tõlünk. Én pedig erre megkérdeztem: mikor kapunk mi cse-
rébe Magyarországnak fontos információkat?

– És megkapták?
– Volt, amikor igen, volt, amikor nem. Mert például nekik sem volt meg. Olyan

is volt, hogy tudtuk, a szovjetek rendelkeznek egy nekünk fontos információval,
mégsem adják át.

– Hányasra osztályozná a KGB hírszerzõit?
– Öt alát mindenképpen adnék nekik. Persze ott is voltak szuperemberek, egy

széles középmezõny, és gyenge szakemberek is.
– Dolgoztak-e a szovjetek nálunk?
– Ezt már megkérdezték tõlem. Most is csak azt mondhatom: meggyõzõdésem

szerint igen és nem. Mert felesleges lett volna titkosszolgálati eszközökkel besze-
rezniük olyan ismereteket, amelyeket teljesen legálisan megkaphattak. Én nem ta-
lálkoztam olyan dokumentummal, amely ezt bizonyította volna. Viszont aktívak
voltak Magyarországon õk is, és a keletnémetek is – harmadik országok irányá-
ban. Ez a mi nyitottságunk következménye volt. (Egyébként az itt ügyködõ nyuga-
ti hírszerzések számára sem Magyarország volt a fõ célpont.) Hogy a 90-es évek
elejétõl változott-e a helyzet, azt nem tudhatom.

– És a Securitate kémkedett-e itt?
– Arról voltak adataink, hogy dolgoznak nálunk. Mi titkosszolgálati eszközökkel

nem tevékenykedtünk Romániában. Bár Bukarest nem volt a „szorosan együttmû-
ködõ klub” tagja, de hírszerzési célpontnak nem számított.

– És most körkörösen folyik vajon a titkos hírszerzés?
– Errõl nekem nem lehet információm, de nagyon csodálkoznék, ha a hatalom

nem próbálna a legkülönbözõbb módszerekkel tájékozódni volt szövetségesekrõl
is. Egyébként nem idegen ez az Atlanti Szövetségben sem. Egy NATO-ország hír-
szerzõ fõnöke nekem egykor elmagyarázta, hogy õk hármas prioritási rendszer
szerint mûködnek. Mindenek elõtt vannak a saját ország érdekei. Ezt követi egy
szûkebb, szorosabb csoport, mondjuk, a frankofónok, vagy a Benelux országok
érdekei, és csak utána jön az Atlanti Szövetség.

– Ügynökeink között voltak-e nyugati kommunisták? Sokat olvashattunk ugyan-
is az utóbbi idõben a szovjet hírszerzés által beszervezett amerikai és brit balol-
daliakról.

– Tilos volt a nyugati testvérpártokhoz szervezetszerûen kapcsolódó személye-
ket beszervezni. Ez a tilalom a 60-as évektõl már biztosan érvényes volt.
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– Különös célpontjuk volt-e a magyar emigráció?
– A 40-es, 50-es években még elsõsorban az emigrációval foglalkoztak a szol-

gálatok. De a 60-as években is nagyon fontos területnek számított: hol vannak
fontos állásokba került emigránsok, hogyan szervezõdik az emigráció? A 70-es
évek közepétõl egyre kevésbé volt ez fontos, mert a politika legálisan hozzáfért az
információkhoz. Nem kellett Pongrátz Gergely után nyomoznunk. De – megjegy-
zem – mindig voltak olyan külföldön élõ magyarok, akik társadalmi állásuk, foglal-
kozások miatt érdekesek voltak.

– Könnyebb volt a magyar származású embereket megnyerniük, mint pl. azt a
bizonyos Lee Conrad nevû amerikai tiszthelyettest, aki a sajtójelentések szerint a
magyar katonai hírszerzésnek dolgozott?

– Azt nem tudom, hogy Conradot magyar vonatkozásai, vagy más okok miatt
sikerült-e beszervezni. Általában azt mondanám, hogy a származás nem volt
meghatározó szempont.

„Voltak bukásaink”

– Mi határozta meg az Önök viszonyát a konkurens katonai hírszerzõ szerve-
zettel?

– Azt hiszem, hogy versengés volt a két szolgálat között. Bizonyos funkciók, fel-
adatok nem voltak pontosan elhatárolva. Sokszor tapasztaltuk, hogy olyan ügyek-
kel foglalkoznak, amelyek szerintünk nem a katonai felderítéshez tartoztak. Õk vi-
szont úgy gondolták, hogy az esetleges háborúra való felkészüléshez fontos tud-
ni, mit hol gyártanak, milyen az utak állapota, s természetesen a politikai kérdések
iránt is érdeklõdtek. Én egyébként ma úgy látom, a hozzánk hasonló kis ország
számára luxus párhuzamos hírszerzéseket fenntartani. Azt hiszem, itt is a szovjet
minta követésérõl volt szó: ott volt a katonai hírszerzés, a GRU, s mellette mûkö-
dött a KGB külföldi hírszerzése is. A Varsói Szerzõdés országaiban szolgai módon
követték ezt a képletet is.

– Néhány évvel ezelõtt lebukott ügynökök egy csoportja, akik a NATO-ról, és az
európai-amerikai haderõkrõl szolgáltattak adatokat a magyar katonai hírszerzés-
nek, s rajtunk keresztül feltehetõen a Szovjetuniónak. Mi az oka, hogy alig tudunk
más ilyen ügyekrõl? Miért ez a kölcsönös diszkréció?

– Voltak bukásaink. Nincs olyan szolgálat, amelynél ilyen események ne lenné-
nek. Nagy zajt az Ön által említett ügy körül talán éppen az addigra megváltozott
nemzetközi légkör miatt keltettek. De korábban is voltak letartóztatások, voltak
többoldalú kémcserék is.

– Létezett tehát valamilyen ügynökbank, és a lebukottakat kicserélgették?
– Nem szép dolog emberekrõl így beszélni, de úgynevezett „csomagok” voltak.

Szovjetek, NDK-sok, magyarok és mások többszörös áttételeken át tisztázták a
„cserealapot”. Többnyire Berlinben bonyolították le a cserét, tudomásom szerint
ilyen „csomagküldés” a 70-es években történt. Lebukás persze volt késõbb is, de
általában nagy diszkrécióval kezelték az ügyeket. Ami a velünk szemben dolgo-
zó szervezetek magyarországi lebukásait illeti, ott minden részletrõl a felsõ poli-
tikai vezetés döntött. Tehát, hogy legyen-e letartóztatás, legyen-e vádemelés,
kapjon-e az ügy nyilvánosságot? A kémelhárítónak persze mindig az az érdeke,
hogy a sikere nyilvánosságot kapjon, nagy ügy legyen. A politika ugyanakkor fi-
gyelembe kell, vegye az ország teljes érdekét, nem függünk-e gazdaságilag,
pénzügyileg a nálunk kémkedõ szervezet kormányzatától valamiben? Ilyenkor ki-
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adták a feladatot: tegyék lehetetlenné, hogy információ szivárogjon ki azokon a
csatornákon. De ügyet nem csináltak.

– Esetleg likvidáltak valakit? Volt magyar hírszerzõ, aki „gyilkolási felhatalma-
zással” rendelkezett, mint James Bond, a 007-es ügynök?

– Ugyan már! Igaz, a 40-es évek végének ügyeirõl én is hallottam mindenféle
kalandos történeteket, de hogy azok mennyire igazak? A 60-as évek elejétõl is-
mertem a szolgálat munkáját, abszolút tilos volt bármiféle likvidálás. Mert igaz,
hogy nagyon komoly összeütközések lehetnek a titkosszolgálatok küzdelmében,
mondhatjuk, „vérre megy”, de békés idõszakban ez nem olyan, mint a háborúban.

– Pár éve derült ki, hogy hosszasan idõzött nálunk a Carlosnak nevezett sze-
mély nemzetközi terroristacsoportja. Foglalkoztak önök a Magyarországot esetleg
veszélyeztetõ terrorhálózatok elhárításával?

– Mi a 80-as évek elejétõl gyûjtöttünk adatokat a terrorizmusról, csoportok moz-
gásáról, létszámáról. Korábban ez „nem volt téma”, az országot, a térséget nem
veszélyeztették. A múlt évtized végére felállt egy olyan szolgálati ág is, amely ki-
fejezetten a terrorakciók megelõzését szolgálta. Ezt én változatlanul fontos fel-
adatnak tartom.

– Véleménye szerint milyen feladatokat ró a magyar hírszerzésre, hogy köze-
lünkben háborúznak, hogy az ország környezete ennyire zaklatott lett?

– Meg kell különböztetni a tényleges biztonsághiányt és a lakosság biztonság-
érzetének állapotát. Ahhoz, hogy nyugodtan lehessen beszélni arról, mit is kell
tenni a politikának, mennyit kell áldoznia erre, ahhoz sok információra lenne szük-
ség. Én olvasmányaim alapján állítom: biztonságérzetünk rosszabb a valóságnál.
Nehezen tudok elképzelni a mai európai viszonyok között olyan helyzetet, amikor
a fegyveres konfliktusok nem az újonnan létrejött országok területén csapnak át,
hanem a már „történelmi” határokon is. Nem tudom elképzelni, hogy Európa erõs
országai és az Egyesült Államok ne tudnák: ha a konfliktusok a tényleges határo-
kon is átcsapnak, az egész Európát veszélyezteti. A hírszerzésnek persze többet
kell tudnia a nyilvános információknál, figyelemmel kell kísérnie a háborús konflik-
tusok, a menekülthullám közeledését. El is tudom képzelni, hogy egykori kollégá-
im most ilyen elemzéseket végeznek és terjesztenek az illetékesek elé.

– Egykori kollégáit említette. A közvéleményt mindig nagyon izgatta, kibõl lesz
titkosszolgálati ember. Nálunk nem jelennek meg pályázati felhívások, ahogy az
amerikai CIA is keres munkatársakat.

– Egyszer majd megjelennek. De nálunk aligha lesz olyan nagy az utánpótlás
igény, hogy hirdetni kellene. Valamikor más fegyveres testületekbõl hozták a hír-
szerzésbe az alkalmasnak tartott, megbízható fiatalokat, akiket aztán kiképez-
tek, megtanítottak idegen nyelvekre. A 60-as évektõl elsõsorban az egyetemrõl,
fiatal közgazdászokat, jogászokat szerveztek be. A 70-es évek elején megpró-
báltak „frissíteni”, s polgári munkahelyekrõl érettségizett fiatalokat hoztak be.
Sokuknak nehéz volt a beilleszkedés. Különbözõ hírszerzõ munkáknál különbö-
zõk a követelmények. Vannak olyan feladatok, amelyben kiváló elemzõre, íróra
van szükség. Más képességet követel a hálózattal való kapcsolattartás. Termé-
szetesen voltak átmenetek a munkakörök között. Végeztek pszichológiai vizsgá-
latokat, és a kiképzés alatt az újoncról szerzett tapasztalatok is meghatározták,
ki mire alkalmas. Nagyon magas volt az új felvételesek elé állított hivatalos mér-
ce, de néha bizony meg kellett alkudni, mert szóltak: vegyétek fel azt a derék fi-
út!

– A hivatásosok végül is egyfajta legalitást élveztek, akkor is, ha titkos munkát
végeztek. De mi volt az együttmûködõkkel?

193

4. A magyar titkosszolgálatok újszerû elméleti modellje (Várhalmi Miklós, 1994.)



– A jelölteket kétféle módon lehet megkeresni. 1. Megtalálni azt a személyt az
információ birtokosai közül, akivel kapcsolatba lehet lépni, akivel kialakítható va-
lamilyen közös érdek. 2. Ha ilyen nincs, kívülrõl bevinni a felkészített embert. Ez
a külföldön beszervezett ügynökökre vonatkozott. Magyarországon sokkal egy-
szerûbb volt, találtunk mindig olyanokat, akik a külfölddel kapcsolatos területen
dolgoztak. De hamis az az elképzelés, hogy a külföldre kiküldöttek mind nekünk
dolgoztak volna.

– Pedig sokan beszélték, hogy a kiküldöttek egy része a BM-hírszerzésnek, egy
másik része a katonai hírszerzésnek dolgozott, a harmadik pedig mind a kettõ-
nek...

– ...és a negyedik rész a fogadó országnak... Na, ez komolytalan dolog. Min-
denesetre nem volt gondunk akár szervezetszerû, akár lazább kapcsolatok meg-
teremtésével a külföldön dolgozók között.

Az amerikai óhaj

– Magyarország rendszert, államideológiát és szövetségeseket váltott. Gondol-
ja, hogy emiatt átértékelik a nálunk kémkedettek, illetve az önök korábbi tevékeny-
ségének hazafiasságát, vagy, ahogy manapság némelyek mondják, „ma-
gyarságteljesítményét”?

– Már a Németh-kormány idején az amerikaiak óriási nyomást fejtettek ki, hogy
engedjenek szabadon néhány személyt, aki azért töltötte börtönbüntetését, mert
nekik kémkedett. Ha Magyarország minden tekintetben erõs, megtehette volna,
hogy visszautasít minden hasonló próbálkozást. Ám nem voltunk ilyen helyzetben,
és gyakorlatilag teljesítettük az amerikai óhajt. Én nem tudnám rehabilitálni ezeket
az embereket. Különösen, mert a rendszerváltás nem forradalmi, azaz nem törli el
végképpen a múltat.

Nálunk az új kormányzat örökölte a legalitást, örökölte a szakapparátusokat. A
titkosszolgálatok, személyzetük lényegében nem változtak meg, ugyanaz a kap-
csolatrendszerük is. Úgy érzem, hogy egy ilyen átmenetnél morálisan nagyon za-
varó a korábbi kémtevékenység rehabilitálása, vagy a magyar hírszerzésnek vég-
zett tevékenység elítélése.”

6.59. Magyar „cég” táblák
HVG, 1994. 03. 05.

„Magyarországon jelenleg négy különálló szervezetben mûködik a titkosszolgá-
lat. Polgári területen hírszerzéssel az Információs Hivatal (IH), kémelhárítással a
Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) foglalkozik, míg a honvédelem vonalán a polgá-
rihoz hasonló „munkamegosztásban” a Katonai Felderítõ Hivatal (KFH) és a Ka-
tonai Biztonsági Hivatal (KBH) tevékenykedik. A két polgári szervezet önálló költ-
ségvetési intézmény, a katonai titkosszolgálatok pedig a Magyar Honvédség szer-
vezeti és költségvetési rendjében látják el feladatukat A tábornoki rangú fõigazga-
tók vezette szolgálatok közül a polgáraikat Füzessy Tibor tárca nélküli miniszter,
míg a katonaiakat Für Lajos honvédelmi miniszter felügyeli. A költségvetési terv
1994-ben a négy szervezetre összesen 8,5 milliárd forintot irányoz elõ. 5,6 milli-
árd a polgári, 2,9 milliárdot a katonai szolgálatra, közel annyit, mint a büntetés
végrehajtásra.
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A jelenlegi titkosszolgálati struktúrát még egy 1990 februárjában szúletett kor-
mányhatározat alapján alakították ki, azután, hogy a Belügyminisztérium III-as fõ-
csoportfõnökségét (ide tartozott a hírszerzés, a kémelhárítás és a hírhedt belbiz-
tonsági szolgálat) még a Németh-kormány idején megszüntették. A cégtáblák ki-
cserélése a tartalmi tevékenység változását is célozta. Hírszerzésre továbbra is
szükség van – határozta el a politikai vezetés, viszont az NBH-nak már nem fel-
adata az ellenzék üldözése. A titkosszolgálatok személyi állománya is kicserélõ-
dött a rendszerváltást követõen – írták többször. Ez azonban csak részben igaz:
Dercze István, a hírszerzés volt vezetõje a Népszabadságban minap megjelent in-
terjújában elmondja, hogy az új kormányzat „örökölte a szakapparátusokat, s a tit-
kosszolgálatok munkatársainak többsége eljutott oda, hogy a rendszerváltozást
szükségesnek tartotta”. Dercze egyébként utalt arra is, hogy egy olyan kis ország
számára, mint Magyarország, luxus párhuzamos és egymással sokszor versengõ
titkosszolgálatokat fenntartani.

Mindamellett az érdekeltek hátráltató tényezõnek tartják azt is, hogy az úgyne-
vezett különleges titkosszolgálati eszközök, például titkos lehallgatás, házkutatás,
levélfelbontás törvényes keretek közötti alkalmazásáról a vonatkozó rendõrségi és
nemzetbiztonsági törvény hiányában immáron évek óra tart a huzavona. A tör-
vénytervezetek már jó ideje a parlament elé kerültek, s ha megszavazzák õket, a
négy biztonsági szolgálat és a rendõrség jogai jelentõsen bõvülnének a különle-
ges eszközök és módszerek használatával.

A törvényben rögzítendõ kivételes alkalmazási jogokat azért is sürgetik, mert –
ahogyan a nyugati világban is megfigyelhetõ ez – a polgári titkosszolgálatok egy-
re nagyobb szerepet vállalnak a szervezett bûnözés és a gazdasági bûncselek-
mények elleni harcban. A titkosszolgálatokat felügyelõ Füzessy Tibor tárca nélkü-
li miniszter még egy tavalyi sajtótájékoztatóján a kábítószer-kereskedelmet, a
pénzmosást és a fehérgalléros bûnözést jelölte meg elsõ számú közellenségként.
A miniszter arra is célzott, hogy kapott felkéréseket: titkosszolgálati eszközökkel is
ellenõrizni kellene a külföldrõl származó üzleti ajánlatok hátterét. „Milliárdos nyu-
gati befektetési ajánlatok esetén elengedhetetlen meggyõzõdni arról, hogy a pén-
zek tiszta forrásból származnak-e” – mondta.

A külpolitikai orientáció változása és a bõvülõ együttmûködési kapcsolatok je-
gyében magyar hírszerzõ és elhárító tisztek szép számban jártak már tapasztalat-
szerzésen és továbbképzõ tanfolyamokon Nagy-Britanniában és Németország-
ban. Konkrét együttmûködés alakult ki terroristák felkutatásában vagy pénzátmo-
sások feltérképezésében. Annak nyomán pedig, hogy a kábítószer „balkáni útvo-
nala” a volt Jugoszláviában dúló háború miatt átterelõdött Magyarországra és
Csehországra, egyre szorosabb és intézményesebb az együttmûködés e téren is.”

6.6. Az átvilágítási törvény, avagy ügynökvadászat a demokráciában
Dr. Dercze István, Népszabadság, 1993.

„Kis János „Mit kezdjünk az ügynökökkel? “ (Népszabadság, 1993. augusztus
19. és 21.) címû cikkét végigolvasva megerõsödött bennem a meggyõzõdés,
hogy az ügynöktémát nem lehet megoldani csupán elméletileg. Jóval komple-
xebb dologról van szó annál, mint hogy jó megoldást kínáljon bárki kizárólag
egy, ez esetben az indokoltság oldaláról.

A titkosrendõrségek évszázadok óta a maguk sajátos kapcsolati és eszköz-
rendszerével mûködnek. Ezek a szervezetek a történelem során nemcsak azokért
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a magasztos célokért tevékenykedtek, amelyek létrehozásuk magyarázatául szol-
gáltak. Ha valaki bepillantást akar nyerni ebbe a világba, olvassa el Giovanni
Comisso „Velencei kémek” címen 1982-ben a Helikon gondozásában, Szerb An-
tal utószavával megjelent gyöngyszemét, amely nem más, mint egy dokumentum-
kötet az Állami Inkvizítorok Intézménye ügynökeinek jelentéseibõl.

A mai magyar közéletben senki nem tagadja, hogy a szélsõséges, az alkotmá-
nyos rendet veszélyeztetõ személyek és csoportok semlegesítésére továbbra is
szükség van titkosszolgálati tevékenységre, természetesen törvényes keretek kö-
zött. Számos ismert nyugat-európai jelenség (fegyveres szeparatista próbálkozá-
sok, szélsõséges jobboldali és baloldali terrorista merényletek, maffia, politikai al-
világ, stb.) példázza, hogy a stabil, „bejáratott” demokráciákban is jelen vannak,
néha gyengülõ, néha felerõsödõ mértékben, illegálisan mûködtetett szervezetek,
amelyekkel szemben a titkosszolgálatok teljes fegyvertárukkal – s ebbe beletarto-
zik az ügynöki tevékenység is – sem könnyen veszik fel a harcot.

Itt rögtön felvethetõ az elsõ kérdés: hogyan ítéljük meg a ma és a holnap ügy-
nökeit? Hogyan várható el a ma és a holnap állampolgárától, hogy együttmûköd-
jön, mondjuk, egy terrorista szervezet vagy a demokratikus jogintézményeket erõ-
szakos módon kiiktatni szándékozók felderítésében és leleplezésében törvényes
keretek között tevékenykedõ titkosszolgálattal, ha nem lehet bizonyos abban,
hogy személye titokban marad, hogy a holnap hatalomra kerülõk is „igazoltnak” te-
kintik majd ténykedését? Enélkül ugyanis nemigen akad egyetlen állampolgár
sem, aki erre a feladatra vállalkozna.

Hogy a hatalom ezeket a szervezeteket idõnként más célokra is felhasználja, mint
amire a törvényes keretek engedik? Ez a hatalom örök természete. Ezért kell e szer-
vezeteket szigorúan ellenõrizni. Ezért van az, hogy a jól mûködõ parlamentáris de-
mokráciákban még az alkotmányosan és parlamentárisan szorosan ellenõrzött tit-
kosszolgálatokat, azok vezérkarát is szokás idõnként „átszervezni”, „felfrissíteni”.

Ezen szervezetek nem tisztán törvényes tevékenységérõl a legkevesebbet a
szervezeti piramis legalacsonyabb fokán elhelyezkedõ ügynökök tudnak, ezért
õket terheli a legkisebb felelõsség.

Tiszteletben tartom Kis János véleményét, hogy addig nem hiszi el, hogy nem
pontosítható a kör, „amíg köztiszteletnek örvendõ országgyûlési képviselõk nem
tanulmányozták az iratok állapotát, s kutatásuk eredményeit nem terjesztették a
nyilvánosság elé”.

„Veszélyhelyzetben” a titkosszolgálatok mindent megtesznek, hogy eltüntes-
sék és/vagy értelmezhetetlenné, „olvashatatlanná” tegyék legféltettebb „kincsei-
ket”. A titkosszolgálatok legféltettebb kincsei az ügynökséghez kapcsolódó titkok.
A kérdésem tehát az: érdemes-e, szabad-e „közkinccsé” tenni egy olyan nyilván-
tartást, amely minden józan megfontolás szerint soha nem pótolhatóan hiányos,
esetleg néhány plusz is van benne, a formális adatok mögött pedig számos bizo-
nyíthatatlan, kusza, többféle módon értelmezhetõ háttéranyag áll, vagy, esetleg
semmi sem.

Kis Jánostól eltérõen én viszont abban kételkedem, hogy ma létrehozható kon-
szenzussal a parlamenti képviselõknek olyan csoportja, amelynek ténykedését
nem a rövid távú közvetlen hatalmi-politikai érdekek uralják.

Az elmúlt három és fél esztendõ azt példázza, hogy a politikai erõknek az ügy-
nöktémánál kevésbé kényes, de az ország szempontjából sokszorta fontosabb
és súlyosabb kérdésekben sem sikerült közös nevezõre jutniuk. Miért sikerülne
ez most, és éppen ebben a témában? Marad továbbra is az elméleti spekulációk
lehetõsége. Persze azok, akik az adatok birtokában vannak, ezeket a rendezet-

196

4. A magyar titkosszolgálatok újszerû elméleti modellje (Várhalmi Miklós, 1994.)



len jogi helyzet ellenére – vagy éppen emiatt – rövid távú érdekeik szerint hasz-
nálhatják fel.

A valóságos kérdés ma nem az: milyen indokkal használhatja fel bárki is az ügy-
nöklistát, hanem, hogy ki birtokolja az adatokat, és mire használhatja azokat fel.

Az ügynöktörvény körüli parlamenti és politikai vitákban kimondottan és kimon-
datlanul eddig is ez a kérdés állt a középpontban: kinek a birtokába kerüljenek az
adatok, s ki tudja azokat törvényileg rendezett módon vagy anélkül a lehetõ leg-
hatékonyabban felhasználni. Ezt Kis János is pontosan tudja, de tartva attól, hogy
a jelenlegi hatalom a választási idõszakban jobban ki tudja használni a maga ja-
vára ezt a törvényileg rendezetlen helyzetet, mint az ellenzék; az általa javasolt
rendezési megoldással szeretné egyenlõ esélyi helyzetbe hozni (legalábbis ebben
a témában) valamennyi parlamenti politikai erõt. Csakhogy ezzel tisztában vannak
birtokon belüliek.

1990-ben Magyarországon békés politikai rendszerváltás ment végbe. A ko-
rábbi elit önként átadta a hatalmat, elfogadva a demokratikus parlamenti válasz-
tás eredményét. Az új rezsim politikai elitjének az elmúlt hároméves idõszakban
tapasztaltnál nagyvonalúbbnak kellene lennie azokkal szemben, akik támogat-
ták a korábbi hatalmat. Különösen, amennyiben figyelembe vesszük, hogy a
pártállami idõszak utolsó két évtizedében a rendszer leghatékonyabb támaszai
nem a titkosszolgálatok voltak. A hatvanas évek végétõl a lll/lll-as csoportfõnök-
ség és csatolt részei nem játszottak meghatározó szerepet az ország politikai
életében. Ha mûködésükben van elítélni való (politikai és/vagy morális értelem-
ben), az mindenekelõtt e szervezetek mûködtetõit illeti. Az én felfogásomban az
ügynökök a sor végén állnak. A legegyszerûbb persze a port azokon elverni,
akik a legkevésbé tudnak védekezni. Befolyással lehet a megoldás módozatai-
ra, hogy az utóbbi harminc-egynéhány évben egységes volt a Belügyminisztéri-
um, s a különbözõ alaptevékenységet végzõ állambiztonsági szervek munkája
szorosan összefonódott.

Végezetül példaként említenék néhány elkerülhetetlen technikai részproblémát:
– A politikai szereplõk mely köre tartozzék egy meghozandó ügynöktörvény ha-

tálya alá? Ismerve a parlamentbe benyújtott két törvényjavaslatot, azok eltérése-
it, már ezen a kérdésen hetekig vitatkozhatnának.

– Az együttmûködõk teljes körére vonatkozna-e korlátozás, avagy legyen diffe-
renciálás? A teljes kör nem azonos a III/III-as csoportfõnökség nyilvántartásában
1989-ben található bejegyzésekkel. Nyilvánvaló, hogy a négy és fél évtized alatt
az együttmûködõként nyilvántartott személyek köre többször megváltozott. Lénye-
ges különbség lehet az együttmûködõk között abban a tekintetben, hogy folyama-
tos, hosszú idõre szóló együttmûködésrõl van-e szó, avagy alkalmi, esetleg egy
konkrét esetre szólóról. Nem lehet azonos azok tevékenységének megítélése,
akik érdemi információk szolgáltatására vállalkoztak, azokéval, akik technikai, ki-
segítõ jellegû segítséget adtak. Más megítélés alá eshetnek azok, akik csak vál-
lalkoztak információk szolgáltatására, s akik adtak is információkat. Nem lehet kö-
zömbös az sem, hogy az átadott információk felhasználhatók voltak-e valakivel
(valakikkel) szemben.

– Hogyan ítélhetõ meg, aki szerepel a listán, de neki errõl fogalma sincs?
– Mely szervezet kezelje a listát? Tehát a politikai szereplõk közül azokat,

akik rajta vannak a listán (vagy valamelyik listán, mert úgy hírlik, több is van!),
ki kérdezi meg, hogy lemondanak-e a parlamenti képviselõi jelölésükrõl még a
választás, sõt a kampány megkezdése elõtt, vagy vállalják, hogy a tény (már-
mint az, hogy egy listán szerepelnek) nyilvánosságra kerül, s próbálják majd õk

197

4. A magyar titkosszolgálatok újszerû elméleti modellje (Várhalmi Miklós, 1994.)



cáfolni ennek az állításnak a valódiságát, vagy megmagyarázni ezt a helyzetet
a választópolgároknak? Amennyiben a témát felvetõ és az érintett között vita
keletkezne (mert ilyen bõven akadna), ki köteles, és milyen fórum elõtt állítását
bizonyítani?

Az semmiképpen nem jó, ha minden maradna úgy, ahogy van, s a pillanatnyi-
lag „birtokon belüliek” úgy használják az adatokat, ahogy vélt vagy valós érdeke-
ik diktálják. A leírtakból kiderülhetett, nem tartom kivitelezhetõnek a nyilvánosság
elõtti rendezést sem. Azzal a megoldással rokonszenvezek, amely a törvény ere-
jével ötven évre zárolná az ügynöktémával kapcsolatos összes anyagot. Nem
gondolom, hogy ez a megoldás megkerülne egy erkölcsi problémát.

Az emberek erkölcsi érzékét talán jobban zavarná az, ha akár egyetlen személy
minden alap nélkül bepiszkolódna a gyanúsítástól, mások viszont - akiknél tény-
leg lenne ok a gyanúsításra – de nem szerepelnek egyetlen listán sem, „tiszták”
maradnának. Az adatok ez idõ alatt hozzáférhetetlen államtitkot képeznének. E té-
mában bármiféle adat bárki részérõl történõ felvetése, kijátszása büntetõjogi kö-
vetkezményekkel járna. Csak így érhetõ el, hogy a politikai erõk e témában azo-
nos pozícióba kerüljenek, s az ügynökvád ne lebegjen még több választási ciklu-
son keresztül Damoklesz kardjaként a politikai élet szereplõi, s nem csupán az
érintettek feje fölött.

A magyar társadalom most tanulja a politikai demokrácia játékszabályait, s ala-
kítja ki azokat a normákat, amelyekhez a politika szereplõinek igazodniuk kell. Az
ügynöktéma nem jó terep a tanuláshoz.”

6.7. Adatvédelmi biztos
Réti Pál: Interjú az ex-adatvédelmi biztos jelölttel (HVG, 1993. 10. 30.)

„Majtényi-eset” néven fog sokak szerint bekerülni az alkotmányjogi tankönyvek-
be az adatvédelemre kiszemelt elsõ Magyarországi ombudsmanjelölt története.
Majtényi Lászlót (43 éves) Göncz Árpád köztársasági elnök hatpárti konszenzus-
sal jelölte adatvédelmi biztosnak, ám a parlamenti bizottságok törvényes kötele-
zettségük ellenére nem hallgatták meg. Az államfõ mégis javasolta õt a posztra a
parlament plenáris üIésén, a Ház azonban indoklás nélkül nem szavazott róla. A
jelöltségrõl idõközben lemondott alkotmányjogászt az adatvédelmi ombudsman
feladatairól, az adatpiac szabályozásáról kérdeztük.

HVG: Az új intézmények megszületése sohasem zökkenõmentes. Megalaku-
lása után néhány héttel az akkor még a Parlament épületében „eldugott” Alkot-
mánybíróságot is közönséges parlamenti bizottságnak nézte és úgy képzelte,
„utasíthatja” az utolsó „pártállami” Országgyûlés akkori alelnöke. Ön miért mon-
dott le az adatvédelmi biztos-jelöltségrõI, hiszen ezúttal „csak” az történt, hogy
ötpárti konszenzussal el akarták halasztani az úgynevezett szakombudsmanok
megválasztását.

M. L.: A parlament alkotmányügyi bizottsága „mindössze” alkotmányt és két két-
harmados törvényt az ombudsmanról szólót és az adatvédelmit sértett akkor, ami-
kor hirtelen úgy döntött, nem hallgat meg engem, annak ellenére, hogy a köztár-
sasági elnök az adatvédelmi biztos posztjára jelölt. Én fenn kívánom tartani azt a
fikciót, hogy egy szabad ország szabad polgára vagyok, és jogom van megsértõd-
ni, ha megsértenek. Úgy gondolom, a „hivatalos” indoklás, miszerint az országnak
túl sokba kerülne a szakombudsmanok, vagyis az adatvédelmi, a kisebbségvédel-
mi, majd esetleg a környezetvédelmi és egyéb biztosok önálló hivatalainak mû-
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ködtetése, csupán álcázta a pártok politikai fenntartásait az adatvédelmi biztossal
szemben.

HVG: Miért éppen az adatvédelmi biztost akarnák „megfúrni” a pártok?
M. L.: Mindenesetre nagyon furcsa, hogy a kormánypártok ragaszkodnak ah-

hoz, hogy az adatvédelmi biztost törvénymódosítással az általános ombudsman
alá rendeljék. Az adatvédelmet szerte Európában, Spanyolországtól Ausztriáig
önálló ombudsman vigyázza. Amíg ugyanis az állampolgári jogok általános szó-
szólója a közigazgatást „ellenõrzi”, addig az adatvédelmi ombudsman a magán-
szférát védi és a piaci szféra tisztaságára ügyel. Ugyanakkor az utóbbi feladata az
is, hogy lerántsa a leplet az állam törvénytelen titkairól. Elsõsorban ezért vagyok
nagyon kíváncsi arra, egy ilyen posztot vajon valóban szükségesnek tartanak e a
parlamenti pártok, amelyek lassan négy éve vagy a kormányhatalomban vannak,
vagy azt képzelik, hamarosan odakerülnek.

HVG: Kinek lehet oka félni egy adatvédelmi biztostól?
M.L.: Az adatvédelmi biztosnak a törvénybõl következõen két ellentétes értéket

kell védelmeznie: az átláthatóságot az állam esetében, és az átláthatatlanságot,
az úgynevezett információs önrendelkezést az állampolgárok esetében. A kettõ a
gyakorlatban is könnyen ellentétbe kerülhet egymással, illetve más értékekkel. A
tudományos kutatás szabadsága például szembe kerülhet a személyes adatok
védelmének elvével a leendõ adatvédelmi biztosnak bizonyára lesznek ilyen
ügyei. Rögvest szembe kell majd néznie az államtitokról szóló, máig hatályban lé-
võ 1985-ös törvénnyel is, amely például társadalmi szervezeteknek is megengedi,
hogy titkosítsák adataikat. Számolnia kell a leendõ ombudsmannak azzal is, hogy
közintézmények a személyi adatok védelmére hivatkozva próbálnak eltitkolni köz-
érdekû adatokat. A végrehajtó hatalom piszkos ügyei mögött mindig személyek
vannak, ám nem tekinthetõ „személyes adatnak” mondjuk az az aláírás és a hoz-
zá tartozó dokumentum, amellyel egy állami alkalmazott hozzájárul, hogy az állam
pénzét egy alapítványnak utalják át.

HVG: Mit tehet az adatvédelmi ombudsman a neki benyújtott panaszokkal?
M. L.: Megvizsgálja õket, és ha azt állapítja meg, hogy megsértették a törvényt,

akkor ezt nyilvánosságra hozza. Ennek súlya önmagában is nagyobb, mintha
mondjuk egy társadalmi szervezet tenné ugyanezt, hiszen az ombudsman a par-
lament megbízottja. Az adatvédelmi biztos a nyilvánosság mellett a törvénysértést
elkövetõ intézmény felettes szervéhez vagy magához a parlamenthez is fordulhat,
fegyelmi vagy büntetõjogi felelõsségre vonást kezdeményezhet. Közvetlenül
azonban nem tehet semmit a jogsértés ellen, ám rendkívül erõs vizsgálati jogok-
kal rendelkezik: az államtitkot be kell ugyan tartania, de minden adathoz, informá-
cióhoz hozzáférhet, teljes mértékben „kikényszerítheti” a körülmények pontos
megismerését.

HVG: Várható például, hogy a leendõ adatvédelmi biztos „leleplezi” majd a tit-
kosszolgálatokat?

M. L.: Kétségtelen, hogy mondjuk az illegális telefonlehallgatásokkal kapcsola-
tos panaszokat is ki kell majd vizsgálnia, mégsem hiszem, hogy ez lesz a munka
dandárja. A piaci szférában vagy az egészségügyben, azt hiszem, sokkal gyako-
ribb az adatokkal való visszaélés vagy annak lehetõsége. Egy egészségügyi kár-
tyán például komoly „számháború” dúl: rajta van a személyi szám, egy 12 jegyû
biztosítási szám, a születési hely és idõ, illetve a kifizetõhely kódszáma. A biztosí-
tott ezzel teljesen kiszolgáltatottá válik, technikailag ugyanis semmi akadálya an-
nak, hogy például a munkáltató hozzáférjen dolgozói egészségügyi adataihoz, és
mondjuk azok alapján döntsön elbocsátásokról. Pedig a magyar jog ma már na-
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gyon „kényes” az ilyesmire. Az Alkotmánybíróság a személyi szám használatát
korlátozó emlékezetes határozatában „információs önrendelkezési jogként” értel-
mezte az alaptörvény 59. paragrafusát. Szakított tehát azzal a hagyománnyal, mi-
szerint az állam védelmezi az én személyes adataimat az illetéktelen felhaszná-
lástól, ennek keretében például „megkímél” attól, hogy megtudhassam: halálos
beteg vagyok –, ehelyett az állampolgár alanyi jogának tekinti, hogy saját belátá-
sa szerint rendelkezhessék a rá vonatkozó adatokkal.

HVG: Mire számíthat a leendõ adatvédelmi biztos a hivatal felállítása utáni el-
sõ hónapokban?

M. L.: Nem hiszem, hogy a polgárok nyomban elárasztják majd panaszaikkal.
A civil társadalom önvédelmi reflexei meglehetõsen kialakulatlanok még Magyar-
országon, egyebek között ezért is van szükség ombudsmanra. Becslésem sze-
rint az adatvédelmi biztosnak szemben az általános ombudsmannal, akit feltehe-
tõen elárasztanak majd a beadványok, eleinte inkább hivatalból kell majd vizsgá-
latokat kezdeményeznie és lefolytatnia, de így is lesz elég dolga. Érdemes lenne
például megvizsgálni a rendõrség adatkezelési gyakorlatát, a rendõrség és a bí-
róság közötti adatáramlást, az állami adatok titkosítását vagy a címlistákkal dol-
gozó csomagküldõ cégek, nyereményakció-szervezõk által használt adatokat,
azok forrását.”

7. Az 1994. évi választások utáni koalíció, Parlament,
Kormány, Államigazgatás

7.1. Javaslat a piacgazdaságot szolgáló modern kormányzás felépítésére
Sárközy Tamás: JAVASLAT a piacgazdaságot szolgáló

modern kormányzás felépítése c. könyvbôl.

7.11. Célkitûzés

7.11.1. „Ez a kormányzati program liberális társadalomfilozófiájú, antietatista
(az állami beavatkozást csökkentõ, vállalkozóbarát, a vállalkozói-polgári autonó-
miát nemcsak szavakban, hanem ténylegesen elismerõ, azt támogató), az egysé-
ges Európát célzó nyugat- európai polgári gondolkodást befogadó, és az ezzel já-
ró modernizációt nyíltan felvállaló kormány hatékony mûködését kívánja megala-
pozni. Szerintem ezek az alapelvek a valódi keresztény értékek és a nem torzult
nemzeti érzések hívei által is elfogadhatók.

A javasolt új kormányzati gondolkodás:
a) egyfelõl egyértelmûen elutasítja a korábbi szocialista, ún. pártállami kor-

mányzást, még a magyar, enyhítettebb „gulyáskommunizmusi” változatá-
ban is. Ez ugyanis lényegében a polgári autonómiát elnyomó, a valódi jog-
államisággal ellentétes ún. államigazgatási államiság megvalósítását je-
lentette, jelentõs részben a jogállamiság garanciái nélkül (kormányzati túl-
hatalom a párt központi szervei szuperállami jellegének megfelelõen az
MSZMP Politikai Bizottsága és a KB apparátusa, valamint a Miniszterta-
nács által együtt). Szerintem a szocialista eszmék híveinek többsége is be-
látja, hogy visszaút nincs, semmilyen „visszarendezõdés” sem kívánatos.
(Arról nem is beszélve, hogy adott nemzetközi körülmények között reálpo-
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litikai alapon nem is lehetséges.) Az új kormánynak is a polgári, ún. „szoci-
ális piacgazdaságot”, polgári jogállamot kell szolgálnia, az erre irányuló ed-
digi rendszerváltozási folyamatokat befejezve, illetve továbbfejlesztve.

b) másfelõl elutasítja a posztfeudálisként is jellemezhetõ, az 1945 elõtti ma-
gyar hagyományokat túlértékelõ, a konkrét gyakorlati problémákat lebe-
csülõ, „túlideologikus” kormányzati tendenciákat is (ez utóbbiak sajnos az
1990-tól indult kormányzati periódusban gyakran tapasztalhatók voltak).
Egyes 1945 elõtti tradíciók természetszerûen tisztelhetõk, sõt akár fel is
újíthatók (persze nem világos, hogy miért hasznos a parlamenti adminiszt-
ratív-gazdasági apparátus vezetõjét pl. háznagynak nevezni?), de alapve-
tõen nem a vissza nem hozható múltba kell fordulni, hanem a jövõt kell
megalapozni. Idõs emberek fiatalkoruk iránti nosztalgiája persze érthetõ,
de azért Kéri Kálmán emlékképeivel szemben nem a Horthy rendszer volt
a jogállamiság és a demokrácia példaképe Európában (persze fasiszta
rendszer sem volt).

A kormány tehát ne a XIX. századra, hanem a XXI. századra nézzen. Modern,
nyugat-európai gyakorlathoz közelítõ kormányzásra – kormányzati szervezetre és
munkamódszerekre – van szükség. A kormányzat magatartása állandósultan és
közérthetõen tükrözze: nem a lakosság van a kormányért, hanem a kormánynak
kell kiszolgálnia a lakosságot, a piacgazdaságot, amely alapvetõen autonóm mó-
don mûködik. A többségében felvilágosult, szabadelvû lakosság már nem fogad el
egy gõgös, tekintélyelvû, az „alattvalókra letekintõ”, az állampolgárokat állandóan
oktató-nevelõ kormányzatot.

1994-ben az új kormánynak már rendelkeznie kell (alapvetõen saját maga szá-
mára) nyugati értelemben vett konkrét és végrehajtó, részletes kormányprogram-
mal (1990-ben a Nemzeti Megújhodás Programja természetesen jórészt még nem
volt ilyen, hiszen erre sem idõ, sem tapasztalat nem volt). E kormányprogram ré-
szét kell képeznie a kormány államszervezetre és központi közigazgatásra vonat-
kozó konkrét elképzeléseinek is. Emellett a „régi” kormányzásról az „új” kormány-
zásra való áttérés nyilvánvalóan nem tarthat sokáig, a lakosság már nem ad türel-
mi idõt, nincs már 100 nap a gondolkodásra, minél elõbb ütõképes kormányt kell
kialakítani. A hivatalba lépést követõ 2-3 hónap után már „végleges” kormányzati
szervezeti, mûködési és eljárási rendet kell mûködtetni.

7.11.2. Közismert amerikai mondás, hogy a kormányzás túl fontos ahhoz, hogy
csak a politikusokra legyen bízható. A kormányzati tevékenység a modern társa-
dalom mûködésének egyik legfontosabb eleme, döntõ hatást gyakorol az állam-
szervezet egészének mûködésére. Nem helyes azonban a kormányzást egyolda-
lúan „felülrõl”, csak a politika vagy a közigazgatás oldaláról megközelíteni. A poli-
tika túlsúlya a gazdasággal szemben a kormányzati mûködésben – amely mind a
pártállami idõket, mind a rendszerváltozás óta eltelt idõszakot másképpen ugyan,
de egyaránt jellemezte – jelentõs társadalmi veszteségeket okoz. Nem véletlen,
hogy nemcsak a pártok, hanem a legjelentõsebb gazdasági érdekképviseletek, a
GyOSz, a VOSz stb. is kifejezték igényüket a kormányzással szemben. A gazda-
ságnak – jelen esetben a kialakulóban lévõ piacgazdaságnak – igenis vannak igé-
nyei a politikával, és a politika elsõdleges megvalósítási rendszerével, a kormány-
zással szemben.

Nyilvánvaló, hogy a kormányzat felépítését és munkamódszereit jelentõs mér-
tékben befolyásolja az 1994 tavaszi-kora nyári választási eredmény, az esetleges
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koalíció összetétele, avagy a miniszterelnök személyes tulajdonságai. De meg-
gyõzõdésem, hogy a kormányzati munkában néhány alapelvet bármilyen válasz-
tási eredmény esetén érvényesíteni kell, mert a gazdasági realitásoktól büntetle-
nül tartósan elszakadni nem lehet.

Az új kormányzati elképzelés lényege pedig, hogy meg kell változtatni azt az
1990 óta tartó irányzatot, amely – a rendszerváltozás tartalmi követelményeire, a
környezetünkben lezajló zavaros nemzetközi eseményekre és a civil társadalom
gyenge önszervezõ képességére tekintettel – az államszervezetet erõsíti a gazda-
ság rovására. Nem válhatunk a „közvetlen” és „közvetett” közalkalmazottak Ma-
gyarországává, kicsit hasonlóan a Csepeli György által gyakran emlegetett 1945
elõtti „hivatalnokok-katonák-papok Magyarországához”. A gazdaság autonóm mû-
ködése, az államtól független piacgazdaság nélkül deformálódhat a többpárti par-
lamentáris demokrácia. Az állam, elsõsorban a kormány gazdaságba való beavat-
kozási lehetõségeit, hatásköreit tehát jelentõsen csökkenteni (természetesen
azonban nem megszüntetni) kell.

A kormányzat konkrét felépítése bizonyos mértékben szükségképp szubjektív.
Az eddigi magyar gyakorlatból, továbbá a nemzetközi összehasonlításból is sze-
rintem mindenre lehet mondani példát és ellenpéldát. Különösebb tudományos
alátámasztás nélkül azért megkockáztatnám: úgy tûnik, hogy az elmúlt esztendõk-
ben sok olyan külföldi megoldást is átvettünk, amely nálunk negatívan hatott. Így
pl. az Európában már kuriózumként ható, állandó konfliktusokra építõ angol par-
lamenti modellt, a francia bürokratikus közigazgatási mûködés számos megnyilvá-
nulását (nem véletlen, hogy az Antall-kormány Franciaországban képeztette köz-
igazgatási államtitkárait – ld. még a rendeleti jogalkotás iránti olthatatlan vágyat,
avagy a francia prefektus-rendszer felé törekvést a köztársasági megbízottaknál),
a politikai és közigazgatási szakmai elem elválasztást a minisztériumokban svéd
példára, stb.

A lényeg azonban: nem mûködtethetünk olyan túlbonyolított demokratikus in-
tézményrendszert, amelynek költségeit a gazdaság nem tudja elviselni. (Pl. alkot-
mánybíráskodás – közigazgatási bíráskodás – általános és szakombudsmanok hi-
vatalai – ügyészi általános felügyelet – közigazgatási panaszügyintézés együtte-
sen, és részben egymást átfedve sok.) Érthetõ, hogy a totális pártállam után min-
den demokratikus intézményt be akarunk építeni államszervezeteinkbe, ami egy-
általán ma a világon ismeretes. Ez azonban túlzás, a túlbonyolított intézményrend-
szer nem kellõen hatékony, emellett a gazdasági korlátokat sem lehet túllépni. A
jó demokrácia igazában olcsóbb a diktatúránál.

7.11.3. A új kormányzás gyors és hatékony beindításához szükséges, hogy
a) a kijelölt miniszterelnök már kormánya megalakulása elõtt rendelkezzen

egy-két alapvariációval kormánya felépítésére nézve. Nyilván alapvariá-
cióról lehet csak szó, a koalíciós tárgyalások eredményeként, a koalíciós
megállapodás függvényében módosulások lehetnek, a miniszterelnök
személyi adottságai szintén módosító tényezõt képeznek (pl. inkább ún.
általános politikus, avagy gazdasági szakember, stb.). Egy kormány to-
vábbá sohasem csak szakmai-elméleti bázison épül fel, sok a szubjektív
elem. Ugyanakkor a leendõ kormánykoalíció általános programjához il-
leszthetõ egy-két kormányzati szervezeti alapvariánst elõre konkrétan ki
kell dolgozni (pl. hogy milyen minisztériumok vezetésére kérjen fel a mi-
niszterelnök minisztereket stb.). Rendelkezésre kell tehát állnia egy eset-
leg alvariációkat is tartalmazó konkrét elképzelésnek, amely alapján a
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szükséges minisztériumi-fõhatósági átszervezések minél gyorsabban le-
bonyolíthatók.

b) meghatározásra kerüljön, hogy az új kormánykoncepciónak megfelelõen az
új parlamenti ciklus legelején milyen törvények milyen jellegû módosítására
van szükség (lehetõleg a törvényszövegek is legalább elõadói tervezet szint-
jén rendelkezésre álljanak). Erre konkrét jogalkotási akcióprogramot kell ké-
szíteni.

c) a központi közigazgatási apparátus megnyugtatására, folyamatos munka-
végzésének biztosítása érdekében egyértelmû kormányzati személyzetpoli-
tikai elképzeléseket kell igen gyorsan meghirdetni és a vezetõ köztisztvise-
lõk-közalkalmazottak körében a feltétlenül szükséges személycseréket lé-
nyegében már 1994 nyarán lebonyolítani.

A szervezeti változásokkal együtt – a nyilván szükséges pótköltségvetés kere-
tében – meg lehetne valósítani az államháztartási reform központi közigazgatás-
ra vonatkozó követelményeinek jórészét is.

Sokan úgy gondolják, a minisztériumi-fõhatósági szervezet átalakítása zavart
kelt. Véleményem szerint a választások elõtt és után a magyar adottságok mellett
szükségképp bizonyos mértékben zavaros állapotok lesznek a kormányzati appa-
rátusban. (Ennek bizonyos jelei 1993 végén már észlelhetõk voltak.) Ha a szerve-
zeti-személyi változásokat jól elõkészítetten lényegében 1994 nyarán, kb. három
hónap alatt lebonyolítjuk, többletzavar nem keletkezik. Nyilván a szervezeti prob-
lémák nem misztifikálhatók, de az elsõ idõszakban szükségképp elõtérbe kerül-
nek. Ezt követõen viszont stabilizálni kell, hogy lehetõleg kb. 2 évig újabb átszer-
vezés, nagyobb személyi változások ne legyenek.

Egyértelmû ugyanis, hogy a kijelölt miniszterelnök mozgásszabadsága a kor-
mány megalakulása elõtt a legnagyobb a kormányzás szerkezetének és mûködé-
si módjának kialakítása terén (persze a koalíciós megállapodás függvényében). A
felesleges szervezetek, a kormányzati létszám, a „feudális” címek és járandósá-
gok is ebben az idõszakban építhetõk le a legjobban (hiszen az új emberek még
nem szokták meg). Más szóval ez a legjobb idõ a kormányzás, a központi közigaz-
gatás modernizálására, illetve racionalizálására. Ha ezt elmulasztjuk, késõbbi
végrehajtása sokkal nehezebb lesz. Nemzetközi tapasztalatok szerint is az új par-
lament elsõ hónapjaiban a kormány által kért törvények (törvénymódosítások)
megszavaztatása is jóval könnyebb, illetve gyorsabb (pl. a kormánykoalíció köre-
ibõl származó képviselõi partizánakcióktól még alig kell tartani az elsõ hónapok-
ban, a volt kormánykoalícióból lett, még a vereség hatása alatt álló ellenzék is ru-
galmasabb). Ez irányadó az ún. kétharmados törvényekre, sõt az államszervezet
részleges átalakításához szükséges alkotmánymódosításokra is.

Magyarországon a minisztériumok, országos hatáskörû államigazgatási szer-
vek láncolata még nem stabilizálódott – ilyen méretû átalakulási szakaszban erre
nem is lehetett mód. A minisztériumokat felsoroló törvény tehát jóval könnyebben
módosítható, mint mondjuk Olaszországban, és arra az USA-ban ismeretes eljá-
rásra  sincs szükség, hogy az elnök „saját hivatalok holdudvarának” felépítésével
játssza ki az érinthetetlen minisztériumokat. A jobb koordináció, a hatékonyság és
a takarékosság jegyében tehát igenis lehet cselekedni: meg lehet változtatni a mi-
nisztériumok számát, profilját, vezetési rendszerét. Persze ez a lehetõség nem
korlátlan: Magyarországon választék hiányában elképzelhetetlen olyan méretû
csere, mint amilyen Amerikában szokásos (Clinton is teljesen új apparátussal kez-
dett). Nem szabad lebecsülni a bürokrácia informális hatalmát sem: nem egy kor-
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mány fantáziájának szárnyalása véget ért minisztériumi elõadók szürke íróaszta-
lánál. Folyamatosságra is szükség van, nem lehet mindent újrakezdeni. A gazda-
ságra koncentráló, vállalkozásbarát kormányzás alapelemeit azonban szervezeti-
költségvetési és személyi változásokkal egyaránt érvényesíteni kell.

Nyilván az új kormányzati szervezet-mûködés felépítésénél értékelni kell az
eddigi kormányzat tevékenységét (eredményeit és hibáit egyaránt), valamint az
érvényesítendõ nemzetközi tapasztalatokat. A konkrét cselekvési programnál
nem szabad mindent újra feltalálni, az elmúlt 7-8 év igen kiterjedt kutatásaira-
elemzéseire kell támaszkodni. (A korábbi bevált megoldásokat, jó tapasztalato-
kat nem szégyen átvenni.) A rendkívül bõséges nemzetközi tapasztalatokat is
úgy kell kezelni, hogy az alaptendenciákat kell lehetõleg figyelembe venni (pl. a
köztársasági elnök jogállásánál). A magyar jog ún. német típusú dogmatikai ha-
gyományainál, a magyar alkotmány felépítésénél, illetve tradícióinknál fogva fõ-
leg a német-osztrák államszervezeti megoldások követhetõk – pl. szerintem
nem vehetõ át az amerikai ún. parlamenti törvénykészítési metódus, amelyre
számos – amerikai tanulmányútja tapasztalatain fellelkesült – képviselõnk törek-
szik stb.

1993-ban megindult a magyar közigazgatás modernizációs programjának kidol-
gozása, mert ezt a költségvetés sanyarú helyzete kikényszerítette. A készülõ
anyagokból az új kormány mûködésének megalapozásához mindent figyelembe
kell venni, ami hasznosítható. Az azonban nem felejthetõ el, hogy az Antall-kor-
mány által elfogadott közgazdasági program alapvetõen az állami beavatkozás
növelésére irányul. Az e könyvben vázolt kormányzati elképzelés viszont csak
olyan pártok által követhetõ, amelyek a liberális polgári piacgazdaságban és jog-
államban gondolkodnak. („Etatista” kormánykoalíció alakítása esetén tehát nyil-
ván ez a koncepció nem alkalmazható).

Nem fogadható el ugyanis szerintem az „erõs” állam koncepciója, az, hogy „át-
menetileg” erõsíteni kell az állami beavatkozást a gazdaságba, a társadalmi élet-
be, éppen azért, mert még nincs piacgazdaság. Az állami beavatkozás ebben a
felfogásban éppen a piacgazdaság megteremtését szolgálja. Navratil Ákos az
1930-as években éppen a Horthy-rendszer ideiglenes „válságjogi” intézkedései-
vel szemben mutatott rá ezen álláspont alapvetõ helytelenségére. Az „ideig-le-
nesség” ugyanis állandósulni szokott, az állam e szerepét megszokja, és ahová
egyszer betette lábát, nem nagyon kíván távozni. Az íróasztal munkát követel
magának, a szervezetek automatikus szükségszerû törekvése a növekedés, a
beosztott elõbb-utóbb fõnök szeretne lenni, és ezt legkönnyebben új szervezet
létrehozásával érheti el. Az állam túlsúlya alatt a magánvállalkozás, a civil auto-
nómia nem tud kibontakozni – ráragad a bürokratikus mûködés. Sohasem lesz
így „egészséges”, „teljes értékû” piacgazdaság. Az „Állami piacgazdaság” fogal-
mi képtelenség.

Senki sem tagadja a modern állam gazdaságszabályozó funkcióját, de az
nem helyettesítheti a magántulajdon dominálásán alapuló versenygazdasá-
got. Nem az állam a fõszereplõ a modern piacgazdaságban, hanem csak –
fontos – kiegészítõ szerepe van. Ezt különösen a szocialista társadalmi rend-
szer után kell hangsúlyozni, hiszen a Boross Péter–Verebélyi Imre szerinti
erõs állam-erõs közigazgatás (amelynek szükségessége a gazdaságon kívül
számos területen - pl. a közbiztonság terén – egyáltalán nem tagadható!) –
akár akarják képviselõi, akár nem – szükségképp folytonosságot mutat a ko-
rábbi szocialista „államigazgatási állam” reminiscenciáival. Ezt viszont meg
kell végre haladnunk.
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7.12. Az új kormány feladatai

7.12.1. A következõ kormány elsõdleges politikai feladata, hogy 1998-ig lénye-
gében „teljesen” fejezze be a rendszerváltozást (ez részben automatikus rend-
szerváltást, részben tudatos rendszerváltoztatást egyaránt jelent), amely minden
hiba-hiányosság, kormányzati ügyetlenség-tapasztalatlanság ellenére azért az el-
múlt négy év alatt kétségtelenül elõrehaladt. (Szinte a „föld alatt” többszázezer kis
magánvállalkozás alakult, a piacgazdaság karavánja elindult, irreverzibilis gazda-
sági folyamatok indultak be.) Bár az Antall-kormány tekintélyelvû „elidegenedett”
kormányzati stílusa sokakban felkeltette a Kádár-féle 60-70-es évek „vidám ba-
rakk”-ja iránti nosztalgiát, mint ahogy az MSZP politikusai is helyesen hangsúlyoz-
zák, soft diktatúrára sincs szükségünk, az út a modern polgári társadalom irányá-
ba és nem visszafelé vezet.

A rendszerváltozás azonban alapvetõen új jogállami-piacgazdasági-magántula-
jdoni intézmények kiépítését, illetve megszilárdítását jelentse, ne pedig felesleges
„sérelmi politikát”, megvalósíthatatlan ötletekkel-álmokkal való „hõzöngést, illetve
vezetõ állások „kárpótlásul” juttatását fizikailag-idegileg kiöregedett embereknek,
mint valamifajta sajátos történelmi igazságtételt.

Négy évvel a rendszerváltás után már nemcsak a jogállami alapelvekbe ütkö-
zik, de a politikai célszerûség oldaláról sincs értelme például az idõt a parlament-
ben a régi rendszer még élõ, aggastyán „bûnöseinek” irreális felelõsségre voná-
sára irányuló álmodozással tölteni (ha ez 1990–91-ben nem történt meg, a máso-
dik választási ciklusban már a politikai feltûnéskeltés okán sincs értelme ezzel fog-
lalkozni, a lakosság többsége ezt egyáltalán nem igényli). Az alapvonásaiban ter-
mészetesen fenntartandó (az eddigi tulajdonszerzést feltétlenül tiszteletben kell
tartani!) kárpótlási törvények végrehajtását is le kell egyszerûsíteni. A kárpótlást
sürgõsen be kell fejezni, mert költségei (fõleg a végrehajtó apparátusé) irreálisan
magasak, a jogosultak többsége pedig inkább nyugdíj-kiegészítésben érdekelt,
mint pl. tényleges földtulajdon-gyakorlásban. Reálpolitikai és pragmatikus hozzá-
állással a jövõre kell koncentrálni.

Bár a tudományos és a politikai vélemények e témában meglehetõsen megosz-
lanak, célszerû lenne, ha a rendszerváltozás befejezését 1997 körül egy új alkot-
mány jelezné, amely egyfelõl összefoglalná az eddigi eredményeket, másfelõl
egyértelmû programot adna a további évek társadalomszervezése számára. Eb-
ben az új alkotmányban kell majd hozzányúlni azokhoz a kormányzati megoldá-
sokhoz is, amelyek 1990-ben a rendszerváltozással összefüggõ történelmi szük-
ségességbõl kerültek a magyar alkotmányba, de tartósan nincs rájuk szükség.
Ilyen az ún. miniszterelnöki kormányzás, a német típusú kancellári rendszer
konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal bebetonozott intézménye, amelyhez
1994-ben a folyamatosság jegyében nyilván nem lehet nyúlni, de hosszú távon
aligha lehet a magyar kormányzás tartópillére. Viszonylag kidolgozott alkotmány-
tervezetek is rendelkezésre állnak (Kulcsár Kálmán, Sajó András), az alkotmány-
bírósági gyakorlat is számottevõ eredményeket hozott, a Kilényi Géza által veze-
tett államtudományi kutatásokból is sokat lehet meríteni – így úgy gondolom, a
megfelelõ szakmai alapok rendelkezésre állnak.

7.12.2. Az új kormány alapvetõ feladata azonban gazdasági. Sajnos politikusa-
inkban, közigazgatási szakembereinkben még mindig nem tudatosult teljes mér-
tékben, hogy milyen komoly a gazdaságunk visszaesése, és a mélypont 1994-95-
re várható (1995-ben tetõzõdnek adósságszolgálati terheink). Világgazdasági
elemzésekbõl eléggé egyértelmû, hogy az USA nyomdokaiban Nyugat-Európá-
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ban a fellendülés kb. 1995-96-ban indulhat meg. Ez arra teremt viszonylagos 
esélyt, hogy ha vállalati szféránkban a hitel- és adósságkonszolidációt addig sike-
resen, és az állami tulajdont nem növelõ módon lebonyolítjuk, megindulhatnak a
vállalati beruházások, emellett a költségvetési deficitet is csökkenthetjük (ld. Erdõs
Tibor elemzését), végül Kelet-Európa viszonylagos világgazdasági leértékelõdése
ellenére képesek vagyunk jelentõs külföldi mûködõ tõkét bevonni a magyar gaz-
daságba, úgy kb. 1997–98-ra kilábolhatunk a recesszióból (korábbi magyar fellen-
dülés prognosztizálása szerintem önbecsapást jelent). A nemzeti össztermék
(GDP) állandósult és jelentõs 1990-94 közti csökkenésébõl (kb. 25 %”) megalapo-
zottan elõfeltételezhetõ, hogy összességében az új kormány jóval nehezebb gaz-
dasági helyzetben veszi át a kormányzást, mint ahogy az Antall–kormány 1990-
ben. (Persze az a helyzet is igen súlyos volt.) Sajnos, vannak bizonyos jelek arra
is, hogy 1994-ben a választások elõtt olyan népszerû intézkedéseket is fognak
tenni – pl. a tömeges lakossági-kisbefektetõi részvényprivatizáció –, amelynek az
árát a következõ éveken kell megfizetni. Az ipari termelés hihetetlenül visszaesett,
iparvállalataink többsége csõdben van, emellett sajnos számolni kell egy jelentõ-
sen leromlott mezõgazdasággal (az 1960-as évek közepe óta elõször, 1994-ben
már importra szorulunk), és a könnyelmûen elvesztett keleti piacokért is újra kell
versenyeznünk jóval nehezebb helyzetbõl. Mindebbõl következik, hogy az új kor-
mány elsõdleges feladata – fõleg a kormányzati ciklus elsõ két évében – a gazda-
sági válságszituációk pragmatikus kezelése lesz, emellett azonban stratégiai kor-
mányzati feladat a felkészülés a gazdasági szerkezetváltással összekötött fellen-
dülés megalapozására, annak menedzselésére.

A gazdasági elsõdlegességrõl azonban nemcsak beszélni kell – ténylegesen az
Antall-kormány a gazdasági megfontolásokat az esetek többségében politikai
szempontok mögé helyezte. A kormányzati cselekvés oldaláról is egyértelmû le-
gyen, hogy a gazdasági feladatok minden mást megelõzõ prioritást képeznek. Így
az ország külpolitikájának is elsõsorban a gazdasági talpraállást kell szolgálnia,
nem pedig zavaros, történelmi sérelmekbõl származó álmokat. A szomszédaink-
kal való viszonyt gazdasági okokból is feltétlenül javítanunk kell – a román, az uk-
rán, az orosz, stb. relációjú export létfontosságú a magyar gazdaság számára, azt
pedig állandó politikai felszültség légkörében meglehetõsen nehéz fejleszteni.
(Félreértés ne legyen: senki sem kíván lemondani a szomszédos országokban élõ
magyar kisebbségek méltányos érdekei támogatásáról, de azért az új kormány
egyértelmûen a határokon belül élõ tíz és félmillió állampolgár kormánya legyen.)
Azt is be kellene végre látnia mindenkinek, hogy Bõs-Nagymarossal kapcsolatban
politikai okokból további anyagi terhek elviselésére képtelenek vagyunk (ez sem
érinti a valós környezeti érdekek védelmét).

A gazdasági fellendülés majd hosszú távon mindenképpen pozitívan hat vissza
az ún. humán szférára, az egészségügyre, oktatásra, kultúrára, tudományra,
sportra, stb. Jelenleg azonban a korábbi állami finanszírozás fenntartására irányu-
ló társadalmi nyomással szemben egyértelmûen ki kell nyilvánítani, hogy csökke-
nõ gazdasági teljesítmény mellett nem lehet a költségvetésbõl ugyanannyit költe-
ni, mint egy jóval magasabb GDP mellett. E területeken egyszerre megy végbe je-
lenleg egy nagymérvû leromlás, ugyanakkor még mindig észlelhetõ a realitások-
kal nem számoló pazarlás is. A piacgazdaságra áttérés árát is meg kell fizetnünk,
tehát az állam visszavonulását a „humán szférából, az ezzel járó veszteségeket
átmenetileg el kell viselnünk. Végre kell hajtanunk – évtizedes késéssel – az ál-
lamháztartási reformot az egészségügyben, a kultúrában, az egész humán szfé-
rában – ezt a feladatot az új kormány már nem tudja megúszni.
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Végül a hadsereg igényeit is alá kell vetni a gazdasági feladatoknak, a bizton-
ságpolitikában sem vállalhatunk fel gazdasági teljesítõképességünkkel nem ará-
nyos terheket – pl. a nagy multinacionális vállalatok magyarországi letelepedése,
jelentõs részvétele az ország gazdasági életében szerintem a rakétáknál és a re-
pülõgépeknél is nagyobb védelmet jelentene. Folytatva az eddigi ezirányú törekvé-
seket lehetõleg olyan biztonsági garanciákat kell tehát szereznünk, amelyek mel-
lett a katonai kiadásokat még ebben a nemzetközi helyzetben is (jugoszláv polgár-
háború, Oroszország destabilizációjának esélye stb.) jelentõsen csökkenteni lehet.

A gazdasági kormányzásnak a szemlélete egyebekben is megváltoztatandó.
Antietatista, tettekben is vállalkozóbarát kormányra van szükség, amely a társa-
dalmi-gazdasági élet minden területén „privatizál”, és a vállalkozói autonómiát
ténylegesen garantálja. Az állam a gazdaság mûködéséhez szükséges keretfelté-
teleket biztosítsa és fõszabályként közvetlenül ne avatkozzon be a gazdaságba,
fõként pedig maga – állami tulajdonban lévõ vállalatokon keresztül – ne gazdál-
kodjon, ne legyen egyszerre a közhatalom birtokosa és egyben piaci versenytárs
a magánvállalkozókkal szemben.

A következõ kormány tehát már legyen ténylegesen a magántulajdon kormá-
nya. (Az Antall-kormány még az állami tulajdon kormánya volt.) A tartósan állami
tulajdonban lévõ vagyoni kört jelentõsen csökkenteni, irányítását decentralizálni
kell: az ÁV Rt. megszüntetendõ, az ÁVÜ átalakítandó részvénytársasággá és
csak a centralizáltan intézendõ „nagyprivatizációval” foglalkozzon (bankok, nagy-
vállalatok). A többi privatizáció normatív feltételek és számvevõszéki ellenõrzés
mellett decentralizáltan, vállalati szinten bonyolítandó. A törvényen alapuló priva-
tizációs technikák bõvítésével (vezetõi kivásárlás, magántulajdonhoz vezetõ opci-
ós vagyonkezelés, lízing új variációi stb.) az intézményes privatizáció 1995 végé-
re befejezendõ, mert a vállalatok további bizonytalanságban nem tarthatók, az el-
nyújtott folyamatban az állami vagyon szinte teljesen elértéktelenedik.

Erre a témára – mint a gazdasági kormányzás kulcskérdésére – a könyv késõb-
bi részében még visszatérek. Most csak elõrebocsátanám, hogy a privatizáció a
bankoknál és a nagyvállalatoknál elsõdlegesen multinacionális nagyvállalatok-kül-
földi befektetõk javára történhet és fõleg az életképes szervezetek fenntartását
kellene céloznia (technikai fejlesztés, foglalkoztatás stb.). A közép- és kisvállalat-
ok privatizálását elsõdlegesen a menedzserek és a vállalkozók számára kell lehe-
tõvé tenni. Kerülni kell tehát az MDF kormánykoalíció által 1990-94 közötti több-
ször különbözõ formákban felmerült olyan álmokat, hogy több millió kisrészvényes
avagy az  MRP szervezetek országává válhatunk. Fel kell végre fogni, hogy mivel
– a lengyel Lewandowski igen találó megfogalmazásával élve – az állami tulajdon
privatizációjánál lényegében ismeretlen értékû és mintegy uratlan vagyon (az ál-
lam ugyanis nehezen megszemélyesíthetõ) értékesítésérõl van szó olyan vevõk-
nek, akiknek nincs pénzük és zömmel saját jósszántukból nem is akarnak vásá-
rolni, a privatizáció csak bizonyos mértékben „igazságtalanul” történhet. A gazda-
ság jövedelemtermelõ képességének fokozása legyen az elsõdleges szempont a
privatizációs politikában is.

Minden nehézség, társadalmi ellenállás ellenére az új kormánynak mindenáron
privatizálnia kell. Nem lehet megengedni, hogy a közhatalmi állami demokratizmu-
sát lerontsa az állami tulajdonosi önkény (ld. az ún. politikai privatizáció különbö-
zõ eseteit). Az állami szektor gyakorlatilag megreformálhatatlan, az állami tulajdon
alapján a gazdálkodás hatékonnyá nem tehetõ, 1990-94 között az állami vagyon-
ban hihetetlen méretû vagyonvesztés következett be. A feltétlenül végrehajtandó
hitel- és adósságkonszolidáció sem járhat visszaállamosítással, az állami tulajdon
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növekedésével, hanem az állami tulajdont lényegében a közüzemi szférára kell
szorítani.

7.12.3. Társadalmi-gazdasági modernizálásra ténylegesen törekvõ kormány
alakuljon ki, amely a kormányzás szervezetében és mûködésében egyaránt be-
fogadja-érvényesíti a modern nyugat-európai gondolkodást. Egyértelmû, hogy
ma már nem megvalósítható a XIX. századbeli tekintélyelvû kormányzás (ld. De
Gaulle, avagy Giscard esetét a francia lakossággal). Olyan kormányzati felépí-
tésre van szükség, amely a társadalom összetettségét kezelni tudja (pl. aligha le-
het a XIX. századdal ellentétben a PM a gazdasági csúcsminisztérium). Kiélezett
gazdasági válságszituációban kerülni kell a kormányzati munkában a túlideologi-
zálást, a romantikát (nem lélekben és lelkeket kell kormányozni), hanem technok-
rata módon, komplexen és pragmatikusan kell a kormányzati tevékenységet ki-
fejteni.

Az 1994-ben hivatalba lévõ kormány egyik legalapvetõbb feladata – a rövid tá-
vú lépések mellett, a hosszú távú érdekeinket is megfelelõen figyelembe véve –
az Európai Közösségekhez való közeledés hatékony elõkészítése. Ez a munka
megindult, de meglehetõsen gyermekcipõben jár (pl. szabványok átdolgozása, a
belsõ jogrendszer állandósult harmonizálása stb.). 1994-tõl intézményes kerete-
ket kell biztosítani az európai integrációval kapcsolatos – a jelenleg meglehetõsen
szétesõ – kormányzati tevékenységhez. Társadalmunknak mindenképp nyitottnak
kell maradnia – fokozatosan közeledve Soros György valóban nyitott társadalmá-
hoz. Nincs és nem is lehetséges valami sajátos autark magyar piacgazdaság, va-
lami a szocializmus és kapitalizmus közötti harmadik út, amelyrõl számos „népi”
populista politikus, illetve szabadfoglalkozású értelmiségi a 30-as években illetve
ma is gyakran ábrándozik. A jelenlegi nyugat-európai kapitalizmus tudniillik már
nem a XIX. század nyerskapitalizmusa, az állami keretszabályozással övezett ún.
szociális piacgazdaság fogyasztói illetve jóléti társadalma – hosszabb távon –
számunkra is elérhetõ cél. De ehhez elõször gazdasági teljesítmény kell.

A kormányzás modernségéhez hozzátartozik, hogy a kormánynak a nehéz
gazdasági helyzetben is meg kell teremtenie a belpolitikai nyugalmat, meg kell
szüntetni a jelenlegi ideges, hisztérikus légkört (amelyet sajnálatos módon fõleg
a kormánykoalíció egyes vezetõi gerjesztenek, néhány idegileg ugyancsak zilált
ellenzéki politikus aktív közremûködésével). A polgárok többsége ma szükség-
képp elégedetlen, a rendszerváltással járó életvitel-átállás szükségképp megvi-
seli a lakosság jelentõs részét. Ezért az új kormány megalakulását követõen cél-
szerû egyfelõl nem túl költséges életminõség-javító intézkedéseket tenni a köz-
ponti államapparátus presztízsköltségei terhére, másfelõl nyugodt kormányzati
stílussal hozzá kell járulni a „lakható, „elviselhetõ társadalom érzetéhez, a kon-
szolidált társadalmi légkör megteremtéséhez. A kormánynak legyen morális tar-
tása, ennek keretében a politikai partnereknek, avagy az érdekképviseletnek
adott szavát akkor is tartsa be, ha ez részére késõbb hátrányosnak minõsül. (Ez
pedig sajnos 1990-94 között nem mindig volt szokás.) Mellõzni kell a paternaliz-
must, a kormányzati nagyképûséget.

A közoktatás, a kultúra, a tudomány stb. állami kiadásainak csökkentése azon-
ban teljesen erkölcstelen, ha nem jár együtt a kormányzati apparátus, hivatalok
presztízsköltségeinek radikális leépítésével. A kormánynak élen kell járnia a társa-
dalmi takarékosságban: föld körüli áltanulmányutak, luxuskocsik, pazarló ünnep-
ségek, stb. mellõzendõk. A kormány a takarékoskodást elfogadtathatja a lakos-
sággal, ha a lakosság érzi, hogy a kormány vele van, osztozik a sorsában. Sze-
gény és az „egyszerû” emberektõl áldozatokat kérõ kormány ne urizáljon.
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A túlzottan centralizált közigazgatást pedig lakosságközelivé kell tenni és a ha-
tósági „alá-fölérendeltségi jelleg” csökkentésével az ún. szolgáltató közigazgatást
(a Forsthoff-féle Leistungsverwaltung-ot) kell növelni. Fõleg a gazdasági közigaz-
gatás terén erõteljes decentralizációra kell törekedni, el kell érni az egészséges
vállalkozást gúzsba kötõ alacsony szintû államigazgatási normák tömegének
megszüntetését, azaz széles körû deregulációt kell végrehajtani. Csak ha a kor-
mányzati közigazgatás hatásköreit csökkentjük, van lehetõségünk reális közigaz-
gatási létszámcsökkentésre.

A normális társadalmi légkörhöz és a gazdasági eredményességhez feltétlenül
szükséges még a társadalmi-gazdasági érdekképviseletekkel és a tömegkommu-
nikációval alkotó együttmûködésben dolgozó, velük valós partneri kapcsolatot tar-
tani tudó kormányzás kialakítása is. Nyilvánvalóan nemcsak a kormány, hanem a
„másik fél” oldaláról is hozzá kell járulni a jelenlegi igen rossz helyzet normalizálá-
sához. Egy azonban kétségtelen: nem lehetséges modern kormányzás az érdek-
képviseletekkel és a tömegkommunikációval való együttmûködés nélkül. Ezek
nem „foglalhatók el” a kormány részérõl, nem rázhatók le, meg kell tanulni az au-
tonóm médiákkal együtt élni.

Nem igaz tehát, hogy a modern parlamentarizmus és a többpártrendszer ellen-
tétes lenne a társadalmi érdekegyeztetéssel – ahogy ezt 1990-ben a legtöbb par-
lamenti pártunkban XIX. századi szellemben gondolták. Ha a privatizáció elõreha-
ladtával az állam megszûnik a legnagyobb munkáltató lenni, ha a munkáltatói-
munkavállalói szervezetek legitimálódnak, kialakulhat és törvényileg is szabályoz-
ható a kormány–munkáltatók–szakszervezetek német típusú „vasháromszöge”.
(A politikában a realitások számítanak: az MSzOSz megnyerte a szakszervezeti
választásokat, tehát a következõ idõszakban csak az MSzOSz-szel bizonyos mér-
tékben együttmûködve lehet kormányozni.) Mint ahogy erre a könyv következõ ré-
szeiben még visszatérünk, az érdekegyeztetés nem szûkíthetõ a gazdasági ér-
dekegyeztetésre, hanem a társadalom egész életét át kell fognia.

Rendkívül veszélyesnek tartom az Antall–kormány azon törekvését, amely a
közigazgatás és a magánszféra közti köztes közösségi szférát kormányzati-köz-
igazgatási ellenõrzés alá akarja helyezni. Erõs tendencia tapasztalható ugyanis a
közigazgatási állomány közjogi testületekbe–közalapítványokba bújtatására, a köz-
igazgatással szembeni jogorvoslati lehetõségek ezáltal való eltüntetésére, a költsé-
gek (pl. kamarai kényszertagságon keresztül) civil társadalomra hárítására. A köz-
jogi kamarák által pedig nem helyes leértékeltetni a gazdasági érdekképviseletek
lehetõségeit, illetve újabb párhuzamosságokat teremteni. Minderre még visszaté-
rek, de már most elõrebocsátanám: ezt az ügyet az új kormány mûködésének kez-
detén rendbe kell hozni, mert az egészséges civilszféra kialakulását gátolja.

A kormány aktív és nem passzív-védekezõ-sértett beállítottságú legyen a nyil-
vánosság irányában, képes legyen elviselni a tömegkommunikációs kritikát. Ne le-
gyen tehát sértõdékeny, még az igazságtalan bírálatokra se válaszoljon agresszí-
ven. A modern politika nem viseli el sem az ún. samsulázást, sem a hosszadal-
mas, önismétlõ, szájbarágó „osztályfõnöki” kioktatásokat. Ebbõl az igénybõl egy-
felõl következik a kormányzati PR-munka teljes megújításának az igénye, minõsé-
gében másfajta kapcsolat a tömegkommunikációval és általában a nyilvánosság-
gal. Nem „nemzetpropagandát” kell rázúdítani a lakosságra, nem primitív dicsére-
tek dömpingben való terjesztésével kell megszerettetni az ÁVÜ-t az emberekkel,
hanem a civilszervezeteket egyenrangú partnerként kezelve tartalmas információt
kell nyújtani.
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7.13. Az új kormány felépítésével kapcsolatos követelmények

7.13.1. Az új kormány legyen a tényleges komplex társadalmi-gazdasági fel-
adatokra szervezett, a jelenleginél jóval kisebb létszámú és apparátusú, de jobban
koordinált és szervezett, technikailag jobban alátámasztott. Bár több közigazgatá-
si szakértõ szerint a jelenlegi (és az elmúlt 4 év alatt igenis jelentõsen növekedett)
magyar kormányzati létszám a lakosság számához viszonyítva nemzetközi össze-
hasonlításban nem túlzott, mégis megkockáztatnám, hogy a jelenlegi kormányzás
a GDP-hez viszonyítva túlméretezett, túl tradicionálisan mûködõ, túlbürokratizált,
alacsony hatásfokon koordinált, költségei magasabbak, mint amit a gazdaság tel-
jesítménye elbír. Emellett túl konzervatívan mûködve, a tradíciókat túlzottan érvé-
nyesítve nem tudja kezelni a társadalom mai összetettségét, a mindennapi élet
tényleges folyamataitól erõsen elszakadt. Részleteiben a következõk mondhatók:

a) Amíg a gazdasági teljesítmény alacsony, sõt állandóan csökken, addig egy-
szerûen pazarlás Magyarországon ilyen méretû központi közigazgatást mû-
ködtetni. A kormány felépítésének (szervezetének, apparátusa nagyságá-
nak) tehát GDP-arányosnak kell lennie. Erkölcstelen a lakossággal szemben
más államháztartási filozófiát érvényesíteni addig (pl. az állami kiadásokat le-
építeni az oktatás, a szociálpolitika vagy a lakásgazdálkodás stb. terén,
mondván – egyébként megalapozottan –, hogy ezek a terhek messze meg-
haladják a társadalmunk jövedelemtermelõ képessége által meghatározott
reális mértéket), amíg a kormány elemi takarékossági követelményeket sem
érvényesít saját magával szemben (pl. új kormányzati „negyed” beruházásá-
nak elõkészítése a várban stb.).

Az Antall-kormány sajnálatos módon leállította azt a kormányzati munkát (1987-
89), amely ugyan a szocialista egypártrendszer kereteiben, de a kormányzati ap-
parátus leépítésére-összevonására-egyesítésére, illetve a deregulációra irányult,
és a jelenlegi gazdasági teljesítményhez viszonyítva szerintem túlméretezett kor-
mányt mûködtet. (Tapasztalatlansága folytán sem tudott ellenállni a bürokrácia
„növekedési vágyának.”) Így:

– irreálisan megnövelte részben mintegy a korábbi viszonylagos háttérbeszorí-
tás miatti kárpótlásul, részben napi politikai okokból a kormányzati vezetõ ál-
lások számát. Ld. pl. a minisztériumot vezetõ miniszterek, tárca nélküli mi-
niszterek 1992. évi „kettõ az egyhez” nemzetközi viszonylatban példátlan (ta-
lán csak az olaszhoz hasonlítható) arányát, vagy a korábbiakhoz képest irgal-
matlan mennyiségû különbözõ államtitkárt (pl. a Miniszterelnöki Hivatalban
egy államtitkár a „katolikusokra”, egy a „protestánsokra”), avagy a nagyköve-
ti-követi kettõsöket több országban, stb.

– gomba módra szaporodtak 1991-1992-ben a különbözõ országos hatáskö-
rû szervek, központi hivatalok, felügyeletek (kiegészülve különbözõ alapok-
kal, illetve alapkezelõ szervezetekkel). Ld. pl. a már kormányzati oldalról is
felülbírált Hadiipari Hivatalt, avagy a Szerencsejáték Alapot Kezelõ Szerve-
zetet, mint önálló jogi személy költségvetési szervet a Szerencsejáték Fel-
ügyelet mellett. Újabb példák 1992 végérõl: az agrárrendtartással vagy a
költségvetési ellenõrzéssel foglalkozó hivatalok felállítása, vagy napjainkból
a bányászati, energetikai, avagy a nemzeti propagandával foglalkozó hiva-
tal terve stb. E szervek egy része a Miniszterelnöki Hivatal illetve valamely
miniszter felügyelete alatt álló „önálló szerv”, más része – és ez különösen
veszélyes – egy minisztériumon belüli viszonylag önálló hivatal. (Például a

210

4. A magyar titkosszolgálatok újszerû elméleti modellje (Várhalmi Miklós, 1994.)



Földmûvelési Minisztériumon belül hat ilyen hivatal is akad, saját dekoncen-
trált szervekkel.)

– rengeteg a megkettõzõdés, amelyet részben a vezetõ állások szaporítására
törekvés, részben a régi káderek iránti bizalmatlanság is táplál (szakértelme
miatt elküldeni a régi vezetõt nem merik, de fölé-mellé raknak egy másik
„megbízható” vezetõt). Ld. pl. a KHVM vízügyi államtitkár-helyettes + Orszá-
gos Vízügyi Fõigazgatóság vagy a Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Minisztériumban a környezetvédelmi helyettes államtitkár + Környezetvédel-
mi Fõfelügyelõség felépítést, stb. A költségvetési ún. háttérintézmények fel-
számolása is jórészt leállt, sok a mögöttes kiszolgáló apparátus is.

– pazarlás, kivagyi feudális ízû rongyrázás, értelmetlen presztízsmutogatás, túl-
reprezentáció tapasztalható sok esetben (ez szintén bizonyos mértékben
„kárpótlás” a korábban alacsony beosztásban eltöltött évekért).

A tárgyilagosság kedvéért azért jegyezzük meg, hogy a költségvetési problémák
miatt 1992-ben megkezdõdött a közigazgatási reformprogram és ennek nyomán
1993 elején relatív ellentendencia is megindult. Így a tárca nélküli miniszterek szá-
ma csökkent, megszüntettek egy-két hivatalt: Ez azonban csak csepp a tengerben,
a növekedési tendencia állandósultan visszatér, és például az új ipari miniszter is
végsõ soron véres fejjel tántorodott vissza a Kisvállalkozás-fejlesztési Iroda meg-
szüntetésének – helyes – kezdeményezésétõl. Legújabb trükk a közigazgatási ap-
parátus egy része köztestületekbe, közalapítványokba való bújtatása „decentralizá-
ció” gyanánt. A „közigazgatási” szemlélet például egyszerûen nem érti, hogy a kis-
vállalkozásoknak nem hivatalra, hanem több gazdasági lehetõségre van szükségük.

Ezt a feladatköri szervezeti-költségbeni-létszámbeli túlméretezettséget azon-
nal, tehát az új kormány mûködésének legelején a lehetõ leghatározottabban meg
kell szüntetni, továbbá az új kormányzati rendszerbe erõs garanciákat kell beépí-
teni e jelenségek várható újratermelõdése ellen (nemcsak a volt megyei párttitkár-
oknak, illetve a jelenlegi kormánykoalíció politikusainak vannak állásra éhes roko-
nai, szomszédai, iskolatársai, barátai, hanem a jelenlegi ellenzékieknek is).

Nyilvánvalóan felhozható ezen takarékossági elgondolás ellen, hogy a kormány-
zati apparátus, a központi közigazgatás kiadásainak csökkentése ezreléknyi megta-
karítást sem jelent a költségvetésben, továbbá, hogy racionalizálás esetén a közigaz-
gatási apparátus ellenállására lehet számítani. Mondható az is, hogy „ez a takarékos-
ság ellentétes a koalíciós kormányzás politikai követelményeivel,” hiszen a pártok
vezetõinek-szakértõinek-támogatóinak közigazgatási vezetõ állásokat kell „osztani”.

Ugyanakkor fel kell hívni a politikusok figyelmét arra, hogy ennyire nehéz gaz-
dasági helyzetben a kormányzati pazarlás társadalmi negatív hatása rendkívül
nagy – amikor millióknak romlanak az életkörülményei, amikor a kormány évekre
csak megértést tud kérni a társadalomtól, hihetetlenül irritálók az egyébként a
nagy magánvállalati vezetõi jövedelmekhez képest valóban nem túlfizetett kor-
mányzati vezetõk „luxusjárandóságai” – pl. egyéves VW Passatok Audira cserélé-
se, stb. Csak ismételni tudom: szegény és eladósodott ország kormánya közpénz-
bõl ne urizáljon (még akkor sem, ha az államadósságokat nem õ csinálta), mert
ez belföldön és külföldön egyaránt ellenszenves.

Fõleg Verebélyi Imre hangsúlyozta a közigazgatási reform- munkák kereté-
ben, hogy szerinte 1988-90 között a végrehajtó hatalom túlzott korlátozása kö-
vetkezett be, a törvényi szintre került szabályozási tárgykör meghaladja a parla-
ment teherbíró képességét, a kormánynak nincs megfelelõ ellenõrzõ apparátu-
sa stb. A közigazgatás hatáskörének növelésére irányuló álláspont részlegesen
talán igazolható önkormányzati ügyek tekintetében, de a kormányzás egészére
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nézve és különösen a gazdaság tekintetében torzít. Mivel Magyarországon a
kormány 1993 végén – közvetlenül vagy közvetve (bankok) – még mindig a gaz-
daság kb. kétharmadát tartotta tulajdonosi ellenõrzése alatt, a tulajdonosi kor-
mányzás potenciálisan alkalmas a jogállami demokrácia intézményeinek leron-
tására. Ha megnézzük, hogy a tartós állami tulajdonnal kapcsolatos 126/1992.
(VIII2B.) Korm. rendelet hányszor lép túl pl. a közszolgáltató vállalatok ügyeiben
a minisztériumok javára az alaptörvényen (1992. évi LIII. törvény), úgy aligha lel-
kesedhetünk a rendeleti kormányzás kiterjesztéséért, avagy a törvények több-
lépcsõs végrehajtásáért.

b) A kormányzás a politikai és a szakmai elem kiegyensúlyozására épüljön,
amelyen elsõsorban az értendõ, hogy kerülendõ a jelenlegi túlideologizált, ro-
mantikus elemet sem nélkülözõ elméleti politizálás. (Ez persze érthetõ, hiszen
a jelenlegi kormányzati vezetõknek zömmel csak történelmi jellegû politikai is-
meretei vannak, nagyobb szervezetek-rendszerek vezetésére sem felkészült-
ségük, sem gyakorlatuk nem lehetett.) Ehelyett a konkrét társadalmi-gazda-
sági feladatok költségkímélõ, hatékony és komplex megoldására kell töreked-
ni.

E körben azonban el kell oszlatni egy ellenkezõ irányú félreértést is: tisztán
„szakértõi-hivatalnoki” kormány csak rövid átmeneti idõszakban lehetséges (a Né-
meth-kormányban is a szakértõi elem egyenes arányban emelkedett, ahogy a kor-
mány politikai hatalma és kilátásai csökkentek), többpártrendszerû demokráciá-
ban a kormányban a politikai elem szükségképp megjelenik, a „szakminiszter is
törvényszerûen „belekeveredik” a politikába (ld. pl. Kupa Mihály vagy Kádár Béla
esetét). A nemzetközi tapasztalatok szerint a parlament összetételét lényegében
leképezõ ún. nagykoalíciós kormány – amelyre nálunk ugyancsak sokan vágya-
koznak – is csak szélsõ kivétel lehet (ld. a Kiesinger–Brandt kereszténydemokra-
ta-szociáldemokrata kormányt Németországban).

Szakértõi vagy nagykoalíciós kormányra 1994-ben Magyarországon aligha
számíthatunk. De egy szûkebb pártkoalíción alapuló kormányban is érvényesí-
tendõ az az elv, hogy a miniszteri szint alatt a közvetlen politikai elem minimum-
ra csökkentendõ (eddig több államtitkárhelyettes-fõosztályvezetõ is mintegy
közvetlenül pártpolitikusként is tevékenykedett – ld. több kultuszminisztériumi
vezetõ fellépését), másfelõl a miniszterek többsége legyen elismert és köztisz-
teletben álló szakember is. A „tisztán” politikus miniszterektõl is elvárható to-
vább a speciális kormányzati szakértelem megszerzése, elemi szervezõ–integ-
ráló képesség. Aki erre adottságainál fogva alkalmatlan – Id. pl. szerintem
Andrásfalvy Bertalan esetét – azt, bármilyen kiváló intellektus egyébként, bár-
milyen jelentõs érdemei, presztízse van pártjában, a kormányzati feladatoktól
mentesíteni kell. Nem szégyen „egyszerû” pártelnöknek, képviselõnek, tanács-
adónak, parlamenti tisztségviselõnek lenni. A jelenlegi kormányzati periódus-
ban a kormánykoalícióhoz tartozó képviselõk túlnyomó többsége ambicionál
kormányzati vezetõ állást, a kormánytagok, államtitkárok többsége a képvise-
lõk közül került ki. Ez alapvetõen helytelen, gazdasági válsághelyzetben a tár-
sadalom jobban bízik már bizonyított, nagy társadalmi tekintélyû szakemberek-
ben, akiktõl viszont természetszerûen meg lehet követelni a kormányprogram
iránti politikai elkötelezettséget. Technokrata, „dolgozó”, szervezõképes kor-
mányra van szükség – ezt a kormánytagok életkori összetételének is alá kell
támasztania (a jelenleginél jóval alacsonyabb legyen). A kormány összetételét
tudatosan meg kell tervezni.
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c) A magyar közigazgatás személyi állománya nemzetközi összehasonlításban
a lakossághoz viszonyítva tényleg nem túlzott (bár 1990-1994 között a lét-
szám aránytalanul nõtt). Aránytalan viszont a központi és a területi közigaz-
gatás viszonya: túl sokan dolgoznak a központi szerveknél. A központi köz-
igazgatásnál „feleslegessé váló” létszámot a lakossággal közvetlenül érintke-
zõ helyi közigazgatásnál kell tehát zömmel „elhelyezni”. (Fõként nem leépí-
tésrõl, hanem decentralizálásról van szó.) Ebbõl következik, hogy

– mivel a lakosságra a helyi közigazgatás van a legközvetlenebb hatással, ön-
kormányzatbarát kormányra kell törekedni, anyagilag is többet adva, szakmai-
lag is támogatva az önkormányzatokat (erõsebb szerep a privatizációban stb.);

– a megyei szintû önkormányzatok erõsítése érdekében le kell állítani a minisz-
tériumi dekoncentrált szervek, illetve a köztársasági megbízotti hivatalok nö-
vekedésének állandóan erõsödõ folyamatát;

– míg jelenleg fõleg a hatósági közigazgatás modernizálására kerül sor (ez is
fontos természetesen!), a hangsúly megváltoztatásával a következõ kor-
mánynak a „szolgáltató közigazgatás” elsõdlegességére kell a súlyt helyez-
nie. A modern államban az öncélú bürokráciával szemben a szolgáltató, az
emberek mindennapi életét megkönnyítõ, „emberközeli”, a vállalkozások inf-
rastruktúráját biztosító közigazgatásra van szükség. Ezt a közigazgatást a la-
kosság, a vállalkozók elfogadják, igénylik, nem minõsítik „bürokráciának”. A
szolgáltató közigazgatást azonban csak a „területen”, lakosság-közelben (és
nem a kormányzati apparátusban) lehet megvalósítani, a kormánynak ehhez
a megfelelõ feltételeket biztosítani kell az önkormányzatok számára;

– a hagyományos hatósági közigazgatásba erõteljes korrupcióellenes intézmé-
nyeket kell beépíteni, mert többirányú feltételezés szerint a közigazgatási kor-
rupció kezd nálunk balkáni, latin-amerikai mértékûvé válni. (Ez Lengyel Lász-
ló nagy igazsága.) Ez pedig minõségileg súlyosabb jelenség, mint a vállalati-
vállalkozói-kriminalitás határát súroló-ügyeskedés, adócsalás stb. (amely el-
len persze szintén harcolni kell).

d) Az új kormányzat felépítésénél figyelembe kell venni, hogy az elmúlt hat-ny-
olc évben magyar központi közigazgatás

– minõségi szakemberállománya jórészét sajnos elvesztette (ez a folyamat
gazdasági okokból már jóval a rendszerváltozás elõtt megindult, 1990 óta ez
a tendencia – részben politikai okokból is – felgyorsult), az új emberek egy ré-
sze közigazgatási-szakmai szempontból alkalmatlannak bizonyult (másik ré-
sze be fog érni, de ehhez még idõ kell). A „régi” kormányzati apparátusból túl
sok szakembert különbözõ – fõleg anyagi, kisebb részben politikai – okokból
a közigazgatásba visszahozni nem lehet. Ez is indokolja a központi közigaz-
gatás személyi állományának csökkentését;

– technikai korszerûsítése eddig viszonylag csekély mértékû volt, ezt viszont fel
kell gyorsítani. A külföldi közigazgatási segélyprogram jórészét a munkához
szükséges technikai felszerelés, illetve információs rendszer megteremtésé-
re kell használni (de nem luxusbútorokra!).

7.13.2. Mivel a kormányzati költségek nem növelhetõk (sõt ezeket csökkenteni
kell), a fentiek alapján minõségi kormányzati munka csak úgy képzelhetõ el, ha

a) a kormány a felesleges hatásköröket részben ténylegesen „leadja” az önkor-
mányzatoknak, részben megszünteti, „deregulálja” ezeket (a túl sok hatalom
a gyakorlatban túl kevés hatalmat jelent);
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b) biztosítékot építünk be a közigazgatási rendszerbe a részdöntések admi-
nisztratív, felelõsségelmosó felfelé tologatása ellen;

c) az állomány leépítésével kevés, jól képzett szakembert alkalmazunk a Mi-
niszterelnöki Hivatalban és a minisztériumokban, de azokat (ha nem is a ma-
gángazdasággal azonos mértékben, mert az lehetetlen) a megmaradó pénz-
bõl jól megfizetjük (magasabb fizetés, de a feudális ízû járandóságok – pl.
minisztériumi bõrönd az utazáshoz, személyes gépkocsi-használat stb. –
nélkül).

Emellett jelentõs tartalék van a kormányzati koordináció hatékonyabbá tételé-
ben. Számos adat arra mutat, hogy a jelenlegi kormány jelentõs mértékben még
1993-ban is mintegy „félforradalmi” módon, tûzoltó módszerekkel, állandósult
idõzavarban, sokszor szinte spontán módon mûködik. Nincs hatékony kormány-
zati koordináció, az erre hivatott szervezetek egy része lényegében nem (pl. az
Ifjúsági vagy a Humánpolitikai Kabinet), más része diszfunkcionálisan (kormány-
bizottságok, tanácsadók, tanácsadó testületek) mûködik. Az informális elem túl
erõs. A kormány parlamenti elõkészítõ munkája (pl. a házbizottságban) esetle-
ges, a tárca-együttmûködés gyenge, a kapkodás következtében az ún. állam-
igazgatási tárcaegyeztetés korábbi rendszere teljesen fellazult (ha minden észre-
vételezés sürgõs, az egyeztetésnek nincs értelme). A politikai államtitkárok érte-
kezlete felesleges, az elméletileg helyesen intézményesített közigazgatási állam-
titkári értekezlet nem képes kiegyensúlyozni sem a kormányülések
elõkészítetlenségét, sem a kormányülésen történõ politikai rögtönzéseket. (Ma-
gam részérõl biztos vagyok abban, hogy az Antall Józsefnél jóval nagyobb koor-
dinációs és adminisztratív képességekkel rendelkezõ Boross Péternél ez a hely-
zet javulni fog, de a közelgõ választások miatt a Boross-féle „újításoknak” már
nincs kifutási lehetõségük.)

A törvényjavaslatok elõkészítésénél a szakmai elem rendszeresen háttérbe
szorul, a költségek és a továbbgyûrûzõ hatások felmérése az esetek többségében
hiányzik (van egy-két kivétel, pl. a termékfelelõsségi törvény). Az érdekképvisele-
tekkel való elõzetes egyeztetés minimális, a tudomány képviselõinek bevonása
csekély (hiszen a régi szocialista rendszerben szerezték tudományos rangjaikat),
egyes befolyásos parlamenti képviselõk konkrét ügyekbe való közvetlen beavat-
kozása viszont túlzott és zavarja a kormányzati munka tervszerûségét.

A jelenlegi kormányzás hibáiból az új kormánynak tanulnia kell. Higgadt, nyu-
godt munkastílust kell bevezetni. A jelenlegi kormányzati koordináció teljes szer-
vezeti és eszközrendszere átfogóan felülvizsgálandó és megváltoztatandó. A
társadalmi-gazdasági érdekképviseletek intézményes bevonása a kormányzati
döntés-elõkészítésbe elengedhetetlen (remélhetõleg 1994-re az érdekképvise-
letek új társadalmi rendszerben való legitimálódása végre befejezõdik, hiszen
egyes érdekképviseletek múlt rendszerbõl származó konzervativizmusa, állan-
dósult egymás közötti vitáik is hozzájárultak háttérbe szorításukhoz). A társada-
lombiztosítási önkormányzati választás legitimálta a szakszervezeti realitásokat,
remélhetõen a munkaadói oldalon is végbemegy hasonló tisztázódás. Az NSZK-
ban az 1960-as évek közepén bevezetett „Konzentrierte Aktion”-hoz hasonló ér-
dekegyeztetõ folyamat bevezetése csökkentheti a törvényjavaslatok parlamenti
elfogadásának idõtartamát is (törvényjavaslatok többhónapos, sõt éves pihente-
tése), hiszen elveszi a teret a képviselõi lobbizás jó része elõl. Az államigazga-
tási tárcaegyeztetés fegyelme helyreállítandó, a koordináció modernizálandó. A
miniszterelnök és a kormány döntéseinek egymáshoz való viszonya, a min-
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iszterelnöki-testületi-miniszteri hatáskörök és felelõsség a kormány ügyrendjé-
ben egyértelmûen tisztázandó, a párhuzamosságok zöme és az informális elem
túlburjánzása megszüntetendõ.

Gazdaságra koncentráló kormányban továbbá alapvetõnek kell lennie a gazda-
sági szakértelemnek, illetve a gazdasági minisztériumoknak – Az elõzõek értelmé-
ben a külügyi, a belügyi, a honvédelmi tárca mûködésének is jórészt a gazdaság
mûködtetését kell alátámasztania. Ha pedig a következõ kormány már a magán-
tulajdon kormánya, ha a tulajdonosi kormány a demokratikus állam megerõsítése
érdekében eltûnik, úgy a magántulajdonon alapuló privatizált gazdaság a gazda-
sági kormányzás egészen más felépítését igényli. Abban nem lehet helye pl. ága-
zati minisztériumoknak-fõhatóságoknak, azaz az egész ágazati funkcionális kü-
lönbségtétel értelmét veszti. (Az IKM és az NGKM tevékenysége – vállalataik
1992 közepén történt elvesztése folytán – már jelenleg is kiürült.) Nincs többé he-
lye „kormányzati gazdaságirányításnak”, az állam gazdasági életbe való közvetlen
beavatkozásának lehetõségét szervezeti oldalról is radikálisan csökkenteni kell. A
kormány csak a feltételeket teremtse meg a gazdaság autonóm szereplõi számá-
ra.

Segíteni kell végül a koordinációs zavaron is. A sok hivatal, minisztériumok
megosztása helyett (ld. pl. az utóbbi idõben az önálló Egészségügyi vagy Kulturá-
lis Minisztérium ötletét) az ún. „szuperminisztériumi” koncepció jegyében kevés
nagy integrált minisztériumi szervezet állítandó fel, így a szakágak közti koordiná-
ció túlnyomórészt a minisztériumokon belül kerülne. Ezáltal – nem vitásan a koa-
líciós egyezkedések szempontjából hátrányosan – a kormányzati vezetõ állások
száma jelentõsen csökkenne és így ezek betöltésére már lehetne elég megfelelõ
szakértelmû, jelentõs szakmai tekintéllyel rendelkezõ embert találni. Tárca nélkü-
li miniszterre pedig – egészen szélsõséges politikai szükséghelyzet kivételével –
egyáltalán nincs szükség. (Mindenkinek igenis legyen tárcája.)

Be kell látni végül, hogy a miniszterek – a túldimenzionált politikai felelõsség mi-
att kialakított – jelenlegi bonyolult egymás közti helyettesítési rendszere (minden
miniszter helyettesít szinte mindenkit), a minisztériumokon belül a politikai és a
közigazgatási államtitkári tisztség elválasztása és az egész rendszer helyettes ál-
lamtitkárokkal való megfejelése (kinek a helyettesei?) nem vált be. A politikai ál-
lamtitkok képtelenek voltak európai értelemben parlamenti államtitkárokká válni,
és sok esetben nem tudtak megfelelõen beépülni a minisztériumi szervezetbe
sem (pl. Ipari vagy Közlekedési Minisztériumban lényegében koalíciós díszek ma-
radtak). Ugyanakkor a politikai elem pedig ténylegesen behatolt az elvileg politika-
semleges közigazgatási államtitkári, helyettes államtitkári, sõt számos esetben
még a fõosztályvezetõi-osztályvezetõi szintre is. (Ez utóbbi rendkívül nehézzé te-
szi majd az 1994-es kormányváltáskor a közigazgatási vezetés – elvileg helyes –
stabilitási követelményének fenntartását.) Zavaros a jogállása az ún. címzetes ál-
lamtitkároknak is, akik között miniszterelnöki fõtanácsadó, az ÁVÜ igazgatótaná-
csának elnöke, kormányhivatalok vezetõi illetve a köztársasági megbízottak egy-
aránt találhatók.

Az ismertetett anomáliák felvetik, hogy ezzel az államtitkári rendszerrel szem-
ben nem lenne esetleg célszerû a szakmai elem fokozása jegyében az amerikai
rendszerhez közelítõ miniszterhelyettesi szisztémával dolgozni. Államtitkár csak
önálló országos szerv élén, illetve a Miniszterelnöki Hivatalban tevékenykedjen, a
miniszternek pedig – a minisztérium nagyságához képest – legyen 2-5 kifejezet-
ten szakmai helyettese, aki a miniszter politikai felelõsségének fennmaradása
mellett a minisztert teljes körûen helyettesítheti mind az Országgyûlésben, mind a
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kormányüléseken. A miniszternek és helyetteseinek a fõ feladata a gondjaikra bí-
zott tárca vezetése legyen, ne pedig az általános politizálás.

7.13.3. A fentiekrõl a késõbbiekben még részletesen szó lesz. Most csak ösz-
szefoglalóan azt szeretném megjegyezni, hogy a takarékosságnak a teljes állam-
szervezetre jellemzõnek kell lennie. A túldimenzionáltság ugyanis nem csak a vég-
rehajtó hatalomra, hanem az államszervezet más tényezõire is jellemzõ (pl. az Or-
szággyûlés hivatalának kétfejû vezetését – fõtitkár + „háznagy”; a köztársasági el-
nök katonai irodájának élén államtitkár áll; a kormányzati kodifikációs apparátus
mértékéhez képest az Alkotmánybíróság tanácsadói apparátusa eltúlzott, az Al-
kotmánybíróság elnöke és tagjai közjogi státusának szintjével együtt; amíg szá-
mos helyi bíróság és ügyészség létszámproblémával küzd, a Legfelsõbb Bíróság
és a Legfõbb Ügyészség létszáma túlzott, stb.).

Mindez az elsõ szabad választások után az újra megkóstolt demokrácia lázá-
ban érhetõ szubjektív hiba. A kormánykoalíció bázisához tartozó vidéki humánér-
telmiség (ügyvédek, tsz-jogászok, állatorvosok stb.), de a korábban rendkívül alul-
fizetett tudományos kutatók, egyetemi oktatók, pedagógusok érthetõen vágytak a
„közjogi méltóságra” – mindezt erõsítette a dzsentroid hagyomány, a Horthy-rend-
szer iránti nosztalgia. (Az asszonyok is szerettek „kegyelmes asszonnyá” változ-
ni, minél szegényebb családból származtak, annál jobban – sofõrrel bevásárolni
egyébként is jobb, valamint pukkasztja a szomszédot. Miért csak a korábbi párt-
embereknek lehetett?) Ez az „új elit” többségében – bár méltatlankodott a gazda-
sági hatalom „volt kommunisták” kezében maradásán, az ún. hatalomátmentésen
– igazából kevésbé érdeklõdött a vállalatvezetési-bankvezetési pozíciók iránt
(más persze egy-két jól fizetett, de munkával nem járó zsíros igazgatósági-fel-
ügyelõbizottsági tagság), nem a szabadpiaci versenyben kívánt részt venni bármi-
lyen jövedelmezõ is, hanem a közszolgálat vezetõ pozícióinak megszerzésére tö-
rekedett, azt sokan mintegy kárpótlásként felfogva. (Sokkal kisebb a kockázat,
mint a gazdasági versenyben, azt hitték, hogy hivatalvezetéshez nem kell speciá-
lis szakértelem. Nem véletlen, hogy a rosszul fizetett fõfoglalkozású egyetemi ta-
nári állásokra nem törekedtek.)

A szubjektív hiba – mondom – érthetõ, de a rendszerváltás elsõ kaotikus idõ-
szakának elteltével fokozatosan kiküszöbölendõ. A túlméretezett hivatal illetve ve-
zetõ állásdömpingnek ugyanis nemcsak a közvetlen költségvetési kiadások a költ-
ségei, közismerten az íróasztal munkát keres magának, feleslegesen beavatkozik
a társadalmi–gazdasági életbe. A beavatkozások komplex továbbhatásai viszont
nagyságrendben minõségileg jelentõsebb károkat okoznak – a lakosságnak oko-
zott már említett negatív erkölcsi hatásról most újból nem is beszélve.

Ebben a kérdésben az új kormány megalakulásakor jelentõs küzdelem várha-
tó, hiszen e téren szinte mindenki fertõzött (a múlt okán – másként és másként –
az MSZP és az SzDSz is, feltételezésem szerint a FlDESZ fiatalsága és modern-
sége adja a legnagyobb reményt, hogy talán saját maguknál is kiröhögik a cím és
rangkórságot). Friss példa a jelenség továbbélésére a médiatörvény – ebben a vo-
natkozásban valamennyi parlamenti párt által elfogadott – tervezete. Nagyon szép
dolog ugyanis a politikailag független és pártatlan közszolgálati televízió és rádió.
De nem túlzott ár ezért:

– egy miniszter áItal vezetett (és nyilván államtitkárokkal is rendelkezõ) önálló
Televízió és Rádió Hivatal,

– miniszteri rangban lévõ elnökkel és államtitkári ranggal rendelkezõ elnökök-
kel rendelkezõ Magyar Televízió illetve Rádió,
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– amelyeknek függetlenül az elnökök illetve alelnökök jelenlegi kinevezési tör-
vényben foglalt önálló kinevezési rendjétõl nagyszámú taggal rendelkezõ „ku-
ratóriumuk” is van, mint vezetõ szerv,

– és ez megfejelõdik igen nagy létszámú díjazott felügyelõ-bizottságokkal,
amelyeknek mindenki tagja, aki él és létezik?

Ez az egész szisztéma rendkívül költséges, ráadásul mûködésképtelenségre is
vezet. A tv és rádió – tudom számos bölcsészt és népoktatót meglep ez az állítás
– mellesleg egy nagyüzem, amelynek a mûködését meg kell szervezni, ahol nem-
csak a pártatlanság a fontos, hanem az is, hogy a 8 órás hírek nyolckor kezdõd-
jenek és ne 7.58-kor vagy 8.05-kor.

Kormánypárti oldalról persze mindig felvetik: miért nem az önkormányzati pa-
zarlással foglalkozom. Igazuk van: nemcsak a négyszázhoz közelítõ országgyû-
lési képviselõ abszurdum egy ilyen kis országban, hanem még képtelenebb,
hogy Budapesten a fõvárosi és a kerületi önkormányzatoknál mintegy 900 ön-
kormányzati képviselõ tevékenykedik teljesen feleslegesen. (És ehhez még hoz-
zátehetõ: a kormány által háttérbe szorított érdekképviseleti vezetõk ezt a túlter-
jedõ parlamentarizmust meg akarják fejelni egy „felsõházzal”, amely még las-
súbbá és költségesebbé tenné a törvényhozást.) Nemcsak Antall József tette
szinte áttekinthetetlenné a tanácsadói rendszert (személyi, fõ, stb. tanácsadók),
kettõzte (talán háromszorozta) meg felduzzasztott kabinetirodáival a Miniszter-
elnöki Hivatalt, hanem személyes élményeim szerint sajnos a budapesti fõpol-
gármester törzskara is szakszerûtlenül mûködik, felduzzasztott és hatékonyat-
lan.

Ez a könyv azonban nem az önkormányzatokról, hanem a kormányról szól. A
szervezeti fogyókúra azonban az államszervezet minden részén, az önkormány-
zatoknál, a köztestületeknél, a közalapítványoknál, az érdekképviseleteknél egy-
aránt végrehajtandó. Alapvetõen természetszerûen a kormány és a minisztériu-
mok jogszabályban biztosított hatásköreit kell csökkenteni, és ennek következmé-
nye lehet a szervezeti illetve a létszámcsökkentés.

7.14. A „rendészeti minisztériumok”

A klasszikus „rendészeti” minisztériumi négyes közül az Igazságügyi Minisz-
tériumról már volt szó. Az Igazságügyi Minisztérium lényegében „befelé” a ha-
gyományos kodifikációra, „kifelé” a jogsegélyegyezményekre koncentrálódna
igen kis apparátussal, többi részlege megszûnne, illetve máshová kerülne (pl. a
kegyelmi ügyekkel foglalkozók a Legfelsõ Bíróság illetve a köztársasági elnök
hivatalához stb.). Ugyancsak érintettük a honvédelem illetve a tág értelemben
vett állambiztonsági szolgálat-hírszerzés ügyét. Erre már nem térnénk még egy-
szer ki.

A Külügyminisztérium gazdasági munkája jelentõsen megerõsítendõ, a jelenleg
az NGKM-hez kötõdõ kereskedelmi tanácsosi szolgálat makrofeladatai a követsé-
gek gazdaságpolitikai tevékenységeként értékelendõ, mikrofeladatait fokozatosan
a Magyar Gazdasági Kamara (illetve a belõle létrejött közjogi kamarák) külföldi
szervezetrendszere vehetné át. (Az elmondottakból látható, hogy nem a kereske-
delmi tanácsosokat kell beolvasztani a követségbe, hanem épp fordítva, a keres-
kedelmi tanácsos legyen egyben a követség kizárólagos gazdaságpolitikai appa-
rátusa.) A Külügyminisztérium foglalkozna elsõdlegesen a külföldön élõ magyarok
kormányzati szintû ügyeivel (külön hivatal nem kell, a kifejezetten kulturális felada-
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tok persze a Kultuszminisztérium feladatát képezik), társadalmi jellegû feladatok a
Magyarok Világszövetségéhez, illetve más hasonló társadalmi szervezetekhez
tartoznának.

A Belügyminisztérium feladata változatlanul maradjon kettõs (bár elvileg felme-
rülhet a közbiztonsági feladatok HM-mel való egyesítése, tehát valami sajátos
Rendészeti Minisztérium felállítása is, ez azonban jelenleg túlzott változás lenne):

a) A települési önkormányzatokkal kapcsolatos kormányzati feladatok (szabá-
lyozás stb.), a helyi közigazgatás támogatása. Ilyen értelemben a Belügymi-
nisztérium egy kicsit „közigazgatási minisztérium” is, bár a kormányzati köz-
igazgatás a Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozik. (A közszolgálat általános
személyzetpolitikájának kialakítása azonban a Belügyminisztériumban ma-
radna.)

b) közbiztonsági feladatok kormányzati kezelése, amelyek ellátását éppen a la-
kosság közérzetének javítása miatt magasabb fokra kell emelni. A rendõr-
ség, a polgári védelem, a tûzoltóság és a menekültügy-határrendészet állam-
igazgatási feladatait természetesen önálló szervek lássák el, és efelett a bel-
ügyminiszter csak kormányzati politikai felügyeletet gyakoroljon (hasonlóan
a honvédelmi miniszter hadsereg feletti politikai felügyeletéhez). A hadsereg
jelenlegi költségvetésének egy részét szerintem közbiztonsági feladatokra
kellene fordítani (pl. a katonatisztek és a hivatásos állomány leszerelendõ ré-
sze határõrként, rendõrként foglalkoztatható, stb.).

7.15. A kormányzati személyzeti munka alapvonásai

7.15.1. Az elõzõ fejezetekben ismertetett elvek állnak a kormányzati személy-
zeti politikára is, amelynek jelszava lehet: kevesebben, de jobban.

A kormányzati vezetõ állások jó része ne legyen a választásokon gyõztes,
közigazgatási gyakorlattal nem rendelkezõ képviselõk, mint „politikusok”(?)
„zsákmánya”, hiszen õk mandátumukat képviselõként törvényhozási munkára
kapták. Aki pedig képviselõként-politikusként mégis közigazgatási vezetõ állás
betöltésére vállalkozik, azt elõzetesen erre alaposan fel kell készíteni (köz-
igazgatási ismeretek oktatása stb.). A miniszterelnöknek nagyon vigyáznia kell
arra is, hogy kormányát egymással együttmûködni képes emberekbõl válasz-
sza ki.

A jelenlegi közigazgatási államtitkári, helyettes államtitkári, hivatalvezetõi, fõ-
osztályvezetõi állásoknál az esetleges cseréket a kormány megalakításakor azon-
nal (2-3 hét alatt) le kell bonyolítani, ezt elhúzni tehát nem szabad. Nyilván szük-
séges e körben fiatalítás, illetve új emberek behozatala, de

– egyfelõl annál, aki magas színvonalon dolgozik, ne legyen hátrány, hogy a
pártállami idõkben is vezetõ állást töltött be (sõt az 1985-90 közötti idõszak fi-
atalabb technokrata államtitkári-miniszterhelyettesi-vállalatvezetõi körébõl –
ha ez egyáltalán lehetséges – többeket vissza kellene hozni);

– másfelõl a jelenlegi MDF-kormány esetleges veresége esetén az általa alkal-
mazott közigazgatási vezetõkbõl sem kell elküldeni azokat, akik beváltak, a
közigazgatási-kormányzati szakmát megtanulták, színvonalasan dolgoztak
(kivéve, ha kifejezetten pártpolitikusok voltak a közigazgatásban is, politikai
komisszári feladatokra vállalkoztak – ezek általában a korábbi MSzMP idõk-
ben is párttagként némi túlbuzgóságról tettek tanúságot).
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Aki az új kormánytól bizalmat kapott, az ezt a bizalmat fõszabályként Iegalább
két évig élvezze. Biztosítani kell ugyanis a stabilitást. Aki pedig bizalmat kapott, ar-
ra nem szabad – megkettõzések útján, más módon – politikai ellenõröket ráültet-
ni. Nem szabad megengedni a Miniszterelnöki Hivatalban, illetve a minisztériu-
mokban a „küldetéstudattól áthatott” közvetlen politizálást, mégpedig az új kor-
mánykoalíció pártjai javára sem. Ezen a téren következetesen kell eljárni, és az
elõforduló elsõ esetekben a miniszterelnöknek példát kell statuálnia és az illetõt
azonnal fel kell menteni (nincs szükség idegbetegekre, megszállottakra).

Úgy gondolom, hogy az a jelenlegi helyzet, mely szerint a minisztereket (politikai
és címzetes államtitkárokat) hat havi átlagkereset biztosítása mellett indoklás nél-
kül bármikor fel lehet menteni, a jövõre nézve is megfelelõ – a bírói gyakorlat ezt az
elvet helyesen kiterjesztette a közigazgatási, illetve helyettes államtitkárokra nézve
is. A Miniszterhelyettesi állás bizalmi jellegû, tehát bármikor különösebb indoklás
nélkül 6 havi átlagkereset biztosításával megszüntethetõ legyen – egyelõre a ren-
delkezési állomány intézményének bevezetése még nem indokolt. (Természetesen
e vezetõk is bármikor lemondhatnak és a lemondást kötelezõ legyen elfogadni.)
Hasonlóan helyes a fõosztályvezetõk-osztályvezetõk körében a vezetõi megbízás
visszavonásának korlátlan lehetõsége a közszolgálati viszony fennmaradása mel-
lett. (A késõbbiekben persze a nagyobb stabilitás felé kell majd törekedni.)

7.15.2. A köztisztviselõi illetve közalkalmazotti törvény jelentõsen megelõzte az
anyagi lehetõségeket, belsõ ellentmondásaik is sok problémát okoznak. (Itt való-
ban szükség lett volna egy pontos költségszámításra.) Ugyanakkor a közigazgatás
személyi állományára vonatkozó korszerûsítést a következõ kormányzati periódus-
ban is folytatni kell (elõmeneteli-karrier rendszer, átjárhatóság, stb.). Véleményem
szerint meg kellene fogadni Lõrincz Lajos javaslatát és a jelenleg indokolatlanul
szétváló két törvényt egy egységes közszolgálati törvénnyé kell egyesíteni.

Az új törvény nagyon lényeges eleme legyen a gazdasági összeférhetetlenség
(hasonló elemeket az országgyûlési illetve önkormányzati képviselõk „etikai kóde-
xébe is be kell építeni). Ennek lényege, hogy köztisztviselõ nem lehet gazdasági
társaság (szövetkezet illetve más hasonló gazdálkodó szervezet) igazgatóságá-
nak valamint felügyelõ-bizottságának tagja, illetve vezetõ tisztségviselõje, ilyen
szervezettel nem köthet tanácsadói vagy egyéb megbízási szerzõdést. (Ez alól ki-
vétel az állami tulajdonú társaságoknál az állam, mint tulajdonos képviselete – dí-
jazás nélkül.) Köztisztviselõ alapítványnál vagy egyesületnél se lehessen díjazott
vezetõ (kuratóriumi tag stb.). A korrupció ellen pedig igen keményen fel kell lépni.
A bûnüldözésnek erre a területre kell koncentrálnia, példamutatóan szigorú ítélke-
zési gyakorlatot kell kialakítani.

Az egyes minisztériumokban-országos hatáskörû szerveknél a kormány által
meghatározott létszámnormákat kell érvényesíteni, a maximumot az adott szerv
nem lépheti túl.

Ami a jövedelmeket illeti, e körben fõleg a felsõ kormányzati vezetõknél, illetve
az országgyûlési képviselõknél kell érvényesíteni azt az elvet, hogy a jövedelmek
emelése csak a GDP növekedése arányában lehetséges. E körben tehát nem le-
het beállni az inflációval arányos keresetnövekedés automatizmusára – a jelenle-
gi jövedelmek csak akkor emelkedhetnek, ha az ország gazdasági helyzete is ja-
vul. A miniszteri vagy képviselõi jövedelmeket nem lehet ugyanis a magánszféra
kétségkívül jóval magasabb jövedelmeivel összehasonlítani – nem kötelezõ mi-
niszternek, államtitkárnak, képviselõnek lenni. Aki keresni akar, tevékenykedjen a
magánszektorban. A miniszterekkel (államtitkárokkal) és a képviselõkkel kapcso-
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latban – a következõ parlamenti periódusra nézve – a 6 havi átlagkereset mintegy
végkielégítésként való biztosítása is sok (kb. 3 hónapra csökkentendõ). Radikáli-
san csökkentendõk az egyéb mellékjárandóságok is – pl. kocsihasználat, külföldi
tanulmányutak, stb. Ha majd jobban megy az országnak, a köz „szolgái” is jobban
kereshetnek.

Nyilván sok politikus a vezetõi (és nem általában a közalkalmazotti!) jövedel-
mek ilyen csökkentését demagógiaként fogja értékelni. Holott a széles közvéle-
mény a politikától is teljesítmény-, eredményorientáltságot vár el. Nyugaton elég
magától értetõdõ, hogy a közéletben való szerepvállaláshoz bizonyos anyagi
háttér kell – „éhes ember a hatalom birtokában jobban korrumpálható”. Nyilván
a nyugati politikai gyakorlat e téren Magyarországon egyelõre teljesen át nem
vehetõ, de azért a következõ kormányzati periódusban erre már törekedni kelle-
ne.”

8. A titkosszolgálatok helye, szerepe Magyarország védelmi rendszerében, 
kapcsolata, együttmûködése az új magyar Parlamenttel,

Kormánnyal, államigazgatással
és minden lehetséges belföldi szereplõvel

A szolgálatok szerepe jelentõsége

A titkosszolgálati tevékenységre szükség volt, szükség van és szükség lesz mind-
addig, amíg a világpolitikának, világgazdaságnak egynél több szereplõje van. A tit-
kosszolgálati tevékenység védelmi, politikai, gazdasági célokat szolgál alapvetõen,
melyek átfedésben vannak egymással. A polgári szolgálatok rangját, politikai súlyát
az új Kormány az egyetlen tárca nélküli miniszteri funkcióval megalapozta.

A védelmi szerep a biztonságpolitika körébe tartozik. Ide tartoznak szorosan vé-
ve a politikai (bel- és kül-), katonapolitikai, gazdasági, társadalmi vetületek. A biz-
tonságunk ugyanis nem feltétlenül katonapolitikai kategória, hanem az éppúgy le-
het belügyi, gazdasági, kisebbségi kérdés is.

A legátfogóbb tevékenység

A fentiek alapján ez az egyik lehetõ legkomplexebb fogalom, terület.
A védelembõl, biztonságpolitikából a katonai vonatkozásokat a Honvédelmi Mi-

nisztérium kezeli. A belpolitikai, bûnügyi vonatkozásokat a Belügyminisztérium keze-
li. Az általános védelemhez, a biztonságpolitikához legkomplexebb, legátfogóbb
kapcsolattal a (polgári) titkosszolgálatok rendelkezhetnek olymódon, hogy a had-
ügyi- és belügyi védelmi elemeket is megalapozzák, segítik, együttmûködnek. Ezen
állítást alátámasztja az is, hogy a külügyi-, gazdasági-, tudományos-, mûszaki-,
nemzetközi bûnözéshez is kapcsolódnak a hadügyi-belügyi vonatkozások mellett.

Az információ a legnagyobb hatalom

Egy azonos címû elõzõ fejezetben általánosságban ezt már bemutattam. 
Országunkra lebontva ez azt jelentheti, hogy a Magyar Nemzetet, az Országot
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érintõ minél több célirányos információ egyértelmûen a jövõnk biztonságát alapoz-
za meg minden területen. A formális csatornákon kapott információk, dezinformá-
ciók, események valódiságát csatolják vissza a szolgálatok, illetve hívhatják fel a
figyelmet jelentõs dolgokra.

Történelmi múltunk veszélyforrásai

A Magyarország közel fél évezredes múltja, ennek is ezen évszázad elejére
visszanyúló közelmúltja igen sok problémát hagyományozott ránk:

• zssztrák, német, orosz függõségek, befolyások váltása, az önállóság elérése;
• területi változásaink, a magyarság szétszóródása a világban;
• kisebbségi-nemzetiségi kérdések;
• az elmúlt négy év elhibázott külpolitikájának következményei;
• a környezõ országokkal kapcsolatos „hûvös” viszony;
• verseny az új nemzetközi kapcsolatokért.

Belpolitikai feszültségeink, problémáink

• A bûnözés növekedése a bizonytalan, romló gazdasági helyzet miatt;
• A sokszínû történelmi múlt különbözõ generációinak konfliktusai, összeütkö-

zései;
• A magyarság befelé fordulása, megosztottsága, széthúzása, szembenállása

egymással;
• Az 1989-1990-es rendszerváltás utáni politikai csoportosulások, nézetek, ér-

dekellentétei;
• A nemzetközi bûnözés megjelenése és szervezkedése Magyarországon;
• A bûnözés terjedésétõl jelentõsen lemaradó védelmi lehetõségeink (szakem-

ber, eszköz, pénz, szervezés, stb.);
• A gazdasági süllyedés miatt elszegényedett lakosság polgári engedetlensé-

gei, közömbössége, szembenállása;
• A monopol helyzetek és a hiánygazdálkodás miatti korrupció, különös tekintet-

tel a politikai és államigazgatási területekre is;
• Az új kormány rövid idejû eredmény-felmutatási lehetõségei és egy esetleges

eredménytelenség utáni krízis;
• A szélsõ jobb és/vagy bal esetleges nemkívánatos felerõsödése;
• Nemzetiségi, kisebbségi, bevándorlási kérdések;
• Az új koalíción belüli esetleges ellentétek;
• Kontraszelekció az államigazgatásban;
• Egyebek.

Külpolitikai feszültségeink, problémáink

• A külföldön élõ magyarok helyzete;
• A környezõ országokkal kapcsolatos területi és kisebbségi feszültségek (Szlo-

vákia, Románia, Szerbia, stb.);
• A NATO-tagság elérésére irányuló igyekezetünk következményeinek elõnyei,

hátrányai;
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• Az EU-tagság elérésére irányuló igyekezetünk következményeinek elõnyei,
hátrányai;

• A német és amerikai hatás, befolyás, kapcsolat, elkötelezettség, függõség
erõsödése más kapcsolatokhoz viszonyítva;

• Monetáris függõségünk miatti diktátumok (Hitelezõink, Világbank, Valutaalap,
stb.), viszonylag lassú fejlõdési lehetõség;

• Nyitott, nyersanyag-, energia-, tõke-, technológia-függõ gazdaságunk;
• Déli szomszédunk háborús konfliktusai;
• Nemzetközi gazdasági recesszió, különös tekintettel Európára;
• Csökkenõ rendszerváltási elõnyük;
• A világ vezetõ országainak elfoglaltsága saját és más régióbeli problémá-

ikkal;
• A környezõ országokkal kapcsolatos „hûvös” viszony;
• Verseny az új nemzetközi kapcsolatokért;
• Egyebek.

Gazdaságpolitikai problémák

• A lakosság gazdasági, megélhetési tûrõképességének mélypontja;
• A mezõgazdaság, de különösképpen az ipar szinte teljes szétesése;
• Az államháztartás pénzügyi problémái;
• A gazdasági egységek ellehetetlenülése az állami elvonások összessége mi-

att;
• A privatizációval összefüggõ problémák;
• Az állami tulajdon még jelentõs aránya a magántulajdon mellett;
• A túlsúlyos állam ránehezedése a gazdaságra, a piacra;
• A munkanélküliség, különös tekintettel a pályakezdõkre, az ipari- és mezõgaz-

dasági szakemberekre;
• Az export visszaesése (külföldi piacok kiesése; minõség-, határidõ- és árver-

seny miatti hátrányok);
• A gazdaságot és a vállalkozókat visszafogó szabályozások.

A három legfontosabb nemzetbiztonsági „felelõs” helyzete

Hadügy

A magyar Honvédség ütõképessége feltételezhetõen nem rosszabb a környe-
zõ országokénál, de függõsége a gazdaságtól egyértelmû. Az emberanyag mel-
lett meghatározó a fegyverzet mennyisége és minõsége, különös tekintettel a fel-
tételezhetõ ellenerõre.

Az emberanyag két részbõl áll: az egyik a szerzõdésesek (idõszakos katonák),
a másik a hivatásosak. A kettõ megfelelõ aránya vitatéma, de gazdasági össze-
függései tagadhatatlanok. Kétségtelen, hogy egy jól fizetett, hivatásos profi mag
feltétlenül szükséges.

Az anyagi, technikai eszközök, a fegyverzet komoly beruházást, fenntartást je-
lent, különös tekintettel ezen eszközök nemzetközi fejlõdésére, maximális üzem-
óra számára, fizikai-erkölcsi elavulására.
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Az ország gazdasági helyzetének további romlása a hadsereg ütõképességét
sem hagyja érintetlenül hosszútávon (amortizáció, ingatlanok állapota, hivatáso-
sok körében kontraszelekció, stb.).

A Honvédség célja, szerepe, súlya a védelemben vizsgálható a feltételezhetõ
külsõ támadások prognózisa alapján is. Katonapolitikai és biztonsági szakértõk
szerint Magyarországot nem fenyegeti olyan külsõ veszély, mely a hadsereg be-
vetését igényelné a közeljövõben.

Magyarország gazdasági ereje alapján nem képzelhetõ el olyan hadsereg,
mely minden támadást kivédhetne, ezért külsõ együttmûködés nélkül igazán ha-
tékonyak nem lehetünk. Ezt szolgálhatja NATO-közeledésünk is és a környezõ or-
szágokkal kötendõ két-, többoldalú megállapodásaink.

A fentiek alapján fontos meghatározni a Honvédség célját, létszámát, eszközál-
lományát és segítség biztosítását, figyelembe véve a ráfordítás (várható) haté-
konyság arányt.

Az új honvédelmi törvény szabályozza a honvédség mûködését.
A katonai hírszerzés és elhárítás a hadügyön belül mûködik.

Belügy

A Belügy belbiztonsági, közbiztonsági, bûnüldözési tevékenysége napi operati-
vitást igényel, a honvédség készenléti szerepétõl eltérõen. Összefüggése a bel-
biztonsági problémákkal, a gazdasági lehetõségeinkkel ugyancsak jellemzõ.

A bel- és külpolitikai helyzet, problémák miatt a bûnözés folyamatosan jelen
van. Az ország közbiztonsági, bûnügyi stabilitása megköveteli ennek ellensúlyo-
zását, mely ember, képzés- és eszközigényes. Itt szintén fontos a ráfordítás haté-
konyság arány.

Az új rendõrségi törvény 1994. október 1-tõl lépett életbe és foglalkozik a Rend-
õrség titkosszolgálati eszközeinek alkalmazásával is.

Titkosszolgálatok

A meghatározó négy magyar titkosszolgálat:
– katonai hírszerzés
– katonai elhárítás
– polgári hírszerzés
– polgári elhárítás

A négy szolgáltból kettõ a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása alatt áll,
még a két polgári szolgálat egy tárca nélküli miniszterhez tartozik.

Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a titkosszolgálatok magasan kvalifikált,
nagy tapasztalattal rendelkezõ szakemberei igen értékesek, ezért legalább 90%-
uk megtartása feltétlenül jelentõs nemzetbiztonsági érdek.

A szolgálatokat feltehetõen az alábbiak jellemezhetik, különös tekintettel a pol-
gáriakra:

a) Az 1990-1994-es idõszak Kormánya több esetben olyan hozzá nem értésrõl
tett tanúbizonyságot (pl. magyar gazdaság és külpolitika), hogy a titkosszol-
gálatok célszerû felhasználásához sem érthetett különösen. Emiatt talán félt
is tõlük, így MDF illetve koalíciós hívekre, „asztaltársasági barátokra” cserél-
te le a vezetõket bizonyos felsõbb szinteken. Ezzel elkezdõdött az állomány
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értelmesebbjének elvándorlása, kilépése, ami kontraszelektálhatta valami-
lyen mértékig a munkatársakat. Ez feltehetõen óriási kárt okozott, mert az
igen értékes hírszerzõ és elhárító tisztek több éves, esetleg évtizedes gya-
korlata felbecsülhetetlen érték és ezt behozni legalább két választási ciklus
kellhet majd. A szolgálatok új vezetõi vélhetõen gyengébb képességû, kis
gyakorlatú vagy gyakorlat nélküli félszakemberek talán, akik ugyancsak
szubjektíven náluk gyengébbre cserélték alvezéreiket. Ezzel a szolgálatok
legyengítése kiválóan sikerülhetett a felügyeletet ellátó minisztereknek illet-
ve megbízottaiknak. Ezzel Magyarország védelme, nemzetbiztonsága jelen-
tõsen leértékelõdött.

b) Egymástól függetlenül mûködtek, esetleg néha párhuzamosan is alacsony
szintû tevékenység-összehangolás, koordináció mellett, ami hatékonyság-
csökkentõ és gazdaságtalan.

c) A régi kormány illetékesei valószínûleg nem tudtak mit kezdeni a hírszerzés
igen hasznos és felkínált külügyi információival sem, amire pedig Magyaror-
szágnak különös szüksége lett volna az elhibázott külpolitika miatt is.

d) A szolgálatokon belül a rend, a fegyelem is fellazulhatott a céltalanság, kap-
kodtatás, a létszámváltozások, stb. miatt is.

e) A gazdasági-, mûszaki-, tudományos hírszerzés szinte teljesen leépülhetett,
mivel a gazdaság is még jobban tönkrement a négy év alatt.

f) A titkosszolgálatok ilyen irányú értékcsökkenése Budapesten a vidék szerve-
zettségét, hatékonyságát megsokszorozva leronthatta, pedig a határ menti
területeken ennek fenntartására igencsak szükség lehetett volna.

g) A költségvetési kiadások csökkentésénél ezen szolgálatok költségvetéséhez
nyúlhattak legkönnyebben, mivel nem látták bennük a lehetõséget, miközben
országunk területén más országok szolgálatai szabadabban tevékenyked-
hettek, felbecsülhetetlen kárt okozva, elõnyt szerezve.

h) A nagy lendületû és igyekezetû nyugat-orientáció miatt lehet, hogy a magyar
titkosszolgálatokkal való szorosabb együttmûködés címén adatbázisok, kó-
dok, személyek adatai is átkerülhettek feltételezett „nagy megmentõinkhez”,
akik ki tudja mikor s mit akarnak velünk, a kis hallal.

i) Vajon a belbiztonsági tevékenységre mennyi energiát fordítottak az illetéke-
sek, mert ha keveset, akkor az alvilág már bent lehet a szolgálatokban is.

j) Lehet, hogy szisztematikusan újra kell építeni a szolgálatokat megfelelõ
szûréssel, tudatossággal, megõrizve mindent, aki és ami még menthetõ?
Valószínûleg igen! Talán még visszahívható néhány jó szakember és a
volt kormány kliens szolgálatvezetõi is megértik, hogy itt és most a Nem-
zet érdekeirõl van szó, és nincs sok vesztegetni való idõnk.

A szolgálatok kapcsolata, együttmûködése a magyar állami szervezetekkel,
a gazdasági élet szereplõivel

A katonai hírszerzés és elhárítás továbbra is a honvédelmi miniszter hatáskö-
rébe tartozik.

A polgári hírszerzést és elhárítást egy kormány tag tárca nélküli miniszter irá-
nyítja és ellenõrzi. A belügyminiszter által vezetett Nemzetbiztonsági Kabinet (tag-
jai: belügyminiszter, külügyminiszter, honvédelmi miniszter, titkosszolgálati minisz-
ter) hangolja össze a titkosszolgálati munkát.

A munka összehangolására annál is inkább szükség van, hogy mielõbb el-
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kerülhessük a szolgálatok feleslegesen párhuzamos tevékenységét, az átfe-
déseket, és ezzel a meglévõ erõforrásokat hatékonyabban kihasználhassuk.

Közép- illetve hosszútávon érdemes elemezni azt, hogy minden titkosszol-
gálati tevékenység egy kormánytaghoz tartozzon, aki egy helyrõl szolgál ki
minden ilyen igényt. Ugyanis például a katonai elhárításról közvetlenül a Kor-
mánynak kellene információkat kapnia, nem pedig közvetve, attól a honvédel-
mi minisztertõl, akihez a katonai hírszerzés is tartozik, amellett hogy a honvé-
delmi miniszter lojalitásához nem fér kétség. Célszerû lenne, ha a katonai és
a polgáriak közös szakember, eszköz, információs, gazdasági és kiszolgáló
bázison osztoznának, mivel így mindkét helyen szinte duplikálva van meg min-
den. Természetesen lehet mondani, hogy a katonai területek speciálisabbak,
de ez szakemberek, munkamegosztás és szervezés kérdése. Arra is gondolni
lehet, hogy a szolgálatok megosztottsága megoszthatja az esetlegesen ide
összpontosuló hatalmat is. Továbbá így a szolgálatok egymás ellenõrzésére,
sõt egymás ellen is kijátszhatók. Érdemes tanulmányozni a történelembõl és
jelenbõl azon országok titkosszolgálatainak szervezését, irányítását, elõnyeit
ahol ez egy kézben van.

A polgári szolgálatok tevékenysége az egész világon eltolódik a gazdasági- mû-
szaki-tudományos területekre, mivel a világban végbemenõ nagyhatalmi, hideg-
háborús erõviszonyok jelentõs változásban (enyhülés) vannak. Emiatt is az or-
szág minden minisztériumával és jelentõs állami intézményeivel szükséges lenne
egy összekötõkbõl álló koordinációs bizottság felállítása, melynek célja a titkos-
szolgálatok nem politikai és katonapolitikai, hanem egyes tárcák szakmai prog-
ramjainak, érdekeinek segítési lehetõsége volna (és viszont). Ide értendõk azok a
hírszerzési és elhárítási feladatok, melyek semmilyen más módszerrel nem oldha-
tók meg megfelelõ eredményesség mellett, de indokoltak.

Az állami intézmények, szervezetek mellett a magánszférával is keresni kell a
kölcsönösen elõnyös együttmûködés lehetõségét. Lehet a hírszerzés vagy elhárí-
tás birtokában olyan információ, mellyel egy nagyszámú munkást foglalkoztató,
korszerû technológiát alkalmazó, a gazdaság szempontjából fontos vegyes válla-
lat érdekeit lehetne segíteni vagy megvédeni. Erre fel lehet használni a Kamará-
kat, Érdekvédelmi Szervezeteket is. (Ez megfelelõ kimunkálás mellett bevételi for-
rást is jelenthetne).

A parlamenti kapcsolatot a Nemzetbiztonsági Bizottság jelenti, mely 9 tagú (eb-
bõl 4 fõ ellenzéki) és MDF vezetésû. Ez jelentõsebb figyelmet érdemel, mert ve-
zetõje az, akinek a legnagyobb szerepe volt a polgári szolgálatok többszöri „lefe-
jezésében” (vezetõváltásokban), a kontraszelekció és legyengítés elindításában,
a hozzá nem értõ átszervezésekben, az MDF-barát vezetés kialakításában, mind
a hírszerzésnél, mind pedig az elhárításnál. Erre fokozott hangsúllyal hívom fel a
figyelmet, nehogy az új, titkosszolgálati tapasztalatok nélküli titkosszolgálati mi-
niszter „áldozatul” essen az MDF elkötelezett Nemzetbiztonsági Bizottság elnöké-
nek és tagjainak, az Információs Hivatal és a Nemzetbiztonsági Hivatal MDF által
kinevezett vezetésének. Egy kis figyelmetlenség és a polgári hírszerzés, elhárítás
a régi koalíció illetve MDF-orientált, irányított marad, ami idõzített „akna” is lehet
azzal együtt, hogy így egy jelentõs eszközzel kevesebb az MSZP vezette koalíció
igen nehéz helyzetében, amit felelõsséggel nem lehet megengedni. A politikai tisz-
togatás annyit emlegetett gondolatának nem szabad bedõlni. Igenis voltak és van-
nak olyan változások, melyeket végre kell hajtani. Jó példa lehet erre Clinton, aki
a saját évfolyamtársait helyezte a bizalmi állásokba. Nos, a magyar IH és NBH ve-
zetése egyértelmûen bizalmi. A politikai-, koalíciós-, pártlojalitás és szakértelem
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kritériumainak aránya, szembenállása, összhangja, elemzése, szükségessége
rendkívül fontos. Ezt háromféleképp lehet kezelni:

– semmiképpen nem cserélek, mert nem akarom, hogy politikai tisztogatással
vádoljanak;

– mindenképp cserélek, mert ez bizalmi funkció;
– meggyõzõdöm adott idõ alatt a konkrét személyek esetében a politikai és

szakmai értékekrõl, érdekekrõl és ennek megfelelõen döntök, de annak fele-
lõssége az enyém, ha eközben a nemzeti és a koalíciós érdekek sérülnek.
Emiatt egy kemény kontrollt célszerû beiktatni a kritikus személyeknél és az
átmeneti idõszakot is optimalizálni kell.

9. A magyarországi titkosszolgálatok szervezése, cél- és feladatrendszere
a politikai-gazdasági-társadalmi célrendszerbe illeszkedõen

A szolgálatok szervezésének gondolatiságát már bevezettem, amelybõl az
ilyen jellegû tevékenységek szinte naprakész összehangolását, az egyszemélyi
irányítást hosszú távú biztosítását, a gazdasági jelleg erõsítését, az erõforrások
ésszerûbb kihasználását, a szolgálatok vezetésének nemzeti és koalíciós elköte-
lezettségét emelem ki. A szolgálatok mûködtetésének tudatossága, koncepciózus-
sága mindenek felett álló.

Mi lehet a hosszú távú célunk a szolgálatainkkal? Véleményem szerint az, hogy
maximális hatékonysággal használjuk fel céljainkra és érdekeinkért, felhasználva
más országok tapasztalatait is, beillesztve egy új nemzetbiztonsági munkameg-
osztásba, megteremtve az önfenntartó gazdálkodás lehetõségét. Amennyiben a
nemzetközi titkosszolgálati erõviszonyokhoz is illeszteni akarjuk, úgy vegyük fi-
gyelembe azt, hogy a leggazdagabb titkosszolgálat az amerikaiaké, a legnagyobb
létszámú az oroszoké, de a legeredményesebb az izraelieké. Jó lenne, ha valaha
mi lehetnénk legalább a negyedikek. Ehhez minimum két választási ciklusra (8-10
év) és ezt megelõzõen nemzeti egyetértésre, döntésre van szükség.

A szolgálatoknak célszerûen rövid-, közép-, és hosszú távú programok szerint kell
tevékenykedniük, melyek rugalmasan változtathatók a változó környezethez, felté-
telekhez. Természetesen a programok mellett a napi, „tûzoltó” tevékenységnek is
mûködési formának kell lennie. A programoknak az alábbiakra kell alapulniuk:

• a szolgálatok eddigi tevékenység elemei a magyar közel- és a régmúlt tapasz-
talatai alapján;

• más országok titkosszolgálati tapasztalatai, tevékenység elemei, a történel-
met is figyelembe véve;

• történelmi-, politikai-, gazdasági-, társadalmi veszélyforrásaink számbavétele,
részletes elemzése;

• a Nemzet, az Ország fejlõdésének, változásának valamennyi belátható irá-
nya, lehetõsége a következõ évtizedekben;

• a Koalíció, a Kormány programjai, határozatai, döntései, tervei;
• a Minisztériumok és egyéb állami szervek programjai, határozatai, döntései

tervei;
• nemzetközi politikai-gazdasági folyamatok, programok, határozatok, dönté-

sek, tervek, prognózisok;
• más titkosszolgálatok ismert vagy prognosztizált tevékenysége, mely közvet-

ve vagy közvetlenül hozzánk kapcsolódhat (ellenünk irányulva vagy együttmû-
ködve).
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A felsoroltak kidolgozása úgy képzelhetõ el, hogy a négy szolgálatból (eset-
leg külsõ bevonásával is) munkacsoportokat kell alakítani egy-egy témára. A
munkacsoportokkal elõször szempont-, irányelv-, cél tervet kell készíttetni,
majd ezeket a munkacsoportokkal összhangba hozni az átfedések és a kiha-
gyások elkerülésére. A munkához feltétlenül szükséges a Minisztériumok illet-
ve állami szervezetek közötti koordinációs, konzultatív bizottság, az összekötõ
rendszer megelõzõ felállítása. A munkacsoportok befejezett anyagainak össze-
illesztésébõl fakadó tanulmány adhatja a jövõ teendõit és az ezekhez szüksé-
ges szervezeti, gazdasági, erõforrásbeli, stb. feltételeket. Természetesen a
munka elindítása majd eredményének hasznosítása a Kormány döntési hatás-
körébe tartozhat.

A feladat és a célrendszer ezzel illeszkedne a különféle magyar tendenciákhoz
azzal, hogy feltétlenül meg kell hagyni a változó világpolitikai, világgazdasági kör-
nyezet miatti automatizált, rugalmas és gyors változtatási lehetõségeket. Úgy vé-
lem, hogy ez a fõ irányvonalakat majd nem érinti, ha a múlt, a jelen és a jövõ meg-
ítélése a valóság reális elemzésén alapult.

A véglegesített titkosszolgálati „munkaprogram” csak akkor lesz eredményes,
ha legalább a magyar szereplõk maximális és gyors együttmûködésrõl tesznek ta-
núbizonyságot, félretéve az ismert magyar ellentéteket (emberi, hatalmi, hivatali,
politikai, anyagi, egyéb érdekbeli, stb.), okoskodásokat. Ehhez kell olyan struktú-
ra, ami ezt biztosítja.

Összegezve a magyarországi titkosszolgálatok célját, szerepét, értékét, súlyát,
a nemzet jövõjének biztonsága érdekében feltétlenül meg kell erõsíteni önmagá-
hoz, a védelemben eddig betöltött és ki nem használt szerepéhez, jelentõségéhez
a Hadügyhöz és a Belügyhöz képest is.

10. A titkosszolgálatok önfenntartása,
önálló gazdálkodásra való átállásának folyamata

1994-ben a négy magyar titkosszolgálat tervezett költségvetése 8.5 milliárd fo-
rint. Ebbõl az Információs Hivatalra és a Nemzetbiztonsági Hivatalra 5.6 milliárdot,
a Katonai Felderítõ Hivatalra és a Katonai Biztonsági Hivatalra 2.9 milliárdot irá-
nyoztak elõ.

A szolgálatok létszáma nem ismert, de a könnyebb kalkuláció érdekében
feltételezve összesen kb. 8500 fõt, egy fõre 1.000.000 Ft jut fajlagosan, amely
figyelembe véve a feltételezett alapbéreket, közterheket, ingatlanok fenntartá-
si-üzemeltetési költségeit, az eszközök beszerzését, fenntartását, a dologi ki-
adásokat, stb. igen alacsony. Fõleg, ha figyelembe vesszük azt, hogy egy kí-
vánatos és szükséges havi nettó jövedelem min. 50.000 Ft és az ehhez tarto-
zó bruttó kb. 100.000 Ft, akkor egy fõ évi 1.200.000 Ft-ba kerül, ami csak a
bérköltség.

Amennyiben, felismerve a szolgálatoknak a jövõ biztosításában betöltött komp-
lex és jelentõs szerepét, úgy parlamenti és kormány döntés kellene a költségve-
tési támogatás megemelésére, melynek célszerû, optimális mértéke a jelenlegiek-
nek a kétszerese, azaz 2 x 8.5 milliárd = 17 milliárd.

Ezt olyan költségvetési átcsoportosítással lehetséges, mely más „rendészeti”
szervektõl vonható el vagy egyéb szervezetek terhére hajtható végre. Lehetséges
olyan megoldás is, mellyel néhány év alatt a szolgálatok részben önfinanszírozó-
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vá válhatnának. Ez azt jelentené, hogy egy több éves, kidolgozandó program ke-
retében a szolgálatok „megtermelhetnék” önfenntartásukat vagy annak egy ré-
szét.

Ez a gondolat, figyelembe véve más országok hasonló gyakorlatát és a törté-
nelmet, nem új. Egyesekben ellenérzéket is kiválthat, különös tekintettel a ma-
gyar szembenállásra, mindent megkérdõjelezõ magatartására. Lehetnek olyan
merev, konzervatív vélemények, hogy mi lesz, ha a titkosszolgálatok elkezdenek
vállalkozni? Ki és milyen módon tudja majd ellenõrizni a „vállalkozások”, a „ter-
melés”, a „bevételek” jellegét? És a felhasználások indokoltságát? Természete-
sen így is lehet kezdeni jó magyar szokás szerint. Azonban úgy is lehet, hogy be-
látjuk a szolgálatok jelentõségét a jövõkép formálásában. Elfogadjuk, hogy a költ-
ségvetés nem tud többet erre fordítani (sõt); az önfenntartást egy önállóan létre-
hozandó, a klasszikus titkosszolgálati tevékenységtõl szigorúan titkosan elhatá-
rolt és kezelt szervezet végzi (természetesen felhasználva a szolgálatoktól kapott
„üzleti” lehetõséget nyújtó információkat); az ellenõrzés pedig a Kormány hatás
illetve feladatköre (a Nemzetbiztonsági Kabineté, kiegészítve esetleg a pénzügy-
miniszterrel).

Az elõzõek valóra váltásához alapos és széleskörû elemzõ, elõkészítõ munka
szükséges, melyet egy jól kiválasztott bizottság végezhetne el, és egy Kormány
felé irányuló elõterjesztésben végzõdhetne.

A szolgálatok önfenntartásához kapcsolódó fõbb gondolatok:
a) A nemzetközi és történelmi tapasztalatok alapján régen és ma is vannak ön-

finanszírozó szolgálatok.
b) a magyar szolgálatok múltjában is volt önfinanszírozó, a költségvetést segí-

tõ idõszak.
c) A szolgálatok szerzett információi között jelentõs azok száma, melyek üzleti

jellegûek és megfelelõ szakemberek közremûködésével bevétellé konvertál-
hatók, ma pedig elvesznek.

d) A négy magyarországi szolgálat mellett egy kis létszámú, szigorúan elszepa-
rált ötödiknek lehetne feladata a négy szolgálat számára maximum 10-20
milliárd forintnyi (100-200 millió dollárnyi) bevétel biztosítása, feltételezve
egy min. 5 milliárd forintnyi költségvetési támogatást arra az esetre, ha a be-
vétel alacsonyabb szinten realizálódna. Ezen szervezet vezetõje is a titkos-
szolgálati miniszterhez tartozna. Ezzel az önálló szervezettel jól szét lehetne
választani a konkrét nemzetbiztonsági (hírszerzõi és elhárítói) tevékenységet
az önfenntartást célzótól.

e) A titkosszolgálati tevékenység lehetséges melléktermékei, üzleti lehetõségei
figyelembe véve az egyes országok eltérõ törvényi szabályozásaiból fakadó
elõnyöket is (pl.):
– az eltérõ COCOM szabályozások;
– inflációértékesítés más titkosszolgálatok között;
– gazdasági információk értékesítése belföldi cégek részére;
– nemzetközi gazdasági, üzleti információk ellenõrzése, szerzése belföldi cé-

gek részére;
– nemzetközi pénzügyi tranzakciók külsõ országok között;
– nemzetközi kereskedelmi ügyletek külsõ országok között;
– tényleges és fedõvállalkozások létesítése off-shore területeken;
– titkosszolgálati eszközök kereskedelme, fejlesztése, alkalmazása külsõ or-

szágoknak;
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– megbízások más titkosszolgálatoktól;
– egyebek.

f) A költségvetési támogatási részt kivéve a többit az Állami Számvevõszék és
az APEH ellenõrzésének hatáskörébõl ki kellene venni és szigorúan titkosan
kezelni.

g) A fentiek eredményessége biztosíthatná legjobban a szolgálatok tagjainak
megfelelõ jövedelmi viszonyait, a legkorszerûbb eszközök beszerezhetõ-
ségét, a kiválasztás és a képzés szintjének állandó emelését, felzárkózást
az élenjáró szolgálatokhoz, a nemzetbiztonságból vállalt feladatok ered-
ményesebbé tételét.

h) A szolgálatoknál be kell vezetni a nulla-alapú költségtervezést, mellyel nem
„tisztelve” egyik költségelemet sem, újólag végig kellene tervezni és elemez-
ni minden költséget, mert ezzel a szokásjogok, elbújt és felesleges költség-
tényezõk, rossz beidegzések feltárhatók.

i) A kontrolling–tevékenység bevezetésével folyamatosan, naprakészen le-
hetne láttatni a költségfelhasználást, szolgálni az ehhez idõben kapcsoló-
dó vezetõi döntéseket, optimalizálni és elõjelezni minden várható pénzügyi
problémát.

11. A gazdasági-mûszaki-tudományos hírszerzés
(és elhárítás) megerõsítése, fejlesztése

Elõször az elhárítási oldalról. A magyar gazdaság, pénzügyi rendszer, ipar, me-
zõgazdaság, kutatás-fejlesztés tovább halad az 1995-re prognosztizálható mély-
pont felé. Emiatt egyfelõl nincsenek abszolút értelemben nagy védendõ értékek.
Másfelõl viszont minden törékeny, labilis, sérülékeny és ezáltal mégiscsak relatí-
ve nagy értékû számunkra a jövõnk szempontjából. Ebbõl a nézõpontból viszont
az elhárításnak fontos feladata lehet minden ehhez kapcsolódó információ után
érdeklõdõk, hozzáférõk, visszaélõk felderítése. Ugyanis lehet olyan kémtevékeny-
ség, mely az ország pénzügyi-gazdasági rendszerének gyenge pontjai ellen irá-
nyulhat.

A kutatás-fejlesztési tevékenységünk is jelentõsen visszaesett, de vannak olyan
nemzetgazdaságilag jelentõsnek mondható eredmények, melyeket célszerûen
belföldön kellene hasznosítani. Ezek elleni hírszerzõi tevékenység elhárítása is kí-
vánatos.

A nemzetközi tapasztalatok alapján, az enyhülõ nagyhatalmi és hidegháborús
ellentétek miatt más országok titkosszolgálatainál felerõsödött a gazdasági-
mûszaki-tudományos hírszerzés, közismertebben az ipari kémkedés. Ennek a hír-
szerzési ágnak jelentõs szerepe volt 1990 elõtt, de meg nem erõsített hírek sze-
rint jelenleg egy igen kis létszám (talán 10 fõ alatt) foglalkozik ezzel, pedig a világ-
történelem számtalan példája bizonyítja ennek hihetetlen gazdasági erejét (pl. Ja-
pán és a volt Szovjetunió).

A korábbiakban érintett rövid-, közép-, és hosszú távú titkosszolgálati „munka-
programból” megfogalmazhatók a szükséges feladatok és az ehhez biztosítandó
erõforrások (létszám, eszközök, szervezés).

Nem hivatalos adatok szerint a polgári elhárítás háromszor akkora létszámmal
dolgozik, mint a hírszerzés. Ez mindenképp önvédelem-orientált arány, melyet le-
het, hogy örököltünk(?). Mindkét titkosszolgálati ágat fejleszteni kellene, de a hír-
szerzést sokkal jobban, mint az elhárítást, mivel gazdaságfejlesztési teljesítmé-
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nye, hatása sokkal nagyobb lehet. Elsõ lépésben legalább olyan létszám elérése
javasolt, mint az elhárításé.

12. A titkosszolgálatok tevékenységének súlyozott felhasználása
Magyarország gazdasági helyzetének stabilizálásában, fejlesztésében

Az elõzõekben már bevezettem a témát, de még az alábbiakkal is kiegészítem.
A „munkaprogram” alapján, a Kormányprogramok, a minisztériumok gazdasági
programjai alapján egyértelmûen kiválaszthatók azok, amelyeket titkosszolgálati
lehetõségekkel szükséges és kellhet segíteni. Elméletileg ilyenek lehetnek:

– az MNB pénzpiaci ügyletei;
– külföldi adósságállományokhoz kapcsolódó kérdések;
– újabb külföldi hitelfelvételeink, kötvény-kibocsátásaink;
– a magyar bankrendszerhez kapcsolódó ügyek;
– külföldi tõkebefektetések elõsegítése Magyarországon;
– exportlehetõségeink segítése;
– csúcstechnológiák bejövetele az országba;
– az ipart és a mezõgazdaságot segítõ külpiaci ügyletek;
– kutatás-fejlesztések;
– az Európai Unióhoz való csatlakozásból fakadó gazdasági problémák is;
– két külsõ ország közötti bármilyen közvetítõ kereskedem elõsegítése;
– off-shore jellegû ügyletek;
– az idegenforgalom, az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem, az inf-

rastruktúra fejlesztés segítése.

Felmerülhet bárkiben az, hogy a felsoroltakban nem látja át a titkosszolgálatok-
ban rejlõ lehetõségeket. Ez különösebben nem probléma, mivel a hivatkozott
programokat a minisztériumok megfelelõ összekötõivel együtt elemzõ titkosszol-
gálati szakemberek elõkészítõ munkájának célja éppen az, hogy kiválasszák a
célszerû kapcsolódási pontokat.

Természetesen az így összegyûjtött és kiválasztott ország-célok, ország-prog-
ramok alapján azt is meg kell vizsgálni, hogy titkosszolgálataink milyen felkészü-
lés mellett válnak alkalmassá ezen feladatokra. Az elõkészítõ elemzéseket és a tit-
kosszolgálati feltételvizsgálatokat összefoglaló jelentést kell döntésre a Kormány
elé terjeszteni.

A fentiek, indításnál, egy egyszeri aktussorozatot jelentenek, de ennek rendsze-
res, legalább havi aktualitása feltétlenül szükséges az esetleges beavatkozások,
módosítások miatt.

A külföldi szolgálatok ilyen irányú elemzése is kívánatos, amennyire erre lehe-
tõséget teremtünk.

13. Külföldi titkosszolgálatokkal való
együttmûködések lehetõségei, céljai, módszerei

A mai világpolitikai légkörre a kapcsolatfelvételek, a tárgyalások, az együttmû-
ködések jellemzõek meghatározóan. Ez a titkosszolgálatokra is kiterjed, de jelle-
güknél fogva nem lehetnek olyanok, mint például egy gazdasági területen. A tit-
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kosszolgálati együttmûködéseknek is összhangban kell lenni az ország külpoliti-
kájával, egyéb külföldi kapcsolatrendszerével, céljainkkal.

A magyarországi titkosszolgálatok jelenlegi nemzetközi kapcsolatrendszere
meghatároz irányultságokat, együttmûködési tapasztalatokat. Mindenképp ennek
elemzésébõl kell kiindulni, figyelembe véve a koordinált és jóváhagyott titkosszol-
gálati „munkaprogramunkat”. A jelenlegi kapcsolatainkat különféle szempontok
szerint célszerû elemezni:

– kivel;
– mióta;
– konkrét együttmûködések száma;
– konkrét együttmûködések jellege;
– rendszeres aktusok, akciók;
– alkalmi kapcsolat;
– írásbeli megállapodások összevetése;
– személyes kapcsolatok a hivatalos helyett és/vagy mellett;
– a kapcsolat függõsége, változása a Közép-Kelet-Európai rendszerváltásoktól;
– a kapcsolat-változás érzékenysége;
– a kapcsolat megbízhatósága;
– információcserék;
– közös akciók;
– a kapcsolat illeszkedése terveinkbe;
– nagyhatalmi kapcsolatok;
– környezõ országbeli kapcsolatok;
– nem nagyhatalmi s nem környezõ országbeli kapcsolatok;
– esetleges jelentõsebb függõségi kapcsolatok;
– külpolitikánkkal konform kapcsolatok;
– a mi kezdeményezésünkre létrejött kapcsolatok;
– külsõ keresésre létrejött kapcsolatok;
– egyik illetve másik irányból elutasított kapcsolatok;
– kivel volt, de ma nincs kapcsolat;
– kivel nincs és nem is volt kapcsolat;
– egyebek.

Ad hoc jellegû alkalmi kapcsolatok létesülhetnek a szervezett nemzetközi bûnö-
zés gyors, azonnali intézkedést-igénylõ eseteiben. Természetesen ezen alapulhat
és ebbõl következhet konkrét, erre irányuló megállapodás is. Tehát lehetnek kizá-
rólag ilyen kapcsolatok. Ebbõl a kapcsolatból azonban kiindulhat, erre alapulhat
más jellegû együttmûködés is.

A felsoroltak elemzése és a rövid-, közép- és hosszú távú „munkaprogramhoz”
szükséges kapcsolatokat a céljainknak megfelelõen kell átalakítani illetve tudato-
san felépíteni.

A képzési lehetõséget, tapasztalatcserét nyújtó kapcsolatokat ki kell használni.
A valamelyik irányban túlzott elkötelezettséget, függõséget, befolyást mutató

kapcsolatokat fokozott és folyamatos figyelemmel kell kísérni az esetleges mögöt-
tes szándékok meglepetései elleni önvédelem érdekében.

Keresni és erõsíteni kell az üzleti, bevételi lehetõséget nyújtó, sejtetõ titkosszol-
gálati kapcsolatokat, ha az más, magasabb rendû érdekeinknek is megfelel. Nagy-
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hatalmak lehengerlõ és túlzott bábáskodást nyújtó kapcsolatait, az önállóságunkat
mindenek felett megõrzõ, diplomatikus, elfogadó magatartással kell kezelnünk.

A szolgálatainktól és szolgálatainkról feltételezhetõen együttmûködés és köl-
csönösség címén kiadott adatokat, megfelelõ tényeket úgy kell megváltoztatni,
módosítani, hogy a partner errõl ne értesülhessen. Így esetleg csorbult önállósá-
gunk talán visszaszerezhetõ.

14. Operatív teendõk az új kormány megalakulása és a titkosszolgálatokat 
irányító személyek kiválasztása után (rövid- közép- hosszútávon)

A jelenlegi állapot felmérése, elemzése a várható feladat és célrendszer alap-
ján, szolgálatonként. A négy magyarországi szolgálat célrendszerét a 9. pont sze-
rint kell meghatározni.

14.1. Tárgyi feltételek
14.1.1.  Ingatlanok
A jelenlegiek számbavétele, állapotfelmérése, földrajzi eloszlása, megfelelte-
tése a megfelelõ létszámnak, a tevékenységnek, a szervezeti felépítésnek.
14.1.2. Ingóságok

14.1.2.1. Polgári eszközök
|A szolgálatok napi tevékenységéhez használatos olyan eszközök, mint
más intézmények, gazdálkodó szervezeteknél, pl. gépjármû, bútor, szá-
mítógép, szerszám, stb.
14.1.2.2. Titkosszolgálati eszközök
A meglévõ eszközökhöz meg kell határozni az újragondolt és eldöntött
célokhoz szükséges új eszközöket. Az új eszközök beszerzésével egy
szervezeti részegységnek (melyet ésszerûtlen négyszeresen fenntarta-
ni) folyamatosan tájékozottnak kell lenni a világon fellelhetõ, arra érde-
mes gyártók és forgalmazók tekintetében, közvetlenül vagy közvetve. El-
képzelhetõ a közvetett, fedezett kapcsolat célszerûsége sok esetben.
Ehhez kisebb magán-cégek vagy fedõvállalkozások is igénybe vehetõk.
Fontos az egyedi igényeket is kielégítõ gyártó bázisokkal való kapcsolat
is. A többcsatornás magyar fejlesztõ, gyártó, kereskedõ bázist, kapcso-
latrendszert fenn kell tartani illetve kiépíteni. A szolgálatok saját, közvet-
len fejlesztésének, gyártásának, beszerzésének a külsõk melletti ará-
nyát, nagyságrendjét külön erre irányuló célszerûségi, gazdaságossági,
védettségi, stb. elemzéssel, csapat munka keretében kell eldönteni. A
szükséges, legkorszerûbb eszközök beszerzését az összetett és áttéte-
les hírszerzõi tevékenység bevonásával is biztosítani kell. A titkosszolgá-
lati eszközök legújabbjainak megismerése és alkalmazása versenyké-
pességünk és szinten tartásunk egyik legfontosabb feltétele. Gazdasági
oldalról viszont lényeges az ezen eszközökkel való szigorú gazdálkodás.

14.2.  Személyi feltételek
14.2.1 Létszám
A létszám elemzésénél a jelenlegi és jövõbeni feladatokból, a jelenlegi lét-
számból kell kiindulni. A négy szolgálat sajátos feladatai, a közöttük lévõ,
célszerû munkamegosztás orientálhatja a létszám arányokat. A korábbiak-
ban megfogalmazottak alapján a létszám fejlesztése döntés lehet. A kb. 8.5
milliárd forintos éves költségvetésnek a polgáriak és katonaiak közötti meg-
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osztása alapján a polgáriak aránya kb. 5.500 fõ, míg a katonaiaké kb. 3.000
fõ. Ezekbõl a hírszerzés kb. 33%, míg az elhárítás kb. 66%. Tehát a hírszer-
zés létszámnövelése különösen indokolt, ha a gazdasági-
mûszaki–tudományos terület fejlesztésére gondolunk. Az elmúlt négy év lét-
számváltozásai miatt feltétlenül szükséges a jelenlegi létszám felülvizsgála-
ta, szûrése, mely a megfelelõ szintû felsõ vezetést kivéve nem politikai, ha-
nem szakmai és egyéb alkalmasság jellegû, az alábbiakban felsorolt szem-
pontok szerint.

– A létszám fejlesztésénél alkalmazni kell a jelenlegi létszám felülvizsgá-
latánál felhasznált módszereket. Ezen módszereket egy a szolgálatok
szakértõibõl álló csapatnak kell kidolgozni, továbbfejleszteni és dön-
tésre elõkészíteni.

– Az elmúlt négy évben a szolgálatok nagy részének vezetõit az MDF
vezette koalíció lecserélte „politikailag megbízhatóbb” vezetõkre, akik
szakmailag nem a legalkalmasabbak lehettek. Köztudott, hogy egy
gyengébb képességû vezetõ nem biztos, hogy a közelében megtûr ná-
la jobbképességû szakembereket, ezért õ is lecseréli közvetlen beosz-
tottjait, akik így elindítanak egy eltávozási hullámot. Ez pedig a kontra-
szelekció állapotába vihette, különösen a polgári szolgálatokat. Fontos
lenne néhány arra érdemes szakember visszahívására, különös tekin-
tettel a képzésre, tanácsadásra.

14.2.2. Képzettség
A jelenlegi alap- és kiegészítõ képzettségi szint, az új feladatokhoz szüksé-
ges minõségi igény alapozza meg a tennivalókat: továbbképzés, új felvétel,
elbocsátás. Természetesen a felsõfokú végzettség, több nyelv ismerete, a
fiatalabb kor és rátermettségi szempontok legyenek a meghatározóak.
Megjegyzendõ, hogy ilyen képzettségûekre igen nagy a kereslet a mai ma-
gyar munkaerõ piacon is.
14.2.3. Gyakorlat
A jelenlegi állományból a nagyobb gyakorlat, a nagyobb tapasztalat óriási
érték lehet, bár a „cégnél” eltöltött idõ önmagában nem jelent feltétlen ered-
ményességet. Mindenképp jelentõs megbecsülést kell kapjanak azok, akik
hosszú és eredményes munkaviszonnyal rendelkeznek a szolgálatoknál. A
nagyobb gyakorlattal és tapasztalattal rendelkezõk közül kell kiválasztani a
vezetésben, a képzést segítõket is. Ehhez talán visszahívható néhány arra
érdemes szakember is.
14.2.4. Alkalmasság
Ennek a kritériumnak a pontos megfogalmazása, ismérvei is egy szolgálatkö-
zi bizottság hatáskörébe tartozik. Ide tartozhatnak a jelenlegi létszám szûré-
sénél, az új felvételeseknél használatos módszerekbõl a fizikai és pszicholó-
giai próbák, melyek többek között a megbízhatóságról, a mentalitásról, a
problématûrésrõl, kitartásról, határozottságról, stb. adnak prognózist.
14.2.5. Fejlõdõképesség
Voltak, vannak, és lesznek rutinszerû feladatok, melyek begyakorolhatóak,
de a változó világ, változó körülményei más és más, új és új helyzeteket
produkálhatnak, így a legváltozóbb helyzetek mellett is eredményes alkat a
legalkalmasabb erre a munkára, az állandó fejlõdésre. Ebben a fiatalabbak
egyértelmû elõnyben lehetnek, de a vezetõi szinteknek is fejlõdniük kell,
mert aki körül megállt az idõ, azt máshol kell hasznosítani, akár még a szol-
gálatokon belül is.
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14.2.6. Kapcsolatok
– egyes szolgálatokon belüli személyes, szakmai és munkakapcsolatok;
– szolgálatok közöttiek;
– személyes nemzetközi titkosszolgálati kapcsolatok;
Az együttmûködést, a csapatmunkát igénylõ feladatoknál az eredmé-
nyességet nagyban erõsíthetik a személyes kapcsolatok, a BIZALOM.
Ezekkel is számolni kell mind szûrésnél, mind a felvételeknél, az áthe-
lyezéseknél, a létszámcseréknél.

14.2.7. Eredményesség
A legértékesebb tulajdonság, mely embereket jellemezhet. A legnagyobb
értékûek a szolgálatok azon szakemberei, akik a legeredményesebbnek
nyilváníthatók, illetve akik az eredmények sorozatával rendelkeznek. Ter-
mészetesen nem biztos (sõt), hogy a vezetõk, vagy egyébként legjobb tu-
lajdonságú emberek a legeredményesebbek. A szolgálatokon belül is, mint
mindenütt minden személyiség egy külön világ és így mindenki kicsit egyé-
ni bánásmódot, foglalkozást igényel. Csapatmunka esetében az egyes em-
berek eredményessége, csúcsteljesítménye mögött sok-sok „közkatona”
elõkészítõ munkája, segítsége rejlik, melyek értéke beépül a „menõ” ered-
ményeibe. Emiatt a teljesítményeket ennek megfelelõen kell mindig értékel-
ni.
14.2.8. Ellentét, feszültség
Az egyes szolgálatokon belüli, a szolgálatok közötti, a nemzetközi szolgá-
latokhoz fûzõdõ személyi ellentétekbõl fakadó feszültségek fennállásának,
megjelenésének ismerete feltétlenül szükséges. Ezek közül a feloldhatókat
szisztematikusan rendezni kell, még a hosszú ideje tartó, elmélyült problé-
mák megoldását szükség esetén áthelyezésekkel, személycserékkel is elõ-
segíteni.
14.2.9. Jövedelmi viszonyok
A szolgálatok tagjai ugyanazon gazdasági környezetben élnek, dolgoznak,
mint a többi magyar. Emiatt a munkához, a munkahelyhez való kötõdést
ugyanazok motiválják, mint másoknál, többek között:

– a „cég” súlya, elismertsége, szerepe a magyar viszonyok között;
– az önmegvalósítási lehetõség színvonala;
– kapcsolat a vezetõkkel;
– kapcsolat a munkatársakkal;
– sikerélmények;
– szakmai fejlõdés lehetõsége;
– munkafeltételek színvonala;
– általános munkahelyi hangulat (bizalom, korrektség, vezetési módsze-

rek, stb.);
– elõrelépési lehetõség a vezetésben, szakmailag, stb.;
– a „cég” jövõképe;
– jövedelmi viszonyok, lehetõségek;
– egyebek.

A fentiek közül kiemelem a megélhetést biztosító jövedelemviszonyokat. Az
egyes emberek – különösebb tekintettel a családosokra – munkahelyhez kö-
tõdési szempontjai közül a legfontosabbak között szerepel az igényeihez, a
megélhetéséhez kapcsolódó jövedelem. Ezt általában önmaga és családja
igényeinek kielégíthetõségéhez viszonyítják, továbbá az általa belátható kör-
nyezetében élõk lehetõségeihez. Ez a környezet egyrészt a munkahelyi,
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másrészt a társadalmi. A munkahelyi környezet esetében a teljesítmény, a
gyakorlat, a kor, a végzettség, a képzettség, a vezetõi munka a viszonyítás
jellemzõi és ezek egy belátható része a társadalmi környezet esetében. A
„cégen” belüli bérfeszültségeket fel kell mérni tárgyilagosan és megfelelõ
elemzés után a szükséges mértékig beavatkozni, szabályozni. A tágabb kör-
nyezet elszívó hatása sokkal jelentõsebb, ugyanis a szolgálatok kvalifikál-
tabb, több nyelvismerettel és általánostól magasabb szintû rendszerszemlé-
lettel rendelkezõ dolgozói irányt a liberalizálódó piacgazdaságunkban meg-
nõtt a kereslet. Például külföldi és vegyes vállalatok igazgatói kereskedelmi-
pénzügyi vezetõi, ügyintézõi; vagyon- és õrzésvédelemmel foglalkozó cé-
gek; bankok legkülönbözõbb funkciói.
Sajnos nem lehet kizárni az alvilág esetleges munkaajánlatait sem. Vélemé-
nyem szerint a szolgálatok nettó minimálbérének 50.000-100.000 Ft/hó kö-
zött kell lennie, a megfelelõ költségtérítések mellett ahhoz, hogy jelenleg a
szolgálatok megtartó képessége megfelelõ legyen.
Vigyázni kell arra, nehogy az „olcsóbb” kezdõkkel oly mértékben „fiatalít-
sunk”, hogy a gyakorlott, jobban fizetendõ jó szakemberek száma egy nem-
kívánatos mérték alá csökkenjen, mivel egy induló hírszerzõi vagy elhárítói
tiszt minimális képzési, gyakorlati ideje is 3-5 év.
Emiatt is úgy kell a jelenlegi létszámot elemezni, hogy a keveset mondó
összlétszám mellett a súlyozott tényleges „szolgálati erõt”, „hadrafogható-
ságot” jelentõ létszámmal kell igazán számolni.
A szolgálatok jövedelem viszonyait az infláció és a megelõzés érdekében 
szinte folyamatosan kell kezelni az esetleg felhalmozódó és kezelhetetlen-
né váló állapotok miatt.
A költségvetés szûkítése nem kedvez a fentieknek sem. Mindenképp elha-
tározás kérdése:

– mekkora legyen az egyes szolgálatok költségvetése és ebbõl mekko-
ra legyen a létszám, a bérrel, költségtérítésekkel együtt;

– alacsony értékek esetén a szolgálatok eredményessége is alacso-
nyabb lesz;

– a költségvetés által nem fedezett, de szükséges hányadot bevétellel
lehet-e pótolni, elsõsorban a jövedelmek (és a korszerûbb eszközök)
biztosítása érdekében.

14.3. Belsõ-szervezettség, folyamatok
14.3.1. Mûködési szabályozás
14.3.2. Ügyrendi szabályozás
14.3.3. Jogkörök, hatáskörök
14.3.4. Feladatkörök, munkamegosztás
Minden szolgálaton felül kell vizsgálni a felsoroltak meglétét, minõségét és
az új munkaprogramoknak megfeledtetni.
Ehhez a legfontosabb szempontok:
– egyértelmûség;
– áttekinthetõség;
– rövid-, közép-, hosszú távú cél- és feladatrendszer megalapozása;
– átfedések;
– esetleges kihagyások;
– túlszabályozottság;
– védettség, elhatároltság;
– bürokrácia-mentesség;
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– a döntések, a végrehajtási folyamatok gyorsítása;
– rugalmas vezetési, munkavégzési (csapatmunka) lehetõségek;
– helyettesítések;
– vezetõi szintek száma;
– horizontális és vertikális szervezeti struktúra célszerûségei;
– jogok és kötelezettségek összhangja.
14.3.5. Ellentétek, feszültségek
A 14.2.8. pontban már foglalkoztam a személyi feszültségekkel, amit itt a
szervezeti egységek között is értelmezni kell és az ott írottakhoz hasonlóan
kezelni.
14.3.6 Folyamatok
Folyamat és rendszerelemzés keretében meg kell vizsgálni a szolgálatok
mûködését, azaz egy tervezhetõ és egy váratlanul nem tervezhetõ feladat,
probléma megjelenésével „meglökve” a lekezelõ rendszert, az hogyan rea-
gál, mûködik. A célok és hatások alapján kell a szükséges szervezési, mû-
ködési korrekciókat elvégezni.
14.3.7. Információ kezelés, feldolgozás
A szolgálatok gyorsasága, hatékonysága, operativitása miatt rendkívül fon-
tos terület. Meg kell határozni az információs be- és kilépõ pontokat vala-
mint a feldolgozási folyamatot a legkülönbözõbb esetekben. A folyamatke-
zelés optimalizálása után, ehhez kell rendelni az információkezelés, feldol-
gozás, tárolás eszközeit, relációként:

– épületeken belül és szolgálatokon belül;
– egy városon belüli épületek között és szolgálatokon belül;
– magyarországi telephelyek között és szolgálatokon belül;
– nemzetközi pontok között és szolgálaton belül;
– személyek között és szolgálatokon belül;
– az elõzõek, de a magyarországi titkosszolgálatok között;
– az elõzõek, de a nemzetközi titkosszolgálati kapcsolódási pontok között;

A felhasználható eszköztár néhány eleme:
– Vezetékes távközlés (nyilvános és saját célú):

* telefon készülékek;
* telefon-központok;
* telefaxok;
* telexek;
* adatátviteli egységek;
* hangfrekvenciás kábelek;
* koaxiális kábelek;
* üvegszálas kábelek;
* illetéktelen lehallgatás elleni eszközök;
* egyebek.

– Vezeték nélküli távközlés (nyilvános és saját célú):
* személyhívók;
* rádiótelefonok;
* adó-vevõk (URH, RH, stb.);
* mûholdas összeköttetések;
* csatlakozó interface-ek és végberendezések;
* illetéktelen lehallgatás elleni eszközök;
* egyebek.

– Számítástechnikai eszközök és rendszerek:
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* a céloknak megfelelõ konfigurációk;
* vezetékes és vezeték nélküli hálózatok;
* illetéktelen hozzáférés elleni védelem;
* egyebek.

– Specális software-k egy több ezer user-t jelentõ rendszerben, melyben
minden user egy input és egy output pont is. Ennek keretében a titkos-
szolgálati igények mellett az ún. irodaautomatizálás és könyvelés megol-
dása is.

Kiemelem az irodaautomatizálást, mellyel az írott anyag jelentõsen lecsök-
kenthetõ és az iratjellegû információforgalom jelentõsen meggyorsítható, a
munkatársak adminisztrációs kapcsolatai mellett.
A számítógépes információs csatornák és tárolók védelme kiemelt és spe-
ciális feladat.
14.3.8. Vidéki tevékenység
Az ország fõváros centrikussága, kb. 2 millió lakos, a legnagyobb pénz-
ügyi-, kereskedelmi-, szellemi központ jellege szinte minden vidéki szer-
vezetet, tevékenységet, ügyet leértékel, kontraszelektál bizonyos fokig. A
szolgálatokra valószínûleg nem jellemzõ teljesen az elõzõ gondolatsor, de
bizonyos fokig elképzelhetõ. Pedig a kis országunk határ menti területein
igen jelentõs külföldi érdekeltségû tevékenység folyik, így az NBH, KBH
feltétlenül erõs vidéki hálózattal kellene, hogy rendelkezzenek. Nem hiva-
talos értesülések szerint az NBH vidéki egységei vagy megszûntek vagy
tevékenységük ellaposodott.

14.4. Belföldi kapcsolatrendszer, együttmûködés
14.4.1. Kormánnyal
A honvédelmi miniszteren és a polgári szolgálatokat felügyelõ tárca nélküli
miniszteren keresztül. Valamint az elõzõeket, a belügyminisztert és a kül-
ügyminisztert jelentõ Nemzetbiztonsági Kabineten keresztül.
14.4.2. Parlamenttel
A Nemzetbiztonsági Bizottságon keresztül, mely 9 tagú, ebbõl 4 fõ ellenzé-
ki és 5 fõ koalíciós. Vezetõje a volt MDF-es miniszterelnök.
14.4.3. A magyar titkosszolgálatok egymás közti kapcsolata
A polgáriak kapcsolata, egyeztetései egymással közvetlenebb, míg a katonai
szolgálatokkal lazább. Az elõzõekben már felvetett gondolat alapján szoro-
sabb, összehangoltabb mûködésük kívánatosabb az alábbiak miatt is:

– indokolatlanul párhuzamos feladatok, tevékenységek elkerülése;
– közös eszközbázis;
– közös kiszolgáló-, gazdasági-, stb. szervezetek;
– közös adatbázisok;
– munkamegosztás összehangolása;
– közös csapatmunka bizonyos esetekben;
– közös (alap) képzés;
– közös állomány-minõsítés;
– a Nemzet, az Ország egységes rövid-, közép és hosszú távú titkosszol

gálati feladatainak pontos felosztása.
A négy magyar szolgálatból feltétlenül mûködtetni kell folyamatosan és
rendszeresen legalább egy konzultatív, koordináló, egyeztetõ bizottságot,
melynek tagjai a két illetékes miniszter is.
14.4.4. Minisztériumokkal
14.4.5. Más állami intézményekkel, fõhatóságokkal

237

4. A magyar titkosszolgálatok újszerû elméleti modellje (Várhalmi Miklós, 1994.)



Az elõzõ részekben már említett minisztériumi és intézményi összekötõk-
bõl, valamint a négy szolgálat képviselõibõl kell létrehozni egy konzultatív,
koordináló, egyeztetõ bizottságot, mely legalább havonta egyszer egyeztet
az érdekek, a célok, a feladatok, az együttmûködés érdekében. Ez lehet az
alapja egyrészt a magyar szolgálatok gazdasági-mûszaki-tudományos terü-
leteket segítõ tevékenységének, továbbá a nevezett állami szervek titkos-
szolgálati együttmûködésének.
Ez a fórum az alábbi ponttal együtt a magyarországi titkosszolgálati tevé-
kenység még megengedhetõ nyilvánosságául is szolgálhat, a szolgálatok 
iránti igény és bizalom erõsítése mellett.
14.4.6. Nem állami cégekkel, szervezetekkel
Az igen nagyszámú gazdasági szereplõ (nagyvállalatok, gazdasági társa-
ságok, vegyes vállalatok, egyéni vállalkozók száma lassan eléri az 1 milliót)
miatt a szervezett kapcsolat nem egyszerû. A legkézenfekvõbb a Kamarák
és Érdekképviseletek, esetleg az Érdekegyeztetõ Fórum munkaadói olda-
lán keresztül. Ez egy külön bizottság lehetne, melynek céljai azonosak a
14.4.4 és 14.4.5 pontoknál írottakkal.
14.4.7. Információs- és adatbázisokkal, nyilvántartásokkal
A titkosszolgálati tevékenység eredményességének, gyorsaságának alapja
a Magyarországon elérhetõ valamennyi információ- és adatforrás ellenõr-
zött, jogszerû, titkosan kezelt elérhetõsége. Ehhez a szolgálatok által elér-
tekbõl kell kiindulni, majd megkeresni az eddig el nem ért, de létezõ össze-
set. Természetesen a felmérésbõl a célszerûségi, átfedési alapon kell kivá-
lasztani a feladatrendszer és célrendszer számára a legmegfelelõbbeket. A
le nem fedett, de szükséges területek adatbázisainak kialakíttatását ki kell
dolgozni és megszervezni. Figyelni kell arra, hogy a magyar statisztikák,
nyilvántartások vezetése, pontossága jelentõsen leromlott, ezért minden
adat fogadásnál és kezelésénél ezt figyelembe kell venni. Az esetleg hiány-
zó jogi szabályozásokat a fentiekhez kezdeményezni kell.
14.4.8. Ügynökhálózattal
A szolgálatok, a hatóságok a biztonsági szervezetek mindenütt a világon 
kapcsolatban állnak a lakosság egyes rétegeibõl származó ügynökökkel, in-
formátorokkal. Ennek találkozunk egy „besúgó” elnevezésû, közhasználatú
elnevezésével is. A lényegen ez természetesen nem változtat, mivel a szol-
gálatoknak volt, van és lesz szükségük informátorokra, akik mindig voltak,
vannak és lesznek is.

Az elõzõ négy év magyar „ügynökvadászata”, az átvilágítási törvény nem 
kedvezett a magyar ügynöki, informátori kapcsolatoknak, mivel a szolgála-
toknak a vezetõi rétegekben is kellenek kapcsolatok.
Tehát a magyar szolgálatoknak felül kell vizsgálni ügynökeinek számát, el-
oszlását a néprétegekbõl, területileg, stb. és a célrendszernek megfelelõen
megszûrni illetve továbbfejleszteni. Az értelmes tartalékokkal rendelkezõ,
többcsatornás ügynökhálózat óriási érték lehet.

14.4.9. Vidékkel
A 14.3.8-as pont a 14.4.8-as ponttal együtt feldolgozza a kérdést, figyelem-
be véve a 14.4.5 és 14.4.6-os pontokban rejlõ lehetõségeket is.
14.4.10. Közönséggel, az állampolgárokkal
A nemzetközi titkosszolgálatok mind gyakrabban jelennek meg a közön-
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ség elõtt a médiákban keresztül. Természetesen nem a titkos informáci-
ókkal, hanem általános, a szolgálatok „közönségkapcsolatait” erõsítõ
dolgokkal. Az elmúlt négy évünkben a titkosszolgálatokkal, az ügynökök-
kel kapcsolatosan kialakított rossz reflexeket, ellenszenvet itthon is fel
kellene oldani, a késõbbi hasznosíthatóbb együttmûködés, a gazdaságot
segítõ nyitás érdekében is. Tudatosan tervezett éves PR (public relation-
s) tevékenység keretében népszerûsíteni kellene a magyar titkosszolgá-
latok tevékenységét, szerepét, a még megengedhetõ formában.
14.4.11. Magyar alvilággal
A világon mindenütt kommunikálnak egymással a hatóságok, a rendészeti
szervek és az alvilág különbözõ területei. A bûnüldözõk és a bûnözõk kö-
zötti „hivatalos verseny” egy soha véget nem érõ folyamat és az anarchia,
az erõszak, stb. elkerülésére mindig arányban kell tartani. A szembenállás,
a küzdelem ellenére lehetnek és vannak tárgyalások, megállapodások, idõ-
szakos együttmûködések.
Például egy zsebtolvaj igen hasznos információkat adhat a titkosszolgálat-
oknak az õket érdeklõ területekrõl. Ilyenkor a zsebtolvajlás eltörpülhet az in-
formáció nemzetbiztonsági értékéhez képest.
Természetesen számtalan példa felhozható. Tehát lényeges az, hogy folyama-
tos és rendszeres kapcsolata legyen a szolgálatoknak a magyar alvilág külön-
bözõ rétegeivel.
14.4.12. Hozzáférés bármihez
Az elõzõ fejezetekben már több ponton érintett téma lényege az, hogy nem-
zetbiztonsági érdekbõl, ellenõrzötten, szigorúan titkos fedésben mindenhez
hozzá kell tudni férni, szükség esetén miniszterelnöki jóváhagyás mellett is.
Felmérendõ és megvizsgálandó ennek múltja, jelene majd a hiányzó lehetõ-
ségek megteremtése. Itt számba kell venni a hozzáférések valamennyi lehet-
séges célpontját és egyenként meghatározni az elérés gyors módozatait.

14.5. Külföldi kapcsolatrendszer, együttmûködés országonként
14.5.1. Magyar állami intézmények, szervezetek, cégek
14.5.2. Magyar nem állami intézmények, szervezetek, cégek
14.5.3. Magyar állampolgárok
14.5.4. Külföldi állami intézmények, szervezetek, cégek
14.5.5. Külföldi magán intézmények, szervezetek, cégek
14.5.6. Külföldi természetes személyek
14.5.7. Nemzetközi Szervezetek
A felsorolt csoportosítás mellett fel kell sorolni a meglévõket, majd számba
venni a létezõ összeset. A számbavétel után meg kell vizsgálni a kapcsola-
tok minõségét, jellegét, eredményességét és ennek tudatában a feleslege-
seket, a nemkívánatosakat felszámolni. Ezután a lehetséges összesbõl
megtervezni a még szükségeseket, ehhez figyelembe véve a szolgálatok
rövid-, közép-, és hosszú távú céljait, feladatait. Az új kapcsolatok kiépíté-
sét idõben, felkészülésben, módszerekben, ráfordításban beütemezni. Ter-
mészetesen a 14.5.1-14.5.7 közötti kapcsolatokból rangsorolni kell és fon-
tossági kategóriák szerint súlyozva kezelni.
14.5.8. Titkosszolgálatok (országonként)
Ezzel a témával a korábban pont már részletesebben foglalkoztam. A
14.5.1-14.5.7. alfejezetnél iratokkal azonos módon kell eljárni a szolgálatok
képviselõibõl álló bizottságnak, munkacsoportnak.
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14.5.9. Külföldi alvilág
A külföldi alvilágot (országonként) egyrészt közvetlenül, másrészt közvetve,
áttételesen érhetjük el. A közvetlen és közvetett elérés elõnyei-hátrányai az 
adott helyzet, adott körülményeitõl függ, azaz lehet egy közvetlen kapcso-
lat elõnyösebb a közvetettnél, de ez fordítva is igaz lehet. A közvetett kap-
csolat közvetítõ vonalának minõségét, megbízhatóságát mindig fenntartás-
sal kell fogadni.
Ezt a kapcsolatrendszert is a 14.5.1-14.5.7. alfejezetek szerint analizálni kell.
14.5.10. Külföldi ügynökök
Míg a 14.5.6 pontban külföldi természetes személyekhez való alkalmi hoz-
záférést értettem, addig ezen pontban a folyamatosan és rendszeresen fog-
lalkoztatott, beszervezett személyekre gondolok.
A felmérést itt is a 14.5.1-14.5.7-nél írottakkal azonosan kell végrehajtani.
Különös figyelmet és értéket képviselnek a kettõs vagy többes ügynökök.
14.5.11. Információs- és adatbázisok, nyilvántartások
14.5.12. Hozzáférés bármihez
A 14.4.7 és 14.4.12 alfejezetek szerint, a magyar viszonyokhoz hasonló fel-
dolgozásban kezelni.

14.6. A titkosszolgálatok mûködését bármilyen szempontból érintõ törvé-
nyek, szabályozások
14.6.1. Magyar, nyilvános polgári szabályozások
A szolgálatoknak is messzemenõen illeszkedniük kell a magyar jogrendbe.
Számba kell venni a jelenleg érvényben lévõ valamennyi nyilvános szabályo-
zást, mely érinti (segíti vagy korlátozza, esetleg szabályozatlanul hagyja) a
szolgálatok mûködését bármilyen szempontból és bármilyen mértékben is.
A szolgálatok új céljainak figyelembevétele mellett kezdeményezni kell az új
feladatokat segítõ, azok végrehajtására lehetõséget adó szabályozási mó-
dosításokat. Az alapszabályozásoknál alapvetõen figyelembe kell venni az
Alkotmányt, a Honvédelmi, a Rendõrségi törvényt és mielõbb ki kell dolgoz-
ni a Nemzetbiztonsági törvényt, amely az elsõszámú kerete lehet a szolgá-
latok mûködésének.
Ehhez a külföldi tapasztalatokat is célszerû beépíteni, megfelelõ szakértõi 
elemzések, adaptálások alapján.
Természetesen az új szabályozásokig, a módosításokig, a jelenlegieket ma-
ximálisan kihasználva kell a mûködést folytatni.
14.6.2. Magyar, nem nyilvános szabályozások
A kormányhatározatok, a szolgálatokat érintõ szabályozások között lehet-
nek és vannak titkosan, esetleg szigorúan titkosan kezeltek.
Ezeket ugyancsak a 14.6.1. pont alattiak szerint kell lekezelni a szolgálatok
szakértõinek bevonásával.
14.6.3. Külföldi, nyilvános, polgári szabályozások
Be kell gyûjteni minden ország saját, nemzeti jogszabályait, törvényeit, me-
lyek a nemzeti titkosszolgálati tevékenységet szabályozzák, érintik. Ugyan-
akkor meg kell szerezni az adott ország területén mûködõ külföldi szolgála-
tokkal szembeni eljárásokat, törvényrészleteket is.
A magyar szolgálatok nemzetközi tevékenységénél az elõzõeket, rendsze-
rezés és feldolgozás után hasznosítani kell.
14.6.4. Külföldi, nem nyilvános szabályozások
Egy adott ország nemzeti és nemzetközi titkosszolgálatokat érintõ szabá-
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lyozásai és határozatai között vannak titkosak, szigorúan titkosak is. Ezek
elérhetõk hivatalosan vagy félhivatalosan, viszonossági alapon és nem hi-
vatalosan, titkosszolgálati módszerekkel is.
Kezelésük, feldolgozásuk a 14.6 pont alá tartozó, elõzõ alpontok szerint.

14.7. Belbiztonság, belsõ elhárítás a titkosszolgálatokon belül
A szolgálatok biztonságának legfontosabb kérdése. A szolgálatok nemzet-
biztonságilag igen fontos tevékenysége, a munkatársak megbízhatósága,
szolgálati fegyelme meghatározó a szolgálatok értékei között. Valóságsze-
rû azonban az, hogy az emberek szubjektumok, befolyásolhatók és érdek-
viszonyaik változóak.
A belsõ elhárítás a szolgálatok belsõ rendészeti feladatait látja el, célszerû-
en szigorúan titkos állományban. Ez az a szolgálatrész, melynek teljes újra
építése, szervezése kívánatos lenne. Ez nem jelenti azt, hogy a jelenlegi
létszámból nem vehetõk át régiek, de a vezetõje mindenképp új személy
kell legyen, aki szabadon és tetszés szerint választhatja meg bizalmi alapon
a munkatársait, õk pedig a sajátjaikat. Ez egy felülrõl induló „építkezés”. Az
elsõ számú vezetõt a titkosszolgálati miniszternek kell kiválasztania és indí-
tania, mint közvetlen kapcsolatát.
Ezen szolgálati elemnél javasolt változtatások indítóoka az, hogy a szolgá-
latok belsõ problémái, a szolgálatok rejtett ügyei, az összefonódások sok
rejtett-idõzített „aknát” jelenthetnek, amelyek kiszámíthatatlanok.
A belsõ elhárítás munkatársainak tesztelésénél, felülvizsgálatánál, a kivá-
lasztásoknál a lehetõ legszigorúbban és legkörültekintõbben kell eljárni. Le-
hetnek belpolitikai, külpolitikai, pártpolitikai, gazdasági, alvilági eltévelyedé-
sek, összefogások a szolgálatokon és a belsõ elhárításon belül is, ezért
szükséges elõször és legalább a belsõ elhárítás tisztázása. Itt nemcsak
egyes személyekrõl, hanem csoportokról, klikkekrõl, a szolgálatokat átszö-
võ érdekközösségekrõl is szó lehet.
A szolgálatok belsõ elhárítása történhet szolgálatonként, egymástól függet-
lenül és történhet összevontan is, minden szolgálatra kiterjedõen. Itt is cél-
szerû az átlátás, az összehangolás, a felesleges párhuzamok és költségek
elkerülése.
A külföldi tapasztalatok, a szolgálatok új cél- és feladatrendszere messze-
menõen figyelembe veendõk a belsõ elhárítás újragondolásánál is.

14.8. Politika- és pártsemlegesség
Sajátos, nem meghatározó, de figyelemmel követendõ kérdéscsoport. Itt
külön kell választani a szolgálatok, mint szervezetek és a szolgálatok mun-
katársainak, mint egyes embereknek a politika- és/vagy pártsemlegessé-
gét.
Az 1989-1994-es rendszerváltás követõen a szolgálatok pártsemlegessé-
gét elõbb, míg (koalíciós) politikamentességet késõbb lehet biztosítani. Ide-
ális lenne, ha a szolgálatok a nemzeti-, a nemzetbiztonsági érdekeket vé-
denék, képviselnék tisztán párt- és politika-semlegesen. Természetesen ez
az idealizált állapot nem volt, nincs és nem is lesz soha. Egyszerûen töre-
kedni kell arra, hogy a szolgálatok politika- és pártbefolyása a minimálisra
csökkenjen és így ne válhasson egy párt vagy politikai irányzat eszközévé.
A szolgálatok tagjainál a helyzet nehezebb, mivel adminisztratív úton meg le-
het tiltani egy párttagságot, politikai rendezvényeken, munkában való rész-
vételt, de a szubjektív értelmi és érzelmi elkötelezettségeket, kötõdéseket ki-
törölni az emberekbõl nem lehet sehol a világon. Emiatt ezek olyan elfoga-
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dott emberi ügyek kell legyenek, melyet akár belsõ elhárítási eszközökkel is
követni szükséges annak érdekében, hogy hatásai a szolgálatokban ne
okozzanak problémákat, ne rontsák a szolgálatok hatásfokát.
A széleskörû külföldi tapasztalatok összegyûjtésével és feldolgozásával a
probléma kezelését, megoldását elfogadásának szintjét csapatmunka kere-
tében kell eldönteni.

15. Utószó

A könyv nem teljes, mert nem is lehet az.
A téma óriási, ezért az anyag csak egy szûk, szubjektív mintavétel.
A szerzõ képességei, ismeretei csak ennyire voltak alkalmasak ezen könyv ter-

jedelmében és a rendelkezésre álló rövid Idõben.
Akinek más, jobbnak vélt gondolatai vannak, az is valami, Õ is írja le valakinek,

biztosan azt is elolvassa valaki.
Az anyag egy folyamatos tevékenységrõl szól, ezért soha nem zárható le, mert

a folyamat is „végtelen”.
Az anyag gondolatai szolgáljanak példaként arra, hogy az egyes, egyedüli

ember gondolatai néha mennyire rosszak és néha milyen nagyszerûek is le-
hetnek.

Az anyag példaként szolgálhat arra is, hogy egy ilyen összetett témához milyen
kevés egy ember, és így ezt is több, szakértõkbõl álló csoportnak kell feltárni, ele-
mezni, kidolgozni, végrehajtani, hiszen társas lények vagyunk.

Tegyünk meg mindent a Magyar Nemzetért összefogva, nehogy egyszer felol-
dódjunk, megszûnjünk, szétessünk, ezzel igazolva esetleges életképtelenségün-
ket más nemzetekhez képest.
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5. FEJEZET

A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI
SZOLGÁLATOK

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÁLTOZÁSAI A
RENDSZERVÁLTÁS UTÁN,

NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN IS

5.1. Dr. Galambos Lajos (1997.): A magyar polgári nemzetbiztonsá-
gi szolgálatok feladatrendszerének tartalmi módosulása a rend-
szerváltozás folyamatában (részlet, grafikonokkal)

5.2. Az Információs Hivatal (polgári hírszerzés) költségvetésének
alakulása 1991–1997 között, nemzetközi összehasonlításban
is, három grafikonnal jellemezve

5.3. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok támogatása 1990-2001.
között

5.4. A polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok állami támo-
gatása 2000–2002 között (Népszabadság, 2000.)
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5.1. DR. GALAMBOS LAJOS KANDIDÁTUSI
ÉRTEKEZÉSÉBÕL (1997):

A MAGYAR POLGÁRI NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK
FELADATRENDSZERÉNEK TARTALMI MÓDOSULÁSA

A RENDSZERVÁLTOZÁS FOLYAMATÁBAN
(RÉSZLET, GRAFIKONOKKAL)

Költségvetés helyzetének alakulása

A Parlamentben a nemzetbiztonsági szolgálatokat érintõ megnyilatkozásokban,
az 1990–95 közötti összesített táblázathoz kapcsolódóan elõkelõ helyet foglal el a
költségvetési elõirányzatok tárgyalása, vitái során a nemzetbiztonsági szolgálatok
helyzete.

Ezzel összefüggésben több politikai jellegûnek minõsíthetõ megnyilatkozás is
történt, mint például:

„... a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, ahol a vonatkozó javaslatokat megvi-
tattuk, a bizottság kormánypárti többsége hallani sem akart semmiféle költség-
csökkentésrõl, sõt komoly formában elhangzott az a javaslat, hogy a költségeket
növelni kellene.

Azt hiszem végsõ soron az a kérdés – hogy milyen költségtényezõvel dolgoz-
zék, dolgozzanak a biztonsági szolgálatok – tulajdonképpen filozófiai kérdés. An-
nak a filozófiának a kérdése, hogy mi teszi egy társadalmat stabillá, mi teszi a
nemzet életét biztonságossá. Nekem az a véleményem, hogy ezekben a dolgok-
ban a stabilitás, tulajdonképpen a biztonság dolgában a biztonsági szolgálatoknak
van a legkisebb szerepük. (Kõszeg Ferenc interpellációja a költségvetés vitájá-
ban: 1990.12.28. Parlamenti Könyvtár: 0650317)

A költségvetési támogatás alakulásának komplex következményei a szolgála-
tokra egyértelmûen meghatározóak.

Mindezeket a következõ táblázatok adatai is alátámasztják:

A nemzetbiztonsági szolgálatok fejlõdési dinamikája
1992–1995 között

(a teljesülési adatok alapján)
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5.1 A magyar titkosszolgálatok feladatmódosulása 1990 után (Dr. Galambos Lajos, 1997.)

Év
GDP

(folyó áron,
Mrd. Ft)

Központi költség-
vetési szervek

kiadásai 
(folyó áron, Mrd. Ft)

Lakosság
(ezer fõ)

Nemzetbiztonsági
szolgálatok kiadá-

sai (folyó áron, M Ft)

1992 2.942,6 807,8 10.337 7.451,9

1993 3548,3 1.108,7 10.310 7.970,7

1994 4.364,8 1.262,0 10.277 5.928,3

1995 5.493,8 1.484,1 10.246 9.696,2



A nemzetbiztonsági szolgálatok fejlõdési dinamikája
1992–1995 között

Az összehasonlító táblázatokból következõ tendenciák áttekintése alapján
megállapítható, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok – 1990-tõl fokozatosan – nö-
vekvõ alapfeladataikat, az állandóan változó biztonságpolitikai környezet által in-
dukálta belsõ átalakulásukat, mûködési irányaik és pozícióik áthelyezését folya-
matosan romló költségvetési helyzetben hajtották végre.

A követelmények és a feladatok emelkedésével nem járt együtt a minimálisan
szükséges állami támogatás növelése. Ezen megállapítást pontos adatokkal a
nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetési törvény szerinti – tényleges kiadásait,
támogatásait – tartalmazó táblázatok támasztják alá.

Ezekbõl jól látható, illetve szemlélteti a rendelkezésre álló támogatás inflá-
ciós értékvesztését. Az 1990 óta folyamatosan tartó reálérték csökkenést az
utolsó két év intézkedései csak lassítani tudták, megállítani azonban nem. Ez
azt is jelenti, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 1992–1996 között
támogatásuk majdnem 50 %–át elvesztették. A szolgálatok nemcsak az inflá-
ció okozta értékvesztést voltak kénytelenek elszenvedni, hanem a GDP–bõl is
fokozatosan kevesebb részt kaptak, így súlyuk az állami szféra más területei-
hez képest is leértékelõdött. Ez a tendencia csak 1996–ban tört meg. A folya-
matos növekedés a kormányzati beruházások terén tapasztalható, amely elõ-
segítette a szolgálatok technikai szinten tartását, illetve – elsõsorban a szak-
szolgálatnál – több év után a fejlesztés megindítását tette lehetõvé.

Az elemzés tárgyává tett költségvetési jellemzõk igazolják, hogy a szolgálatok
mûködõképességének fenntartásához alapvetõen szükséges kiadásoknál
1991–1996 között restrikciós folyamat érvényesült. Ennek hatására a szolgálatok
tartalékai elfogytak, készleteik leapadtak, a szükséges javítások, pótlások, cserék
halasztódtak. A felismerhetõ tendencia az, hogy míg a dologi kiadások aránya az
összes kiadásokban állandóan csökkent, addig – mint a társadalom minden terü-
letét érintõen a dologi kiadásokon belül folyamatosan emelkedtek a mûködési fel-
tételek biztosításához elengedhetetlenül szükséges összegek. Mindennek finan-
szírozása csak más területek háttérbe szorításával volt biztosítható. (Ezt legin-
kább a Nemzetbiztonsági Hivatal költségtényezõjének alakulását bemutató dia-
gramm érzékelteti.)

A folyamatosan egyre konkrétabbá váló és mennyiségileg is növekvõ kormány-
zati igényekkel szemben a szolgálatok mûködési költsége reálértékben évrõl-évre
csökkenõ tendenciát mutat.
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5.1 A magyar titkosszolgálatok feladatmódosulása 1990 után (Dr. Galambos Lajos, 1997.)

Év

Egy lakos-
ra jutó
GDP
(Ft/fõ)

Nemzetbiztonsági
szolglatok kiadá-
sai a GDP %-ában

Nemzetbizt. Szolg.
kiadásai a közp. kv-i

szervek kiad. %-
ában

Egy lakosra jutó
nemzetbiztonsá-
gi kiadás (Ft/fõ)

1992 284.667 0,2532 0,9225 721

1993 344.161 0,2246 0,7189 773

1994 427.715 0,2046 0,7075 869

1995 536.190 0,1765 0,6533 946



A jogszabályi környezet változása és konkrét kormányzati intézkedések hatása-
ként a szolgálatok új feladatokat kaptak, illetve jelentõsen növekedett az alapfel-
adataikkal kapcsolatos külsõ elvárások szintje és mennyisége. Új feladatként je-
lentkezett többek között a nemzetbiztonsági ellenõrzés és védelem, a proliferá-
ciós, a pénzmosás és a fekete-gazdaság elleni küzdelem.

A változások ellenére a szolgálatok nem részesültek támogatásnövelésben (Dr.
Lénárt Ferenc: Nemzetbiztonsági Szolgálatok ma, Belügyi Szemle 1996. decem-
ber, 64-73. o.).

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének sajátosságaiból adó-
dóan elsõsorban magasan kvalifikált, kiemelkedõ tudású szakemberekre van
szükségük, így az állami szférához képest is igen magas a diplomás, nyelvet,
vagy nyelveket beszélõ munkatársak aránya. A fokozott követelményekkel szem-
ben azonban reálbérük és reáljövedelmük évrõl-évre romló tendenciát mutatva
1991-hez képest 1996-ra jóval 70% alá esett vissza. Mindebbõl következõen már
szinte lehetetlenné vált a megfelelõ végzettségû és képességû pályakezdõ mun-
katársak felvétele, de az állomány megtartása is komoly gondot jelent.

Összegzésül: A fentiekben részletezett elemzés, valamint a tapasztalatok
alapján kijelenthetõ, hogy az elmúlt évek költségvetési politikája, takarékoskodá-
sa nyomán a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál visszafordíthatatlan folya-
matok mentek végbe. Az átalakítással járó létszámcsökkentés következtében a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hatékonysága – a jogszabályokban rögzített
lehetõségek ellenére – csökkent. Tevékenységükben nem következett be megfe-
lelõ irányú változás.

A költségvetés kimutatható trendje alapján megállapítható, hogy amennyibe a
reálérték vesztés tovább folytatódik a hivatalok mûködési költségvetésének deter-
minációs foka (azaz a költségvetésnek az a része, amelyet mindenképpen ki kell
fizetni, így pl.: a mûködés alapköltségei, stb.) oly mértékben növekszik, ami az
alaptevékenység végrehajtását is veszélyeztetheti.

Az elõzõekben bemutatott költségvetési folyamatok reális lehetõségként prog-
nosztizálják, hogy egy kritikus finanszírozási szint alá süllyedve a hivatalok mûkö-
désképtelenné válhatnak. Ez az ország bel- és külpolitikai helyzete, az euroatlanti
integrációjának esélyei szempontjából komoly károkat okozhatnak.

Pozitív irányú elmozdulás csak akkor remélhetõ, ha a feladatorientált végrehaj-
táshoz kiegyensúlyozott költségvetési finanszírozás kapcsolódik, valamint meg-
szûnik a szolgálatok évrõl–évre jellemzõ költségvetési támogatásának kiegyensú-
lyozatlanság. Ez biztosíthatja a nemzetbiztonsági tevékenység egyik legfontosabb
elemét képezõ – technikai és humán – forrásépítés hosszú távú kiegyensúlyozott
finanszírozását igénylõ, de hatékonnyá váló „beruházást”.

Ennek érdekében meg kellene állítania a szolgálatok költségvetésének fo-
lyamatos értékvesztését, amellyel – többek között – biztosítani lehet a minõ-
ségileg képzett állomány megtartását, valamint anyagi megbecsülését.
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Forrás: Különféle KSH kiadványok 1. sz. melléklet Dr. Galambos Lajos anyagához

5.1.1. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok támogatásai a GDP arányában, annak ezrelékében
(kormányzati beruházások nélkül)
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5.1.2. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létszámának és reálértékben számított
költségvetési támogatásának változása %-ban (1992  = 100%)

Forrás: Különféle KSH kiadványok 2. sz. melléklet Dr. Galambos Lajos anyagához
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5.1.3. Az NBH nominálértéken számított költségvetési kiadásai,
1992-1997. (millió Ft-ban, 1992-es árfolyamon)

Forrás: Különféle KSH kiadványok 3. sz. melléklet Dr. Galambos Lajos anyagához

További adatok az Országgyûlés könyvtárában: zárszámadási törvény mellékletei, statiszti kai  évkönyv, tények könyve
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5.1.4. Az NBH reálértékben számított költségvetési kiadásainak változása
1992-1997. (millió Ft-ban, 1992-es árfolyamon)

Forrás: Különféle KSH kiadványok 4. sz. melléklet Dr. Galambos Lajos anyagához
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5.2.1. Az Információs Hivatal (polgári hírszerzés) dologi forint, devizaforint keretének és
béralapjának alakulása reálértéken 1991-1997. között (1991 = 100%)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Dologi Ft 100 95,54 107,46 94,9 61.72 58.62 39.75
Dologi DF 100 106.93 85.79 81.16 64.31 63.11 42.78
Béralap 100 100.06 84.1 82.51 74.94 70.56 69.97

További adatok az Országgyûlés könyvtárában: zárszámadási törvény mellékletei, statisztikai  évkönyv, tények könyve
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5.2.2. Az Információs Hivatal (polgári hírszerzés) dolgozóinak reálbér, illetve reáljövedelm
változása 1991-1997. között (1991 = 100%)

További adatok az Országgyûlés könyvtárában: zárszámadási törvény mellékletei, statisztikai évkönyv, tények könyve
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5.2.3. Néhány ország hírszerzõ szolgálatának publikált költségvetése a GDP 1%-ában (1995.)

35.7% 21.6% 19.8% 17.1% 16.4% 7.9% 7.1% 6.2% 3.1%

64.30% 78.40 80.20% 82.90% 83.60% 92.10% 92.90% 93.80% 96.90%

USA Németorsz. Oroszorsz. Ukrajna Románia Szlovákia Csehorsz. Szlovénia Magyaro.*

* A többi szolgálattal ellentétben csak „nyilvános“ költségvetési forrással rendelkezik
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12,000
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NBSZ

NBH + NBSZ

5.3. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állami támogatása
a kormányzati beruházásokkal együtt 1990-2001. között

támogatás

IH

NBH

NBSZ

NBH+NBSZ

1990
nincs adat

1,565

1991
nincs adat

2,883

1992
1,522

3,447

1993
1,370

3,399

1994
1,632

1,701

2,048

1995
1,860

1,932

2,263

1996
2,165

2,343

nincs adat

1997
2,354

2,759

2,952

1998
2,996

3,365

3,642

1999
4,187

4,914

6,687

2000
4,380

4,754

9,464

2001
4,760

5,133

11,672

együtt az NBSZ-szel

együtt az NBH-val

További adatok az Országgyûlés könyvtárában: zárszámadási törvény mellékletei, statisztikai évkönyv, tények könyve

adatok millió Ft-ban
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5.4. A polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok állami támogatása (millió forint)

Forrás: 2000. évi költségvetés, 2001-2002-es költségvetés tervezete

Nemzetbiztonsági
Hivatal

Információs
Hivatal

Nemzetbiztonsági
Szolgálat

Katonai Felde-
rítõ Hivatal

Katonai Bizton-
sági Hivatal



256



6. FEJEZET

A SZERZÕTÕL MEGJELENT ÚJSÁGCIKK
(AZONOS TÉMA KÉT MEGJELENÉSSEL)

1. Magyar Nemzet: A hazai titkosszolgálatokról
(Várhalmi Miklós, 1998. 05. 09.)

2. Biztonság: A titok nyitja: Hosszú távú nemzetbiztonsági koncepci-
óra van szükség (Várhalmi Miklós, 1998.)
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Várhalmi Miklós (1998.): A hazai titkosszolgálatokról avagy
A titok nyitja: Hosszú távú nemzetbiztonsági koncepcióra van szükség

A világpolitikában, az egyes országok közötti nyílt és közvetlen politikai, gazda-
sági, diplomáciai kapcsolatok mellett határozottan jelen vannak és mûködnek a
„háttér-információkat” szolgáltató, ellenõrzõ, elhárító szerepet is betöltõ titkosszol-
gálatok. A titkosszolgálati munkára ugyanis mindaddig szükség lesz, amíg a világ-
gazdaságnak több szereplõje van. Az ismétlõdõ politikai támadások, a szerveze-
tek közötti – és belüli – mûködési diszharmóniák idején is igen fontos szempont,
hogy minél magasabb szinten hasznosítsuk a nemzetbiztonsági szolgálatok mun-
káját, és becsüljük meg szakembereit.

A nemzetbiztonsági, illetve titkosszolgálati munkát alapvetõen öt szervezet vég-
zi. Az Információs Hivatal (polgári hírszerzés) a Nemzetbiztonsági Hivatal (polgá-
ri elhárítás) és a nemzetbiztonsági szakszolgálat (technikai ellátó szervezet) a pol-
gári titkosszolgálatokat felügyelõ tárca nélküli miniszter irányítása alatt áll. A Kato-
nai Felderítõ Hivatal (katonai elhárítás) a honvédelmi miniszter felügyeletébe tar-
tozik. Valamennyit törvény szabályozza.

A rendszerváltás óta a nemzetbiztonsági szolgálatok – a honvédséghez és a
rendõrséghez hasonlóan – költségvetési finanszírozási gondokból eredõ problé-
mákkal küszködnek. A fegyveres erõk és a rendvédelmi szervek között kissé hát-
rasorolt mostohagyerekek voltak, pedig eszközrendszerük és módszereik alapján
hatékony tevékenységre képesek. Igen nehéz lett a nemzetközileg is elismert,
többéves felkészítõ munkával kiképzett, többnyelvû és többdiplomás, jó 
szakemberek együtt tartása, foglalkoztatása a belpolitikai stabilitás, a külgazdasá-
gi érdekeink védelme céljából. 

Különös tekintettel országunk geopolitikai helyzetére halaszthatatlan a ma-
gyar titkosszolgálati munka újragondolása, megfelelõ rangra emelése. Ehhez
kapcsolódóan a több választási ciklusra is kiterjedõ titkosszolgálati célrendszer
kialakítása összhangban egy politikai-gazdasági-társadalmi programmal, jövõ-
képpel.

Az ország védelmének, biztonságának a megteremtésében a titkosszolgálatok
fontos szerepet töltenek be. E területen függünk legkevésbé más országoktól, te-
hát önmagunk hozhatjuk létre azt az értékelemet, amelynek segítségével megvéd-
hetjük vagy megszerezhetjük az ország számára nélkülözhetetlen információkat,
megteremthetjük a stabilitás és a fejlõdés kulcsfontosságú feltételeit. Valamennyi-
ünkben tudatosíthatjuk, hogy nincs közbiztonság titkosszolgálatok, illetve sajáto-
san titkosszolgálati módszerek és kapcsolatok (nemzetközi hálózat) nélkül. A köz-
biztonságot természetesen jelentõsen javíthatná, ha a belügy-, honvédelmi-, kül-
ügy- és titkosszolgálati miniszterbõl álló nemzetbiztonsági kabinet munkáját szo-
rosabbá, operatívabbá tennék, ha az érintett fegyveres erõk és rendvédelmi szer-
vek együttmûködésében rejlõ tartalékokat jobban kihasználnák. 

A szolgálatok jövõjének stabilitása érdekében célszerû az öt titkosszolgálat „rá-
fordítás-hatékonyság” vizsgálata, szervezésük, irányításuk, együttmûködésük op-
timalizálása minden szempontból. Módot kellene találni arra például, hogy a titkos-
szolgálati munkában keletkezõ nem katonai vagy politikai jellegû pénzügyi-gazda-
sági lehetõségeket, információkat – megfelelõ ellenõrzés mellett – szervezetten

6. A szerzõ újságcikke a magyar titkosszolgálatokról



hasznosítsák. Ezek forrásokat jelenthetnének a titkosszolgálatok pénzügyi ellátá-
sához is, különös tekintettel az ott dolgozó jó szakemberek jövedelme versenyké-
pességének biztosítására, az elszívó hatások ellensúlyozására, az esetleges visz-
szaélések megelõzésére. A munka- és életkörülmények jelentõs javulása nélkül
ugyanis a szervezetek széteshetnek, kontraszelektálódhatnak, a munkatársak irá-
nyíthatósága rosszabbodhat. A szolgálatok tevékenységének jogszerûségét, tisz-
taságát hatékony belbiztonsági, a belsõ elhárítási munkáéval ellenõrizni kell,
ugyanígy az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságán keresztül biztosítani
szükséges a többpárti konszenzust, ellenõrzést, a nemzetbiztonsági területeken
is.

A korábbi évtizedekben tabuként kezelt és rossz emlékeket ébresztõ titkos-
szolgálati munka napjainkban megfelelõen bemutatható, és a média segítségével
népszerûsíthetõk az e területen dolgozó emberek. Követendõ példa lehet erre
más országok ilyen irányú gyakorlata és tapasztalata. A lakossággal való együtt-
mûködést erõsítheti, ha a polgárokban tudatosul: a szolgálatok értük vannak, nem
pedig ellenük.

6. A szerzõ újságcikke a magyar titkosszolgálatokról



260



7. FEJEZET

A NEMZETBIZTONSÁGI

SZOLGÁLATOK REFORMJÁNAK

SZÜKSÉGESSÉGE CÍMÛ RENDEZVÉNYRÕL

(2000. 12. 02.)

7.1. A rendezvény meghívója (2000. 12. 02.)

7.2. A szerzõ elõadása: Hírek a nemzetközi titkosszolgálati környe-
zetrõl, azok változásairól és az ezekkel összhangban javasolt
nemzetbiztonsági reformelemek (Várhalmi Miklós, 2000. 12. 02.)
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MEGHÍVÓ

A Friedrich Ebert Stiftung,
a Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány

és az MSZP Biztonságpolitikai Tagozata

A nemzetbiztonsági szolgálatok reformjának szükségessége
címmel tanácskozást szervez, melyre tisztelettel meghívjuk.

Idõpont: 2000. december 2., szombat
Helyszín: Villányi úti Konferenciaközpont (1114 Budapest, XI., Villá-

nyi út 11–13.) I. emeleti Galéria terem

A tanácskozás levezetõ elnöke: Orgovány István, az MSZP Biztonságpolitikai
Tagozat elnöke

PROGRAM

10.00 Megnyitó
Ea.: Keleti György

10.05 Bevezetõ elõadás
Ea.: Felkért elõadó a MEH képviseletében

10.45 A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének jogi környezete
Ea.: Dr. Szikinger István

11.15Az információszerzés mint a biztonságpolitika preventív eszközei
Ea.: Dr. Deák Péter

11.40Hozzászólások, vélemények
12.15 Ebéd
13.00 A nemzetbiztonsági szolgálatok SZDSZ szemszögbõl

Ea.: Gyekiczki András
13.20 Hírek a nemzetközi titkosszolgálati környezetrõl, azok változásai-

ról és az ezekkel összhangban javasolt módosítások
Ea.: Várhalmi Miklós

14.00 Hozzászólások, vélemények
14.50 Zárszó

A tanácskozás befejezésének tervezett idõpontja kb. 15.00 óra.
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Elõadás az MSZP Biztonságpolitikai Tagozatának
Nemzetbiztonsági Munkacsoportja által szervezett,

A nemzetbiztonsági szolgálatok reformjának szükségessége címû
tanácskozására (Várhalmi Miklós, 2000. 12. 02.)

A rendezvény egyik aktualitását az adja, hogy a Biztonságpolitikai Tagozat,
mint az MSZP-nek szervezetileg és szakmailag is erre illetékes fóruma, elké-
szítette az MSZP biztonságpolitikai koncepciójának elsõ változatát, melynek nem-
zetbiztonsági fejezete gazdagodhat ezen tanácskozás gondolataival is.

Kiselõadásom nem pártpolitikai indíttatású, hanem meghatározóan szakmapo-
litikai jellegû annak érdekében is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok mûkö-
désével kapcsolatos témák továbbra se essenek áldozatul pártpolitikai csa-
tározásoknak, de minimális mértékben kikerülhetetlenek a pártpolitikai vonatko-
zások. A nemzetbiztonsági témákról az a véleményem, hogy azon kevesek
közé tartoznak, amelyek eddig talán a legkevésbé estek áldozatul pártpoliti-
kai vitáknak.

Az alábbi gondolataimmal, javaslataimmal személyes álláspontomat képvise-
lem. A tanácskozás címéhez igazodva néhány, ez évi, a nemzetközi titkosszolgá-
latokhoz kapcsolódó, nyílt hírrel kívánom a figyelmet ráirányítani az újszerû nem-
zetközi kezdeményezésekre, véleményekre, szándékokra. Majd ezek alapján, te-
kintettel a régi és az új nemzetközi, biztonsági, védelmi kockázatokra, a ma-
gyar nemzetbiztonsági védelmi szerep és felértékelõdésének a kiemelésével illet-
ve a reform szükségességére vonatkozó javaslataimmal fejezem be.

HOLLANDIA (forrás: Internet: INDEX)
A holland titkosszolgálat feladatköre tovább bõvülhet, és a lehallgatási jogai is

szélesednek, ha elfogadják a kormány által beterjesztett törvényt. Eszerint a szol-
gálat válogatás nélkül lehallgathatja a más országok polgárai között zajló mûhol-
das kommunikációt és speciális kulcsszavak alapján szaglászhat az interneten. A
holland titkosszolgálat emellett titkosszolgálati pluszfeladatokat is kap, hiszen
ezentúl a gazdasági információkat is gyûjtenie kell. Úgy néz ki, Hollandia egy kis
Echelont épít magának (megjegyzés: errõl az angolszász, globális lehallgató rend-
szerre a késõbbiekben még kitérek). A holland parlamentnek benyújtott jogszabály
felhatalmazza a holland belbiztonsági szolgálatot, hogy lehallgassa a nemzetközi
mûholdas és rádiós kommunikációs csatornákat. Immár céltalanul lehallgathatnak
bárkit, hogy ennek révén esetleg olyan beszélgetéseket, személyeket vagy cso-
portokat azonosíthassanak, amelyek érdekesek lehetnek a titkosszolgálat számá-
ra, az ország biztonsága, védelme érdekében. Ennek kivitelezésére az amerikai-
brit-ausztrál Echelonhoz hasonló, kulcsszavakból álló rendszert akarnak használ-
ni. Az éterben folyó kommunikációt közvetlenül megcsapolhatják, vagyis a GSM
forgalom megfigyeléséhez például nem kell a telefontársaságokhoz fordulniuk.
Saját hálózatot, vevõállomásokat építhetnek ki, így a kívülállók számára teljesen
láthatatlanul végezheti tevékenységét. A holland kormány emellett hidegvérûen
azt is értésre adja, hogy a lehallgatott üzenetek tartalmának megismerése egy el-
kerülhetetlen rossz, alapvetõen ez nem célja a válogatás nélküli lehallgatásnak. A
lehallgatott üzeneteket és beszélgetéseket egy évig szabad megõrizni, a titkosított
kommunikációt még ennél is tovább „amíg a visszafejtéshez adottak nem lesznek
a feltételek”. A nemzeti érdekek védelmében kifejtett kémtevékenysége mellett a
holland titkosszolgálat kifejezett megbízást kap a gazdasági kémkedésre, ha az
„létfontosságú gazdasági érdekeket” érint. Ezen kívül a törvénytervezet a szolgá-
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lat számára legálissá teszi a számítógéprendszerek elektronikus és fizikai érte-
lembe vett feltörését. Behatolhatnak lakásokba és irodákba, adatokat tulajdonít-
hatnak el számítógépekrõl vagy azokat módosíthatják, illetve törölhetik. Trójai fa-
ló-programokat installálhatnak, jelszavakat szerezhetnek meg, hogy ezzel bizto-
sítsák a rendszerbe való bejutást és hogy feltörhetõk legyenek a titkosítási eljárá-
sok. A hír alapján kiemelem, hogy ENSZ, NATO és Európai Unió tagországról van
szó, amelybõl szándékokat, célokat, módszereket célszerû elemeznünk, termé-
szetesen a saját helyzetünket, érdekeinket és ésszerû lehetõségeinket is figye-
lembe véve.

FRANCIAORSZÁG (forrás: Internet: INDEX)
A francia ipari miniszter szavai szerint az ország minden erõfeszítést meg fog

tenni, hogy a francia cégek felkészülhessenek a nemzetközi gazdasági háborúra.
Ebben a viaskodásban az információ a megszerzendõ nyersanyag. „Világszerte
tombol a gazdasági háború, és mi a kellõs közepében ülünk” – mondta a minisz-
ter. Egy olyan országnak, amely a világpiacon naprakész és ütõképes akar lenni,
gondoskodnia kell arról, hogy hozzáférjen a fontos információkhoz. Jelenleg a vi-
lág országai nem egyformán férnek hozzá az információkhoz – mondta a francia
miniszter. Az egyenlõtlen erõviszonyokért az USA és Nagy Britannia által üzemel-
tetett Echelon lehallgató rendszer is felelõssé tehetõ. Ezen a csatornán az angol-
szász országok értékes piaci információkhoz jutnak, amelyeket továbbadnak sa-
ját cégeiknek. Szavai szerint minden francia minisztériumba ipari titkosszolgálati
szakértõket küldött a kormány, hogy összehangolhassák az információszerzést.
Ugyanakkor üzletemberek számára felkészítõ programokat állítanak össze, hogy
kivédhessék a telefonos és számítógépes hálózatok megcsapolásával operáló
gazdasági kémeket. Ugyancsak kiemelem, hogy ENSZ, NATO és Európai Unió
tagországról van szó. Ezen hír alapján is szándékokat, célokat, módszereket cél-
szerû elemeznünk, természetesen a saját helyzetünket, érdekeinket és ésszerû
lehetõségeinket is figyelembe véve.

EGYESÜLT-ÁLLAMOK (forrás: Neue Zürcher Zeitung)
Gregory Treverton a Nemzetbiztonsági Tanács volt igazgatóhelyettese az aláb-

bi véleményét fejezte ki az amerikai hírszerzésrõl és annak jövõjérõl. A hideghá-
ború befejezõdése nagy változásokat idézett elõ a hírszerzõ szolgálatoknál. Ha
ezek az intézmények fenn akarnak maradni, akkor alapvetõen módosítaniuk kell
a mentalitásukat. A hírszerzés arra szolgáló eszköz, hogy a politikai döntéshozók-
nak jobb értesüléseket és elemzéseket lehessen a rendelkezésére bocsátani. Ha
a hírszerzõ szolgálatok azt akarják, hogy a hidegháború lezárultával is jövõjük le-
gyen, akkor ezt a jövõt alapvetõen nemcsak a kémkedésre, hanem az odafigye-
lésre, nemcsak az információk gyûjtésére, hanem a kiválogatására, nemcsak a tit-
kokra, hanem a szakértõk kiképzésére kell alapozniuk. Kétségtelen, hogy az a vi-
lág, amelyben a felderítõ szolgálatok manapság tevékenykednek, meglehetõsen
kaotikus a megelõzõ korszakhoz képest. Az amerikai titkosszolgálatoknak a hi-
degháború idején lényegében egyetlen vizsgálandó célponttal kellett számolniuk,
a Szovjetunióval. Ugyanakkor rohamosan fejlõdtek ebben az idõszakban azok a
különleges technológiák, amelyek felhasználásával felderítõ és lehallgató mûhol-
dakat lehetett felbocsátani a világûrbe. Minden lehetõvé tette a titkosszolgálatok
számára a feladataik még jobb ellátását, de mit sem változtatott az alapvetõ ren-
deltetésükön (megjegyzés: kiemelném a rendeltetésváltozatás célszerûségét,
szükségességét). A mai világ számos tevékenységi területtel, rengeteg fogyasztó-
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val és hatalmas mennyiségû információval szolgál a hírszerzõ szolgálatoknak,
ezeknek az információknak a zöme azonban nem eléggé megbízható forrásokból
származik. Rendkívül nehéz itt elválasztani a búzát az ocsútól. Ki gondolta volna
például, hogy a küszöbön álló indiai atomkísérleteket a kanadai vallási közösség-
ben közkézen forgó, Indiával szemben ellenséges beállítottságú, kétes hírû hírle-
vél fogja legegyértelmûbben és legmegbízhatóbban elõre jelezni. Az Egyesült Ál-
lamok Indiában nyilvánvalóan egyetlen valamire való hírszerzõvel sem rendelke-
zett.

Minél több információhoz lehet hozzáférni, annál szükségesebbé válik a feldol-
gozásuk. Miközben az információgyûjtés könnyebbé válik, egyre nehezebb lesz a
szelektálás. Miért éppen a hírszerzõ szolgálatoknak kell végezniük ezt a munkát?
Erre a kérdésre egyszerû válasz adható: azért mert már amúgy is õk csinálják, és
emiatt a legjobb szakértõk ebben. Az ilyen tevékenység zömét ugyanakkor a ma-
gánszektor fogja elvégezni a jövõben. A hírszerzõ szolgálatok akkor tudnak majd
„értéktöbbletet” elõállítani, ha az esetleges titkos értesüléseket is felhasználják és
képesek lesznek a maguk tevékenységét a kormányzat szükségleteihez igazítani.
A hírszerzõ szolgálatokon és a kormánykörökön kívül álló alanyoknak, professzo-
roknak vagy a nem állami érdekeltségû szervezetek szakértõinek, valamint a ma-
gángazdaság kiemelkedõ személyiségeinek kellene a CIA-elemzõk legfontosabb
kollégáivá válniuk. Ha a CIA továbbra is úgy tevékenykedik, ahogy mostanság, ak-
kor félõ, hogy irrelevánssá válik. Az amerikai szakértõi vélemény, elemzés, javas-
lat nemzetközi vonatkozásait ajánlom a figyelmünkbe, még ha ezek egy olyan or-
szágból származnak is, mely háborúktól távol, külön földrészen helyezkedik el, és
amelynek világpolitikai, gazdasági, nemzetközi rendvédelmi ereje évente kb. 300
milliárd dollár védelmi költséget és ezen belül kb. 30 milliárd dollár hírszerzési költ-
séget jelent.

ECHELON: a globális angolszász lehallgató rendszer (forrás: Internet: NBC,
Népszabadság)

A három földrész öt országát átfogó rendszer neve: Echelon. Magyarul: harcvo-
nal. Az angolok és az amerikaiak a második világháborúban szorosra font „külön-
leges kapcsolat” nyomán, 1947-ben megkötöttek egy máig ismeretlen szövegû tit-
kosszolgálati együttmûködési megállapodást. A hidegháborús célokat szolgáló
Echelon – a három további angolszász állam részvételével – a hetvenes években
alakult ki és 1995-ig számos fejlesztést ért meg. A rendelkezésre álló információk
szerint a rendszer „agya”, az NSA központja a Maryland-ben van. Itt harmincnyol-
cezren dolgoznak. A „nagy szemeket” és a „nagy füleket” – azaz a 120 db, több
tízméteres átmérõjû radart – négy kontinensen, Nagy-Britanniától Ausztráliáig he-
lyezték el. Ezek gyûjtik be a telefonon, faxon vagy e-mailen küldött és mûholdon
befogott információkat: szakemberek szerint naponta kétezer-milliárd bitet. Na-
ponta kétszer annyit, mint amennyi a washingtoni Kongresszusi Könyvtár teljes
anyaga. A rendszer „ujjaiként” az Oroszország és Észak-Afrika körül cirkáló ten-
geralattjárók szolgáltak: víz alatti kábeleket tapogattak le. Az NSA egy volt ügynö-
ke tavaly azt nyilatkozta az egyik ausztrál tévécsatornának, hogy „a Cég” sikere-
sen happolt el az amerikai távközlési óriás, az AT&T számára egy komoly indoné-
ziai megrendelést a japán NEC elõl. Kiderítették a konkurencia ajánlatát, majd alá-
kínáltak. A londoni The Sunday Times úgy tudja: hasonlóan járt egy francia elekt-
ronikai nagyvállalat egy brazil biztonságtechnikai tenderen, amelyen alulmaradt
amerikai riválisával szemben. Ötmilliárd dollárról mondhatott le – a McDonnell-
Douglas javára – az Airbus, amely 1994-ben egy szaúd-arábiai vadászgép-meg-
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rendeléstõl esett el. Egy kompetens német szakember kiszámoltatta: az európai
iparnak 20 milliárd dollár jövedelem kiesést okozott az angolszász hálózat. Az
amerikai kormányhivatalok tagadják, hogy az Echelont ipari kémkedésre is hasz-
nálták volna. James Woolsey, a CIA 1995-ben leköszönt igazgatója szerint õrült-
ség azt gondolni, hogy az Egyesült Államok kormánya magánvállalatokat támogat
és az Amerika után kullogó Európából számukra hasznosítható mûszaki-gazdasá-
gi információkat tudnának szerezni. Annyit azonban elismert: ha korrupciót gyaní-
tottak a nagy nemzetközi megrendeléseknél, akkor értesítették az elnöki admi-
nisztrációt.

Egy kanadai titkosszolgálati tiszt arról számolt be: az ötös együttmûködés egyik
fõ eleme éppen az volt, hogy a nemzeti szolgálatok nem kényszerültek a hazai tör-
vények áthágására. Kényes ügyekben valamely „tagtársat” kérték fel és a szíves-
séget más területen viszonozták. Nyugtalanságot keltettek az Echelonról kiderült
részletek Moszkvában is, mégpedig annak eredeti, „hidegháborús” funkciója okán.
Az orosz védelmi minisztérium különösen tart a hálózat legújabb kapcsolt elemé-
tõl, a norvégiai Globus-2 radarrendszertõl. Moszkvában azt állítják: az új „függe-
lék” az Északi flotta és a légierõ megfigyelésére, valamint, – a frekvenciák több-
ségén – telefonbeszélgetések lehallgatására szolgál. Igaz, az orosz sajtó Moszk-
va saját portája elõtt is sepert. Az Izvesztyija megírta: a duma elfogadta, Putyin
ügyvezetõ elnök pedig aláírta azt a megfigyelési hálózatot engedélyezõ törvényt,
amelyben Moszkva többek közt az orosz felhasználói igényekhez igazított Win-
dows 2000 programcsomag és az MS-DOS operációs rendszer biztonságtechni-
kai korrekcióját kérte a Microsofttól. (Ha ez igaz, akkor a globalizáció szép példá-
ja.) Hozzá kell szoknunk, hogy az ipari tevékenység a nemzetbiztonság része lett
– szögezte le a német Iparbiztonsági Szövetség elnöke. Szerinte ez a fajta tevé-
kenység egyre agresszívabb formát ölt: a titkokat eddig nem tapasztalt mértékben
csapolják meg. Ezen információk is fontosak és hasznosíthatók, melyekbõl általá-
nosítható, nemzeti következtetéseket is le kell vonni, ami természetesen szintén
megfelelõ szakértõi csapatmunka keretében reális.

Véleményem, javaslataim a magyar nemzetbiztonsági szolgálatoknak az ország
biztonságában, védelmében betöltött helyzetérõl, szerepérõl, jelentõségérõl, érté-
keirõl, felértékelõdésérõl, egy esetleges reform szükségességének megfontolása-
iról, különös tekintettel az elõzõ, mintavételes hírekkel illusztrált, nemzetközi kihí-
vásokra.

5.1 Egy reális, széleskörûen egyeztetett (lehetõleg hat-párti egyeztetés) nem-
zeti biztonsági (védelmi) stratégia kidolgozása hozhatná ki igazán azt, mi-
szerint az ország komplex biztonságában illetve védelmében a nemzetbiz-
tonsági szolgálatok szerepe, súlya, értéke, hasznosíthatósága, napi fontos-
sága sokkal nagyobb, jelentõsebb, mint amennyit ebbõl az elmúlt tíz év so-
rán, különbözõ súllyal a Kormányok, kormánykoalíciók, meghatározó (veze-
tõ) kormánypártok, miniszterelnökök igényeltek, mint ahogy kezelték azo-
kat. (Itt kívánom kihangsúlyozni, hogy ez nem a jelenlegi helyzet kritikája,
hanem az elmúlt tíz évre vonatkozó összesített véleményem.) A szolgálatok
a kiemeltebb biztonsági, védelmi elemekkel, mint a katonasággal, a rendõr-
séggel összehasonlítva is alulértékelt, kihasználatlan. Megfelelõ szakmai
elemzõ munka alapján kimutatható, hogy megváltozott az ország biztonsá-
gát fenyegetõ veszélyforrások szerkezete és így a megelõzésükre, kivédé-
sükre szinte egyáltalán nem katonai, hanem egy részében rendõri és jelen-
tõs részében nemzetbiztonsági (titkosszolgálati) szakemberek, módszerek,
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eszközök is szükségesek, különösen a mindennapok folyamatában. A nem
elég megfelelõ értékítéleteknek több oka is lehet:
5.1.1 bizalmatlanság a szolgálatokkal illetve munkatársaikkal szemben;
5.1.2 konzervatív, merev, történelmi hagyományok miatti beidegzések;
5.1.3 aggodalom attól, hogy nehezebben kézben tarthatónak tartott terület

és ez árthat egy (vagy több) párt megítélésének, fõleg annak, aki a
szakmai területet vezeti;

5.1.4 szûklátókörû biztonsági, védelmi szemlélet, a mai kor nemzetközi ki-
hívásait nem a súlyukon kezelõ felfogások;

5.1.5 szinte alapvetõen a katonaságában és rendõrségben gondolkodó be-
szûkült reflexek;

5.1.6 a NATO tagságból fakadó eufória, miszerint mi most már védettek va-
gyunk

5.1.7 nem elég széles látókörû szakmapolitikai (titkosszolgálati) hozzá nem
értés;

5.1.8 a nemzetközi titkosszolgálati tevékenység változásainak, jelenlegi
helyzetének, valóságos és prognosztizálható kockázati hatásainak
nem kellõ súllyal történõ megismerése, elemzése, értékelése;

5.1.9 hatásvizsgálat nélküli költségvetési kifogások;
5.1.10 egyéb okok.

5.2 A költségvetési támogatottság alapján történõ parlamenti értékítélete a szol-
gálatoknak egyértelmû amellett, hogy a jelenlegi Kormány, a kormánykoalí-
ció, kiemelten a FIDESZ vonal megemelte a támogatás mértékét, melynek
keretében bérkorrekciókat (jóllehet „csak” az 1994-1998 közötti idõszakban
megemelt illetményalapot töltötték fel és már nem volt szükség gazdaság-
stabilizáló megszorításokra sem), jelentõsebb infrastrukturális és operatív
rendszer- és eszközberuházásokat hajtottak végre, amelyek az elmúlt tíz
évhez képest jelentõs elõrelépést jelentenek a védelmi készségben. Az öt
nemzetbiztonsági szolgálat éves költségvetése azonban így is csak kb. 32
milliárd forint, ami az ország komplex biztonságában betöltött szerepe alap-
ján, a nemzetközi kihívások, kompatibilitás miatt is igen kevés. Ez az elmúlt
tíz év integrált hátránya, adóssága az ország biztonságáért, védelméért. A
félreértések elkerülése érdekében itt is kihangsúlyozom, hogy ez nem a je-
lenlegi helyzet nemzetbiztonsági vonatkozású kritikája. A nemzetbiztonsági
költségvetési keretnek a teljes magyar és azon belül a védelmi célú költség-
vetésen belüli, további emelését az alábbiak is indokolják. Amennyiben a
bérezés nem éri el a piacgazdasági illetve versenyszféra jövedelemviszo-
nyait, úgy a magasan kvalifikált, többnyelvû, igen jelentõs költségráfordítás-
sal kiképzett és gyakorlatot szerzett, alkalmanként életveszélyt is vállaló
szakemberek elhagyták és folyamatosan elhagyják a szolgálatokat és a
kontraszelekció folytatódik. A jelentõs költséget jelentõ technikai eszközök
fejlesztése nélkül a személyi potenciál kevésbé használható ki. Az ügynöki
hálózatépítésnek és fenntartásának költségei nagyrészt külföldi fizetõesz-
közben jelentkeznek, ami a valutaárfolyamok változásai miatt is növekvõk,
pedig megfelelõ hálózatok nélkül nem lehet eredményes munkát végezni. A
kb. 32 milliárd forintos nemzetbiztonsági költségvetés alacsony voltát erõsí-
ti, hogy a komplex biztonságban, a véleményem szerint a három meghatá-
rozó pillér közül a katonaság, a rendõrség mellé a hírszerzést-elhárítást job-
ban fel kellene hoznunk, sõt ki kellene emelnünk. Mindezt egyrészt azért,
mert a másik két pillér kevés a mai kor napi biztonságához. A katonai fenye-
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getettség a legkisebb, a NATO szerepünknek természetesen meg kell felel-
nünk, de napi feladata a biztonságban a katonaságnak sokkal kisebb, mint
például a rendõrségnek illetve a hírszerzésnek-elhárításnak. Ezt támasztja
alá az is, hogy katonai szakértõk szerint Magyarország biztonságát egyet-
len szomszédos ország katonai támadása sem fenyegeti. A másik fõ pillére
a biztonságnak a rendõrség, amely a maga eszközeivel a belsõ rend alap-
vetõ jogosítottja, de csak a saját eszközeivel. Amennyiben rendeznénk a tit-
kosszolgálati módszerek és eszközök használatának jogosítványait, ezeket
kizárólagosan vagy elsõsorban a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz rendel-
nénk, úgy a rendõrség a közrend, a közbiztonság, a bûnmegelõzés, a bûn-
üldözés rendõri területeit, rendõri eszközökkel mûvelné. A napi, nemzetkö-
zi kihívások, a biztonságot veszélyeztetõ tényezõk bonyolultabbak, súlyo-
sabbak, magas szervezettségûek, sok szálon kapcsolódhatnak nemzetközi
vonatkozásokhoz, láthatatlanok, amelyek miatt ezekkel elsõsorban a nem-
zetbiztonsági szolgálatoknak célszerûbb foglalkozniuk. Például ide sorolom
a terrorizmust, a negatív gazdasági hatásokat (nemcsak a gazdasági bûn-
cselekményeket), a felénk irányuló nemzetközi mûszaki-gazdasági-ipari-
pénzügyi hírszerzést, fegyverkereskedelmet, kábítószer kereskedelmet
nukleáris anyagok kereskedelmét, ellenséges vallási-etnikai szervezõdése-
ket. Korrupciót, infokommunikációs bûncselekményeket, a szervátültetés-
sel, a klónozással, a genetikával kapcsolatos bûncselekményi lehetõsége-
ket, a környezetvédelmet, a geopolitikai-történelmi szempontból még leg-
alább néhány évtizedig ellenérdekelt országok hírszerzésének elhárítását,
stb. A szolgálatok szélesebb körû tevékenységi szemléletének változását
indokolja a szolgálatok tevékenységébõl kinyerhetõ mûszaki-gazdasági-
pénzügyi információk hasznosítási lehetõsége is.

5.3 Az 1994-1998 közötti idõszak a titkosszolgálatok hasznosításában, mûköd-
tetésében és irányításában nem volt egészen sikertörténet, bár ebben bizo-
nyos fokig közrejátszottak a gazdaságstabilizáló intézkedések is, amelyek a
finanszírozásban komoly korlátokat jelentettek. Ezen egy következõ, sike-
res választási- és kormányciklusunkban feltétlenül változtatni kell, különös
tekintettel a Kormány ez irányú igényességére, koncepciózusságára, a
megfelelõ irányító személyek kiválasztására, a költségvetési támogatásra,
a Szolgálatoknak az ország megváltozott szerkezetû veszélyforrásainak ke-
zelésében betöltött meghatározó szerepére.

5.4 Nem tartom szerencsésnek azt, hogy az MSZP részérõl többször is megje-
lent az, hogy Mi kevesebbet adnánk a titkosszolgálatoknak. Kétségtelen,
hogy például a nyugdíjak, az oktatás, az egészségügy, stb a lakosság köz-
vetlenebb érdekeit érintik és igen komoly hátrányban vannak, de ennek
szembeállítása egy biztonsági, védelmi elemmel nem politikus, mivel azt az
érzetet is keltheti, hogy a titkosszolgálatok költségvetése viszi el a pénzt az
oktatás, az egészségügy, a nyugdíjak elöl. Kétségtelenül egy ország költ-
ségvetésén belül az egyes területek, fejezetek az egész részei, de eldönté-
sük belpolitikai súlyozású feladat, viszont egyes területek direkt szembeál-
lítása semmiképp sem megfelelõ módszer.

5.5 Mindezek alapján a reform konkrétebb szükségességérõl, módszereirõl:
5.5.1 A reform tényét, jellegét, szükségességét szakmapolitikai csapatmun-

kában kell elõkészíteni, majd lehetõség szerint pártpolitikai konszen-
zusok alapján eldönteni és kidolgozni a gyorsan változó környezeti
feltételek által determinált lehetõ legrövidebb idõn belül. Ne hagyjuk,
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hogy esetleges pártpolitikai érdekek megakadályozzák az ország biz-
tonságát, védelmét alapvetõen befolyásoló vizsgálatnak és döntésnek
az ellehetetlenülését, kilátástalanságát, mivel a nemzetbiztonsági
kockázatok nem várnak. 

5.5.2 Az ország biztonságának, védelmének alapja egy nemzeti biztonsá-
gi stratégia kell legyen, melyet a folyamatosan változó bel- és külpo-
litikai, társadalmi, gazdasági környezet miatti folyamatos elemzések
alapján rugalmasan korrigálni kell a változó kockázatoknak, kihívá-
soknak történõ megfelelések érdekében. Tudomásom szerint ilyen
teljességi igényû anyaggal az ország még nem rendelkezik.

5.5.3 Ebben a nemzeti biztonsági stratégiában a nemzetbiztonsági terület-
nek külön fejezete kell, hogy legyen, mely reális célok alapján megala-
pozza a legcélszerûbb jogi, szervezeti, pénzügyi, szervezési, irányítá-
si, szakmai, személyi, technikai, stb kereteket.

5.5.4 A jelenleg érvényben lévõ nemzetbiztonsági törvény, bár már öt
éves, de még mindig alkalmas arra, hogy betöltse szerepét és meg-
felelõen szabályozza az ország biztonságában, védelmében részt-
vevõ szolgálatok munkáját. Természetesen ennyi idõ alatt, figyelem-
be véve a bel- és külföldi környezet változásait már lehetnek célsze-
rû, szükségszerû módosítási, változtatási igények. Egyik módszer
ezen igények lekezelése törvénymódosítással, amennyiben a szük-
séges parlamenti többség elérhetõ és/vagy alacsonyabb szintû sza-
bályozással. A másik módszer egy új törvény szerkesztésének meg-
kezdése, a nemzeti védelmi stratégia kidolgozására és konszenzu-
sos elfogadására alapulva.

5.5.5 Egy ilyen komplex, nemzeti biztonsági stratégiából indítandó reform-
hoz és/vagy nemzetbiztonsági törvénymódosításhoz kapcsolódó
konkrétabb javaslataim vagy inkább gondolatkísérleteim a követke-
zõk:
5.5.5.1 A fegyveres testületek és a rendvédelmi szervek jogi szabályo-

zásainak, hatáskörének, jogkörének, tevékenységének felül-
vizsgálatán és összhang teremtésén alapuló módosítások, kü-
lönösen a nemzetbiztonsági szolgálatok súlyára, szerepére
való tekintettel is (ennek keretében a honvédelmi törvény,
rendõrségi törvény, nemzetbiztonsági törvény összhangja).

5.5.5.2 A tevékenység maradjon önálló miniszter illetve esetleg mi-
nisztérium által irányított.

5.5.5.3 A miniszterhez illetve az esetleges minisztériumhoz három
szervezet tartozzon:
5.5.5.3.1 A Magyar Köztársaság Hírszerzõ (vagy Információs

vagy Felderítõ) Hivatala;
5.5.5.3.2 A Magyar Köztársaság Biztonsági (vagy Nemzetbiz-

tonsági vagy Elhárítási) Hivatala;
5.5.5.3.3 A Magyar Köztársaság Belsõ Ellenõrzési (Belbizton-

sági) Hivatala (a teljes belsõ elhárítás a fegyveres
testületek és rendvédelmi szervek vonatkozásában).

5.5.5.4 A szolgálatok összevonásánál a funkcionális megosztást (hír-
szerzés és elhárítás) a célszerûbb, nem pedig külön a katonai
hírszerzés és elhárítás valamint a külön a polgári hírszerzés és
elhárítás összevonása, mivel a hírszerzés és elhárítás  célja,
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módszerei, eszközei eltérõek, mûködési területe is eltérõ (bel-
föld és külföld), stb. A polgári és katonai jellege a tevékenysé-
geknek nem jelent olyan különbséget, mint a funkcionális jel-
leg, sõt a polgári és katonai jellegû tevékenységek összhang-
jának, szakértõi átfedésének, módszereinek, és eszközrend-
szerének célszerûségei is erõsítik a közös irányítást, összefo-
gást. Természetesen a polgári és katonai területeknek egy
szervezeten belüli elkülönítése egyértelmû, például a szerve-
zet vezetõjének helyettesei szintjén. Továbbá úgy gondolom,
hogy nem feltétlenül kell egy katonai jellegû szervezetnek köz-
vetlenül a honvédelmi minisztert informálni, hanem ez is a kor-
mány felé kellene, hogy történjen, mint a polgári szolgálatok
esetében, hiszen a Kormánynak tagja a honvédelmi miniszter
is. Az összevonásokkal kapcsolatos túlhatalmi aggályokat a
történelem, az elmúlt tíz év már lelépte, túlhaladottak.

5.5.5.5 A fegyveres testületek és rendvédelmi szervek között egy az
eltérõ minisztériumok felett álló operatív koordinációs testület
létrehozása, melynek az összefogást, akciózást igénylõ
ügyekben azonnali operatív intézkedési jogosítványai lenné-
nek.

5.5.5.6 A szakmai képzési rendszert felülvizsgáló, kidolgozó, megerõ-
sítõ intézkedések, melyek nagyban elõsegíthetik azt, hogy a
jól képzett magyar hírszerzõ és elhárító legalább egyenrangú
partnere legyen nemzetközi ellenfeleinek. Ugyanis a képzett
magyar tehetség minden területen versenyképes a világon
(lásd informatika: például Egyesült Államok, Németország,
Oroszország vonatkozásában is).

5.5.5.7 A szolgálatok merev szervezeti struktúrái mellett, a szolgálato-
kon belül és a szolgálatok között olyan rugalmas kapcsolat,
mely lehetõvé teszi feladatorientált team-ek gyors, operatív lét-
rehozását.

5.5.5.8 A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése és lehetõségeinek mi-
nél jobb felhasználása oly módon, hogy a nemzeti hírszerzési
és elhárítási önállóságunk ne oldódjon fel ezekben az együtt-
mûködésekben.

5.5.5.9 A szolgálatok és a civil szféra kapcsolataiban rejlõ lehetõségek
feltárása és hasznosítása (minisztériumok, intézmények, gaz-
dasági társaságok, lakosság, stb.).

5.5.5.10 A szolgálatok valamint az ott keletkezett információk tudatos
és tervezett felhasználása az ország nem biztonsági és nem
védelmi területein is.

5.5.5.11 Az ismertetett nemzetközi példák alapján a szolgálatok lehe-
tõségeinek kiszélesítése, hiszen a holland és francia példák,
szándékok is végtére eurokonformok. Az angolszász, ameri-
kai megoldások, módszerek sem puhák, érzelgõsek és az
emberi jogok elõtt nem mindenáron térdethajtóak, hiszen a ki-
védendõ, támadó tényezõk is igen kemények és összetettek.
Megjegyzem, hogy egy ország biztonságához, védelméhez
szükséges módszerek, eszközök és az emberi, személyi jo-
gok védelme bizonyos mértékben ellentmondásos, tehát
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kompromisszumokat igénylõ területek, de erre szolgálnak a
törvényi szabályozások.

5.5.5.12 Az ország védelmi költségvetésén belül, a nemzeti biztonsá-
gi stratégiára alapuló nemzetbiztonsági törvénynek megfele-
lõen a szükséges és megfelelõ szintû mûködési valamint fej-
lesztési célú, személyi és technikai keretek biztosítása, eset-
leg a mindenkori GDP függvényében, egy alsó korlát mellett.

5.6 Az ismertetett javaslataim nem biztos, hogy mindegyike változatlan formá-
ban megállja helyét egy szakértõi csoport mérlegelésében, ami azt is jelen-
ti, hogy az ország nemzeti stratégiája, lebontva a megvalósításig csak meg-
felelõen összeállított csapatmunkában alakítható ki.
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8. FEJEZET

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
NEMZETI BIZTONSÁGI STRATÉGIÁJÁNAK

SZÜKSÉGESSÉGE CÍMÛ RENDEZVÉNY
(2001. 11. 17.)

8.1. A rendezvény meghívója (2001.11.17.)

8.2. A szerzõ elõadása a rendezvényen: a Magyar Köztársaság Biz-
tonsági Stratégiájának vázlata (Várhalmi Miklós, 2001.11.17.)

8.3. A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alap-
elveirõl szóló 94/1998.(XII.29.) számú OGY határozat
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8.1. MEGHÍVÓ

Az MSZP Biztonságpolitikai Tagozat Nemzetbiztonsági Munkacsoportja és
a Friedrich Ebert Stiftung

„A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiájának szükségessége”
címmel konferenciát szervez.

A rendezvényen tervezett szakmapolitikai vita alapját a nemzetbiztonsági munkacsoport által elkészített vitaanyag

adja, mely letölthetõ a www.mszp.hu/biztonságpolitikai tagozat oldalról.

A konferencián a meghívást elfogadó biztonságpolitikai szakértõk, országgyûlési képviselõk és gyakorlati szakem-

berek cserélnek eszmét a téma aktualitásáról, beágyazottságáról és a kormányzati válaszra váró kérdésekrõl.

A konferencia programja

9.00 Regisztráció

9.30 Megnyitó

Juhász Ferenc, az MSZP alelnöke

9.40 – 10.10 A biztonságpolitika nemzeti alapvetésének szempontjai

Prof. Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértõ 

10.15 – 10.40 A biztonság fogalom átalakulása

Dr. Szabó János egyetemi tanár, a Stratégiai Védelmi Kutatások Hiva-

tala Fõigazgatója

10.40 – 11.20 Konzultáció a két elõadással kapcsolatban

11.20 – 11.40 Szünet

11.40 – 12.05 Az illegális migráció biztonságpolitikai összefüggései

Hadas László az islamabadi magyar nagykövetség volt elsõ beosztottja

12.10 – 12.30 A Nemzetbiztonsági Munkacsoport vitaindító anyaga a Magyar Köztársaság Biztonsági Stra-

tégiájáról

Várhalmi Miklós munkacsoportvezetõ-helyettes

A Nemzeti Biztonsági Stratégia rendõrségi vonatkozásai

Felkért hozzászóló: Doszpot Péter az MSZP országgyûlési képviselõ

jelöltje

12.45 – 14.00 Konzultáció, ajánlás elfogadása a kormányzat számára arról, hogy a konferencia résztvevõi

szerint az ország biztonsági stratégiájának milyen területeken kell megfogalmaznia a szakmai

válaszokat.

14.00 Zárszó

Dr. Petõ György, a nemzetbizt. munkacsoport vezetõje

14.10 Ebéd

A konferencia

Ideje: 2001. november 10. – szombat – 9,30

Helye: Villányi úti Konferencia Központ (Bpest, XI., Villányi u. 11-13.)

Moderátor: Dr. Petõ György

Budapest, 2001. október 17.

MSZP Biztonságpolitikai Tagozat

Nemzetbiztonsági Munkacsoport

8.1 A rendezvény meghívója



8.2. A Magyar Köztársaság Biztonsági Stratégiájának vázlata
(készítette és forrásmunkák alapján, összeállította Várhalmi Miklós,

alapváltozat: 2001. 06.)

1. Bevezetés
Az átfogó politika része, egyik fõ ága a biztonságpolitika, melynek nemzeti jel-

leget a többpárti demokráciákban a konszenzusosan elfogadott Biztonsági Straté-
gia adhat.

A biztonságpolitika ma már egyáltalán nem katonapolitikai vonatkozású és in-
díttatású fogalom.

Egy ország jelenének és jövõjének legfontosabb háttere a komplex bizton-
ságának helyzete. A biztonság minõsége szorosan összefügg a nemzetközi
és belföldi környezettel, a szélesebb értelemben vett stabilitással, a nemze-
ti immunitással, a mindent átfogó védekezõképességgel, stb.

A biztonság össznemzeti ügy, melynek megteremtésében a Kormányoknak
döntõ szerepe és felelõssége van. A többpárti demokrácia, a pártstruktúra va-
lamint a pártpolitikai elveken alapuló választási rendszer miatt a pártoknak,
különös tekintettel a parlamenti pártoknak fontos felelõsségük az ország biz-
tonságához és védelméhez való viszonyuk. A téma össznemzetiségéhez az is
hozzátartozik, hogy mivel a pártokat, a pártprogramokat (biztonsági-védelmi
vonatkozásban is) és jelöltjeiket a választók támogatják, így a választók elvi-
leg és közvetve részt vesznek a biztonság, a védelem jövõjének eldöntésében
is.

Magyarországnak az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetéhez való csatlakozá-
sa minõségileg új szintre emelte az ország biztonságát. Hosszú évszázadok óta
elõször nyílt lehetõség arra, hogy külsõ nyomás nélkül, önmagunk válasszuk
meg szövetségeseinket. NATO-tagságunk azt jelenti, hogy egy olyan közösség-
nek lettünk a tagjai, amelyben a tagországok értékrendje hasonló és ennek az ér-
tékrendnek a megvédéséért készek és képesek egymást segíteni. Ez a történel-
mi változás megköveteli azt, hogy áttekintsük és újraértékeljük a biztonsággal
kapcsolatos nézeteinket, és átfogó rendszerben rögzítsük a magyar biztonságpo-
litika alapjait.

1998. december 28-án az Országgyûlés ötpárti konszenzussal elfogadta a
94/1998. (XII. 29.) OGY határozatot a Magyar Köztársaság biztonság- és véde-
lempolitikájának alapelveirõl, amely hosszútávra határozta meg hazánk bizton-
ságpolitikájának alapjait.

Jelentõs részben az alapelvekre épül a Magyar Köztársaság biztonsági stra-
tégiája, amelynek rendeltetése, hogy számba vegye nemzetközi környezetün-
ket, adottságainkat, értékeinket és érdekeinket, számba vegye a hazánkat érõ
biztonságpolitikai kihívásokat, veszélyforrásokat, kockázatokat illetve mind-
ezek alapján meghatározza a magyar biztonságpolitika stratégiai feladatait. A
biztonsági stratégia olyan dokumentum, amelynek érvényességi idejét hazánk
biztonsági környezete, az országot és szövetségeseinket érõ kihívások válto-
zása határozza meg, tehát folyamatos, legalábbis rendszeres aktualizálást igé-
nyel.

A biztonsági stratégiára épülve kell kidolgozni azokat az ágazati dokumentumo-
kat, amelyek a biztonságpolitika különbözõ területein részletesen meghatározzák
a teendõket.
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2. Magyarország geopolitikai környezete, adottságai, nemzeti értékei és ér-
dekei, az ország történelmi változásainak figyelembe vétele mellett

2.1. Geopolitikai környezet, várható tendenciák
A század utolsó évtizedére bekövetkezett mélyreható változások – a hideghá-
ború vége és a Szovjetunió felbomlása – eredményeként a nemzetközi politikai
rendszer és erõviszonyok átalakultak. A demokrácia és piacgazdaság értékei
Európa egyre több országában váltak általánosan elfogadottá. Kelet- és Délke-
let-Európában a politikai és gazdasági átalakulás – országonként jelentõs elté-
rést mutatva – ellentmondásosan, a vártnál lassabb ütemben valósul meg.
Az európai válságkezelési képességek fejlesztése, a NATO és az EU közötti
együttmûködés fokozatos elmélyítése hozzájárul ahhoz, hogy Európa nagyobb
szerepet tudjon vállalni a kontinens biztonságának és stabilitásának erõsítésé-
ben.
Az európai stabilitás és biztonság legfontosabb tényezõje az Európát és Észak-
Amerikát összekötõ transz-atlanti szövetség a NATO. Az elõrelátható jövõben
az Észak-atlanti Szövetség marad az egyetlen olyan szervezet, amely képes
garantálni tagjai védelmét.
Oroszország természeti és humán erõforrásai, illetve katonai potenciálja és
ezen belül nukleáris ereje miatt továbbra is a nemzetközi politika fontos ténye-
zõje marad. Közép-Európa és a Baltikum országai bekapcsolódtak az európai
és euroatlanti integrációs folyamatokba. A térség többi függetlenségét és szu-
verenitását visszanyert állama is egyértelmûen kifejezte elkötelezettségét az
euroatlanti értékek iránt és kinyilvánította az Európai Unióhoz, illetve a NATO-
hoz történõ csatlakozási szándékát. E törekvésük az elkövetkezõ idõszakban
önmagában is erõsíteni fogja a térség stabilitását és biztonságát, hiszen a de-
mokrácia és piacgazdaság elmélyítése, a jószomszédi viszony erõsítése felté-
tele az integrációs szervezetekhez történõ csatlakozásuknak.
A Balkánon a demokrácia, a piacgazdaság, illetve az euroatlanti értékek lassab-
ban, illetve országonként jelentõsen eltérõ ütemben hódítanak tért. A politikai
átalakulás együtt járt a nemzeti, etnikai, vallási és kulturális konfliktusok jelen-
tõs kiélezõdésével, amely hosszabb távon is destabilizáló hatást gyakorol a tér-
ségre.
A kelet-európai volt szovjet köztársaságok Európa új, politikai jellegét tekintve
még formálódó zónáját képezik, ahol a demokratikus értékek még nem tudtak
igazán gyökeret verni és a társadalmi-gazdasági átalakulásuk során eltérõ
mélységû és lefolyású válságon mennek keresztül. Európa és Magyarország
biztonságát jelentõs mértékben befolyásolja, hogy ezek az országok, és külö-
nösen Ukrajna milyen irányban fejlõdnek tovább, és milyen mértékben sikerül
politikai és gazdasági stabilitásukat és önállóságukat megõrizniük.
A Földközi tenger medencéje nemcsak az európai, hanem a globális biztonság
szempontjából is nagy jelentõséggel bír. Az innen érkezõ biztonságpolitikai ki-
hívások Magyarországot korábban közvetlenül nem érintették, de hazánk NA-
TO-tagságából következõen is számolnunk kell a térségbõl eredõ veszélyekkel
és a velük összefüggésben jelentkezõ feladatokkal.

2.2. Az ország adottságai és lehetõségei
A Magyar Köztársaság Közép-Európában, földrajzilag és történelmileg sajátos
geopolitikai régióban, Európa fejlõdéstörténeti törésvonalán, a centrum és
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félperiféria határán fekszik, ahol különbözõ fejlettségû, kultúrájú és vallású
nemzetek és népcsoportok élnek együtt.
A rendszerváltozás óta Magyarország biztonságpolitikai mozgástere kiszélese-
dett és javult érdekérvényesítõ képessége, mivel tagjai lettünk több nemzetkö-
zi szervezetnek is.
Gazdasági adottságaink számbavételekor megállapítható, hogy a gazdasági
rendszerváltást és a piacgazdaság megteremtését leggyorsabban végrehajtó
országok csoportjához tartozunk, aminek következtében viszonylag gyorsan si-
került bekapcsolódnunk a fejlett Nyugat gazdasági vérkeringésébe. Ennek kö-
vetkeztében hazánkba áramlott a térségbe irányuló külföldi tõkebefektetések
legnagyobb hányada, meghonosodott számos magas mûszaki színvonalat kép-
viselõ iparág és gazdasági kapcsolataink súlypontja nyugati irányba helyezõ-
dött át. Bár ezeknek a folyamatoknak hátrányos következményei is vannak (pl.
az országon belüli egyenlõtlenségek mélyülése, korábban jelentõs iparágak el-
sorvadása, új függõségek kialakulása), összességükben a magyar gazdaság
fejlõdését szolgálják és Magyarország gazdasági felemelkedésének irányába
hatnak.
Magyarországnak a szomszédaihoz fûzõdõ kapcsolatát sok tekintetben megha-
tározza az a tény, hogy mintegy három és fél millió magyar él a környezõ orszá-
gokban. Ez egyidejûleg jelent hátrányokat és elõnyöket.
Magyarország NATO tagságából adódó feladatok és a koszovói válság kezelé-
sének tapasztalatai fényt derítettek a Magyar Honvédség hadrafoghatósága, al-
kalmazhatósága terén meglévõ problémákra is. Kritikussá vált a személyi állo-
mány felkészítésének és a csapatok kiképzettségének szintje, a haditechnikai
eszközök, az anyagi készletek és objektumok helyzete.

2.3. Nemzeti értékek
A rendszerváltás egyidejûleg értékrendszerünk megváltozását is jelentette,
aminek sikeres megvalósulásával Magyarország napjainkra a fejlett demokráci-
ákhoz sorolható.
2.3.1. Szuverenitás

A Magyar Köztársaság a kétpólusú világrend felbomlásával, a társadalmi és
politikai rendszerváltással, valamint a kül- és biztonságpolitikai orientáció-
váltással visszanyerte klasszikus értelemben vett szuverenitását. Ez a szu-
verenitás biztosít lehetõséget a globalizáció és az integráció eredménye-
ként formálódó, új minõségû önrendelkezés megteremtéséhez. A társadal-
mi, gazdasági, szociális, politikai, környezeti, stb. kihívásokat eredménye-
sen megoldani csak a nemzetközi együttmûködés különbözõ szintjei (kétol-
dalú, szubregionális, regionális kapcsolatok, szövetségi viszony, integráció)
révén lehet, ami a nemzeti önrendelkezés meghatározott elemeinek önkén-
tes átadásával jár.

2.3.2. Biztonság
Nemzeti létünk alapfeltétele az ország és polgárainak biztonsága. A Ma-
gyar Köztársaság a biztonságot átfogóan értelmezi, amely a hagyomá-
nyos politikai és katonai tényezõkön túl egyebek között magában foglal jo-
gi, gazdasági, pénzügyi és szociális, technológiai és információs, környe-
zeti és a közrend-közbiztonsági elemeket is, valamint az emberi és ki-
sebbségi jogok érvényesülését. 
A biztonság oszthatatlan: Magyarország biztonsága elválaszthatatlanul
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kötõdik szûkebb és tágabb környezetének, szövetségeseink biztonságá-
hoz.
A Magyar Köztársaság biztonságának fenntartása során elsõdlegesen po-
litikai eszközökre támaszkodik, nagy súlyt helyez a diplomáciai, a gazda-
sági és kulturális együttmûködésre, ugyanakkor nem nélkülözheti a haté-
kony fegyveres erõket és rendvédelmi szerveket sem.

2.3.3. Demokrácia
Magyarországon mûködõ demokrácia van: kiépültek a jogállamiság kere-
tei, részben mûködnek a többpártrendszeren alapuló politikai demokrácia
intézményei.
A fegyveres erõk és rendvédelmi szervek részét képezik a társadalomnak,
beilleszkedtek a demokratikus hatalmi struktúrába, polgári és demokrati-
kus irányításuk és ellenõrzésük jellemzõen alkotmányos, intézményi és
személyi feltételei adottak.
Magyarország számára a kisebbségek identitásának fennmaradása
értéket képvisel, a magyarországi kisebbségek szabadon gyakorolhat-
ják jogaikat.

2.3.4. Gazdasági fejlõdés, szociális biztonság
A társadalmi fejlõdés fontos tapasztalata, hogy tartósan nincs biztonság a
lakosság gazdasági és szociális biztonsága nélkül.
Magyarországon létrejött a vegyes tulajdonon alapuló piacgazdaság,
megteremtõdtek a gazdaság kiegyensúlyozott fejlõdésének feltételei. 
Az állam újraelosztó szerepének csökkenésével nagyobb teret kapnak a
piaci mechanizmusok.
Magyarország nyitott gazdaságú országgá vált. Gazdasági felemelkedé-
se szorosan összefügg azzal, hogy milyen hatékonyan képes részt venni
a globalizált világ nemzetközi munkamegosztásában, és milyen sikeresen
tud integrálódni az Európai Unióba.

2.4. Nemzeti érdekek és célok
A XXI. század kezdetén Európában és a fejlett világban a globalizáció és a
kölcsönös függõség eredményeképpen módosult a nemzeti érdek belsõ tar-
talma, és megjelenésének formája. Az integrációs folyamatok következtében
az állam politikai és gazdasági szuverenitása más formában jelenik meg, mint
korábban, s az egyes országok sajátos érdekeinek jelentõs része közös érde-
kekbe ágyazódik.
Nemzeti értékeink, geopolitikai környezetünk, illetve saját adottságaink és lehe-
tõségeink meghatározzák érdekeinket és céljainkat, amelyek közül az alábbiak
különösen idõszerûek:

A demokrácia, az emberi és kisebbségi jogok általános érvényesülése, a regi-
onális és országokon belüli konfliktusok békés, nemzetközi normákkal össz-
hangban álló megoldása;
Az ország gazdasági, politikai integrációjának elmélyítése az európai demok-
ráciákkal, egyenjogú tagként való mielõbbi csatlakozásunk az Európai Unió-
hoz;
A közös európai biztonság és védelempolitika sikeres megvalósítása a NATO-
nak az európai biztonságban betöltött vezetõ szerepe megõrzése mellett;
A határon túli magyarság emberi és kisebbségi jogainak érvényesülése;
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Az ország technológiai színvonalának gyorsütemû emelése, jelentõs közelí-
tése a fejlett technológiájú országok színvonalához;
Az ország emberi erõforrásainak növelése oktatás segítségével, a felnövek-
võ nemzedékek fizikai és mentális megerõsödése;
Az országot érõ kihívásoknak és a NATO tagságból adódó feladatoknak tény-
legesen megfelelõ fegyveres erõk és rendvédelmi szervek arányos fenntartá-
sa.

3. Kihívások és válaszok
A hidegháború lezárulásával egy világméretû fegyveres konfliktus kialakulásá-
nak veszélye jelentõsen csökkent ugyan, a potenciális veszélyforrások száma
azonban nem lett kevesebb, összetettségük nõtt, komplexebbé váltak, elõre je-
lezhetõségük csökkent. A nemzetközi környezetet globális szinten bizonytalan-
ság jellemzi.
Új globális veszélyforrások jelentek meg, illetve a lezajlott technikai fejlõdés kö-
vetkeztében a korábban meglevõk hatása felerõsödött és kiszélesedett. Az or-
szághatárokon átnyúló, transznacionális fenyegetések befolyásolják a Magyar
Köztársaság nemzetközi környezetét és biztonságát. Ezekkel a fenyegetések-
kel egyetlen állam sem képes egyedül megküzdeni.
A Magyar Köztársaság a nemzetközi közösség felelõs tagjaként, erejének és le-
hetõségeinek megfelelõen, szövetségeseivel egyetértésben, részt vállal a fent
említett globális kihívások kezelésében.

3.1 Globális kihívások
A globalizált világban a kihívások jelentõs része nem oldható meg az egyes or-
szágok vagy régiók szintjén, hanem széleskörû nemzetközi együttmûködést
igényelnek.
A globalizáció elõrehaladásával, a regionális konfliktusok kiélezõdésével és a
fejlõdésben leszakadó államok belsõ válsága következtében az ilyen kihívások
száma is növekedni fog.
3.1.1 Globalizáció

Sajátosan ellentmondásos jelenséggé válhat a globalizáció, emiatt folya-
matos elemzést, követést igényel kockázati, biztonsági szempontból is.
3.1.1.1 Egyrészt az emberiség, a különbözõ társadalmi-politikai-gaz-

dasági berendezkedésû országok célszerû és szükséges össze-
fogásának, együttmûködésének lehetséges jövõje, mint például
az Európai Unió, ugyanis a transznacionális kihívások csak szé-
leskörû együttmûködések keretében oldhatók meg.

3.1.1.2 Márészt a globalizáció által kiváltott negatív hatások, jelenségek,
melyek magát a globalizáció jövõképét kérdõjelezik meg:
3.1.1.2.1 emberi és társadalmi szempontból a centrum-periféria

hierarchiájának eldurvulása;
3.1.1.2.2 a neoliberalizmus „csodái”;
3.1.1.2.3 a világméretû szegénység;
3.1.1.2.4 „a világok legjobbikában élünk” jelszó irrealitása;
3.1.1.2.5 Amerika, Japán, Európa egymásra hatásának, egymástól

való igen erõs függésének ténye egy recesszió, lelassuló
fejlõdés idején;
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3.1.1.2.6 Amerika világbefolyása a globalizáció keretében;
3.1.1.2.7 A globalizáció rendszerkockázata (systemic risk):

3.1.1.2.7.1 a globális tõke nagysebességû világnyerése
mellett a globális szabályozási módok és az új
komplex biztonsági rendszer kiépülésének je-
lentõs elmaradása;

3.1.1.2.7.2 a lassuló világgazdaság, a recesszió, a rend-
szerkockázat és a globalizáció összefüggé-
sei;

3.1.1.2.8 a globalizáció túlfutásából eredõ globalizációs válság;
3.1.1.2.9 a globalizációs rendszer diszfunkcióját erõsítõ globális te-

hetetlenség.
3.1.2 Instabil régiók kialakulása

Gazdasági szempontból már ma is nagy, és folyamatosan növekszik a
különbség a világ fejlett és gazdag, illetve elmaradott és szegény orszá-
gai, régiói között. Ugyanakkor az elmaradott országokban népességrob-
banás tapasztalható, a fejlett országokra pedig a népesség visszaesése
vagy stagnálása, legjobb esetben szerény növekedése jellemzõ.
Az instabilitás mint globális kihívás kezelése nagymértékben attól függ, hogy
sikerül-e ezeket az országokat elindítani a társadalmi-gazdasági fejlõdés
olyan útján, amely a demokratikus jogok és intézmények fejlõdésére épül.

3.1.3 Tömegpusztító fegyverek továbbterjedése
A nemzetközi biztonságra az egyik legnagyobb veszélyt a tömegpusztító
(nukleáris, vegyi és biológiai) fegyverek, valamint az elõállításukhoz és
célba juttatásukhoz szükséges eszközök és technológiák elterjedése je-
lenti. Fennáll a veszélye annak, hogy ezek a fegyverek a nemzetközi bé-
két és biztonságot veszélyeztetõ államok, vagy nem állami tényezõk, ter-
rorista csoportok kezébe kerülhetnek.
Magyarország a nemzetközi nonproliferációs rendszer tagjaként aktívan
hozzájárul a tömegpusztító fegyverek további terjedésének megakadá-
lyozásához, a létükbõl fakadó kockázatok csökkentéséhez, s ennek ke-
retében részt vesz az exportellenõrzési rezsimekben.

3.1.4 Terrorizmus
Magyarország az 1990-es évek végéig a terrorizmus által kevésbé érin-
tett ország volt, ahol történt ugyan néhány terror-jellegû cselekmény, de
ezek elszigetelt akciók voltak, és nem álltak mögöttük politikai célokkal
rendelkezõ terrorszervezetek.
A terrorizmus elleni harc a megváltozott intellektuális tartalmára is tekin-
tettel megköveteli a hazai és nemzetközi szervezetek közötti két- és több-
oldalú együttmûködést, valamint a közös fellépést. A nemzetbiztonsági
szolgálatok és az egyéb rendvédelmi szervek fontos feladata a terror-
szándékok felderítése, megelõzése és a terrorcselekmények következ-
ményeinek felszámolása.

3.1.5 Pénzügyi-gazdasági instabilitás
A gazdaság globalizációja növeli a világgazdasági feszültségek és válsá-
gok nemzetgazdaságokra gyakorolt hatásait. E téren globális veszélyt je-
lent a pénzügyi és reálgazdasági folyamatok fokozódó szétválása, az eb-
bõl eredõ pénzügyi instabilitás, amely ma már a világ pénzügyi rendsze-
re részbeni, vagy teljes összeomlásának lehetõségét sem zárja ki. 
Elõ kell segíteni a gazdasági kockázatvállalás meggondoltságát, az eset-
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leges gazdasági zavarelhárításhoz szükséges tartalékolást és az ellátás-
helyettesítés gazdasági szabályozását, a gazdaság válsághelyzetekben
történõ mûködtetésére irányuló felkészülést.

3.1.6 Informatikai és információs kihívások
A XX. század vége az információs forradalom jegyében telt, és arra lehet
számítani, hogy a XXI. századra ez még inkább jellemzõ lesz. Mára az
információ vált az egyik legfontosabb árucikké. Az információs rendsze-
rek fejlettsége alapvetõen befolyásolja a termelés, a szolgáltatás és a vé-
delem szektorait. Az információs hálózatok széleskörû kiépülése lehetõ-
vé teszi a szervezett bûnözés és terrorizmus térhódítását, a védett rend-
szerekbe való bejutást, a pénzügyi, az államigazgatási és a katonai rend-
szerek megcsapolását illetve rombolását.
Magyarország fontos érdeke, hogy felzárkózzon a fejlett világ informati-
kai és telekommunikációs színvonalához. A nemzeti informatikai infrast-
ruktúra kiépítése mellett biztosítanunk kell a rendszerek védelmét is és
azok vészhelyzeti tartalékát is.

3.1.7 A természettudományos-ipari-katonai, stb. kutatások legújabb eredmé-
nyeinek a nemkívánatos, nemzetközileg is ellenõrizhetetlen célú felhasz-
nálása, elterjedése (néhány példával jellemezve)
A nanotechnológia kimunkálása és elterjedése egy új ipari forradalomnak
is felfogható: minél több anyag és tárgy építhetõ fel közvetlenül atomokból
(majd molekulákból) és minden atom oda helyezhetõ, ahova kell, így lét-
rejöhetnek az intelligens anyagok. Az atom a sejtekbe is beépíthetõ lesz
(a genetikai óra átállításának esélye). Az ismert, nyílt hírek szerint ameri-
kaiak és a japánok mind több pénzt szánnak a kutatásokra már közel 10
éve, mely alapján feltételezhetõ, hogy közel sincsenek egyedül. Áttörés a
számítástechnikában és az orvostudományban várható, majd késõbb más
területeken is. Az új tudomány gazdagságot és pusztítást is hozhat, mint
minden tudományos felfedezés. A mikroszkópikus méretû molekulákból
láthatatlan tömegpusztító fegyvereket is lehet majd gyártani. Itt is azon
múlik tehát a végeredmény, hogy mire használja az emberiség az új isme-
reteket.
A genom kutatás, a géntérkép megjelenése a gyógyításnak a forradalmát
jelenti, mely többek között humán szempontból is igen pozitív, de az em-
bereknél például a megállapítható komplex egészségügyi múlt-jelen és
jövõ, a képességek értéke, szerkezete miatt az emberek mindenkori tel-
jes körû minõsíthetõségének és ettõl függõ kategorizálhatóságának, be-
folyásolhatóságának, manipulálhatóságának kérdése komoly veszélye-
ket is prognosztizál.
A géntérkép jelentõs lökést adott a klónozásnak, mellyel kapcsolatban
megkülönböztetendõ a gyógyító és a teljes reprodukáló klónozás, me-
lyekrõl komoly társadalmi, politikai, szakmai, vallási, jogi, stb. viták zajla-
nak. Jogosan vetõdik fel, hogy a gonosz hatalmak az embert a saját aka-
ratuknak megfelelõen egy programozható tárggyá szabhatják át (névte-
len, nyilvántartásba  nem szereplõ, senkihez nem kötõdõ, bármire fel-
használható, az ösztönök és érzelmek kikapcsolásával teljes körûen ma-
nipulálható, akár bármikor megsemmisíthetõ emberek, stb.), melyet nem-
zetközi összefogásokkal, jogi és egyéb szabályozásokkal valamennyi
ideig biztosan kézben lehet majd tartani, meg lehet elõzni, bár nem biz-
tos, hogy ez majd érvényesülhet a világ minden pontján, országában.
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A felsorolt példáknak nemcsak a végeredményében van biztonsági koc-
kázati tényezõ, hanem a kutatások ideje alatti hírszerzési és elhárítási
kérdésekben is alapvetõen.

Ezen pontban felsorolt kockázati tényezõk nagy része a bioterrorizmus
eszköztárába tartozik.

3.1.8 Globális környezeti (környezetvédelmi) veszélyek
A természeti környezet napjainkban tapasztalható rombolása konfliktusok
forrásává válhat, és a globális környezeti egyensúly megbomlása – az
ózonréteg károsításával, az esõerdõk pusztításával, az üvegházhatás, va-
lamint a vizek, a levegõ és a szárazföld szennyezettségének növekedésé-
vel, a termõföldek elsivatagosodásával, az élõvilág pusztulásával – nem
csak egyes országok, hanem a Föld egész lakosságára jelentenek külön-
bözõ mértékû veszélyt.
A globális környezeti problémák hatékony kezelése széleskörû nemzet-
közi összefogást igényel, amelyben Magyarországnak is aktívan részt
kell vennie.

3.2. Regionális kihívások
A Magyar Köztársaság geopolitikai helyzete, politikai és gazdasági kapcsolatai,
valamint nyitottsága következtében fokozottan érzékeny a külsõ hatásokra.
3.2.1. Egyes országok fejlettségi és fejlõdésbeli különbségeinek növekedése,

egymástól való leszakadásai:
A közép- és kelet-európai országok politikai, gazdasági és társadalmi
átmenete a demokráciába és piacgazdaságba az itt élõ nemzetek tör-
ténelmi és kulturális hagyományai, gazdasági adottságai illetve a refor-
mok iránti politikai elkötelezettség eltérõ szintje miatt különbözõ ütem-
ben és formában megy végbe. A különbségek az eltérõ fejlõdési ütemek
miatt tovább növekedhetnek.
Arra kell törekednünk, hogy a gazdasági és társadalmi törésvonalak ne
állandósuljanak és ne váljanak konfrontációs vonalakká.

3.2.2. Az egyes országokon belüli instabilitások jellege és mértéke.
A gazdasági fejletlenség, az elhúzódó válság és a lemaradás belsõ tár-
sadalmi és politikai instabilitást gerjeszthet. Ez lehetõséget teremt az
euroatlanti értékekkel szemben álló, szélsõséges politikai erõk elõretöré-
séhez, az agresszív nacionalizmus erõsödéséhez, a külsõ és belsõ ellen-
ségkereséshez, a demokratikus jogok korlátozásához.
A NATO három új tagállamának – köztük Magyarországnak – komoly fe-
lelõssége van abban, hogy aktívan elõsegítse a régió csatlakozni kívánó
országainak mielõbbi felzárkózását és ezáltal integrációját.

3.2.3. A szovjet utódállamok kockázati hatásai
A Szovjetunió felbomlását követõen létrejött utódállamok közül Magyar-
or szág biztonságára két állam van jelentõs hatással: Oroszország és Uk-
rajna.
Oroszország esetében a tartós belsõ instabilitásból származó veszélyek
hatványozott módon éreztetik hatásukat, már csak az ország természeti
erõforrásai, a lakosság és a fegyveres erõk mérete, és különösen nukle-
áris potenciálja miatt is.
Tartós biztonságot Európában csak Oroszországgal együttmûködésben,
és nem nélküle vagy ellenében lehet építeni, amihez azonban Oroszország
együttmûködési szándékára is szükség van.
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Magyarország fontos érdeke, hogy Oroszország és a Nyugat között mi-
nél több területen alakuljon ki a kölcsönös érdekeltségen alapuló szoros
együttmûködés, amellyel elkerülhetõ Oroszország világpolitikai és világ-
gazdasági elszigetelõdése.
Ukrajna függetlensége és önálló államisága Magyarország fontos bizton-
ságpolitikai érdeke. 
Ukrajna kinyilvánította csatlakozási szándékát az Európai Unióhoz, és
szoros kapcsolatokat ápol a NATO-val.

3.2.4. A balkáni régió hatásai
A térségben a közelmúltban tapasztalható demokratikus irányba tett lépé-
sek ellenére Európa második világháború utáni legpusztítóbb konfliktusa
– a délszláv válság – még korán sem lezárt. Bár a határozott nemzetkö-
zi katonai fellépés és jelenlét révén sikerült a boszniai és koszovói véron-
tást megállítani, az önfenntartó békét még nem sikerült megteremteni.
Magyarországot szomszédsága és a vajdasági magyar nemzeti kisebb-
ség érintettsége folytán a térség feszültségei és konfliktusai különösen
érzékenyen érintik.
A katonainál közvetlenebb fenyegetést jelentenek Magyarország biz-
tonságára a válság egyéb következményei, mint a szállítási útvonalak
elzáródása, a balkáni piacok tartós elvesztése, a migráció, az illegális
kereskedelem, a fegyver- kábítószer- és embercsempészet, valamint a
határokon átnyúló bûnözés egyéb formái.
A térség konfliktusainak tartós rendezése csak határozott és koordinált
nemzetközi fellépéssel és segítséggel képzelhetõ el.

3.2.5. A mediterrán térség hatásai
A térség – és elsõsorban annak déli, dél-keleti része – hagyományosan
konfliktusoktól terhes térség, ahol a szegénység, a gyors népesség-nö-
vekedés, a migráció, a kulturális és vallási ellentétek, a szélsõséges moz-
galmak, a területi viták, a hagyományos fegyverek felhalmozása, kiegé-
szülve a tömegpusztító fegyverek birtoklására irányuló törekvésekkel, ve-
szélyeztetik a stabilitást.
A Mediterrán Fórumon belül a NATO már 1994-ben elindította a párbe-
szédet Egyiptommal, Izraellel, Jordániával, Mauritániával, Marokkóval és
Tunéziával.

3.2.6. Illegális és tömeges migráció
A migráció Magyarországot ez idáig jórészt tranzit-országként érintette,
de a korábbi cél-országok szigorodó bevándorlási politikája és gazdasá-
gi fejlõdésünk következtében növekszik a valószínûsége annak, hogy a
jövõben egyre többen tekintik hazánkat cél-országnak.
Magyarország a nemzetközi egyezmények részeseként, azok elõírásai-
nak betartása mellett igazodik az EU tagállamainak migrációs és beván-
dorlásügyi gyakorlatához.

3.2.7. A határon túli magyarok helyzete
A határon túli magyarok részei a magyar nemzetnek. Közösségeik aktív
közremûködésével a Magyar Köztársaság jelentõs mértékben erõsítheti
a térség stabilitását és a szomszédos államokhoz fûzõdõ kétoldalú kap-
csolatait.
Politikánk általános célja a határon túli magyarok összefüggésében a ki-
sebbségek egyéni és közösségi jogainak biztosítása a nyugat-európai
demokráciák mûködõ gyakorlatának megfelelõen.
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Ugyanakkor Magyarországnak fokoznia kell erõfeszítéseit a szomszédos
országok euroatlanti integrációs szervezetekhez való közeledésének és
integrációjának támogatására, mert ez a demokratikus intézmények és a
jogállamiság megerõsödését eredményezi.

3.2.8. Az ország ellátás biztonsága (energiahordozók, nyersanyagok, élelmi-
szerek, stb.) és (export) piacbiztonsága
Magyarország energiahordozó- és nyersanyagszükségletének jelentõs
részét külföldi forrásokból, fõleg a Szovjetunió utódállamaiból biztosítja,
ami egyoldalú függõséget jelent.
A keleti források elzáródása esetén sem kell azonban attól tartani, hogy
megszûnik a hazai ipar energiahordozó- és nyersanyagellátása, hiszen
rendelkezünk elégséges alternatív beszerzési forrással, bár ezek jelentõ-
sen drágábbak.
A piacbiztonság az exportorientált magyar gazdaságpolitika kulcseleme.
Az Európai Unióhoz történõ csatlakozásunk piacbiztonságunkra is ked-
vezõ hatással lesz, ami mellett természetesen más piacokon való jelen-
létünket is meg kell tartanunk, illetve növelnünk kell.

3.2.9 Környezet-természetvédelmi biztonság és katasztrófa elhárítás
Napjainkra fontos problémává vált a környezeti károk, a természeti és
ipari katasztrófák megelõzése, illetve következményeik felszámolása.
Magyarországot földrajzi adottságainál fogva fokozottan érintik a Kárpát-
medence szomszédos országaiban keletkezõ környezeti ártalmak, az ár-
vizek, a víz és levegõ–szennyezés, valamint az esetleges ipari katasztró-
fák.
Szükség van a NATO polgári veszélyhelyzeti tervezési rendszerével
összhangban álló egységes katasztrófa-elhárítási rendszer kiépítésére,
melynek törvényi, intézményi, személyi és technikai feltételeit biztosítani
kell.

3.3. Belsõ kihívások 
A Magyar Köztársaság belsõ biztonsági helyzetének alakulását két alapvetõ té-
nyezõ befolyásolja, egyrészt a társadalmi-gazdasági átalakulást kísérõ negatív
jelenségek, másrészt hazánk földrajzi elhelyezkedésének az a sajátossága,
hogy a velünk határos – esetenként instabilitással terhelt – régiók közötti össze-
köttetési útvonalak rajtunk keresztül húzódnak.
3.3.1. Szervezett bûnözés

Magyarországon a bûnözés az utolsó évtizedben növekvõ tendenciát
mutatott, a belsõ biztonságra azonban elsõsorban a bûnözés szervezett
formájának növekedése jelent veszélyt.
Terjeszkedésük során ezek a csoportok bekapcsolódtak a kábítószer-
fegyver- stratégiai anyag-, gépjármû- és embercsempészetbe, és ennek
során kapcsolatokat alakítottak ki más, hazánk területén is mûködõ nem-
zetközi bûnözõ csoportokkal.
A szervezett bûnözés visszaszorítása érdekében eredményesebbé kell
tenni a bûnüldözõ, igazságszolgáltatási és büntetés végrehajtási szer-
vek munkáját, javítani kell szervezeti és technikai feltételeiket, anyagi és
erkölcsi elismertségüket és szakmai felkészültségüket, növelni kell a
szervezett bûnözés elleni fellépésben érintett hazai és nemzetközi szer-
vek együttmûködését, valamint a kölcsönös információ-csere biztonsá-
gát.

284

8.2 A szerzõ elõadása a rendezvényen (Várhalmi Miklós, 2001.)



3.3.2. Kábítószer terjedés és fogyasztás
Magyarország a kábítószer kereskedelem jelentõs tranzitállomása, hi-
szen az országon keresztül vezet az egyik olyan útvonal, amely összekö-
ti a termelõket a nyugat-európai fogyasztókkal.
A kábítószer fogyasztás terjedése komplex probléma, ami önmagában is
gerjeszti a bûnözést, de biztonságpolitikailag elsõsorban azért veszélyes,
mert erõsíti a bûnözés szervezett formáját.
A kábítószer fogyasztás terjedése még megállítható. A felvilágosító mun-
ka kiterjesztése mellett, határozottan fel kell lépni a kábítószerek szállító-
ival, forgalmazóival és fogyasztóival szemben.

3.3.3. Feketegazdaság és korrupció
Az elmúlt évtizedben bekövetkezett gazdasági és társadalmi átalakulás
során megerõsödött a feketegazdaság. 
A feketegazdaság egy bizonyos mérték felett nemcsak az állami bevéte-
lek kiesésével veszélyezteti a társadalmi stabilitást, de rontja a gazdasá-
gi szabályozók hatását, aláássa a törvényességbe vetett hitet, és a poli-
tikába beszivárogva befolyásolni igyekszik a gazdasági szabályozást és
ellenõrzést.
A korrupció, a feketegazdaság és a szervezett bûnözés sokszor egymás-
sal összefonódó jelenségek, amelyek akadályozzák a piacgazdaság nor-
mális mûködését és rombolják a törvényességet.
Külön figyelmet kell fordítanunk arra, hogy megakadályozzuk a bûnözõi
csoportok kapcsolatépítését a politikai élet szereplõi, az igazságszolgálta-
tás, a fegyveres erõk és rendvédelmi szervek, valamint a média irányába.

3.3.4. Közrend és közbiztonság
3.3.5. Demográfiai helyzet 

A nemzet számszerû csökkenésének önmagában is negatív voltán túl, a
bizonyosan elõre jelezhetõ folyamatok két módon veszélyeztetik az or-
szág stabilitását.
Egyrészt a korstruktúra várható változása meghatározza a gazdaságilag
aktív és passzív lakosság arányát és ezen keresztül az ország jövede-
lemtermelõ képességét.
Másrészt a demográfiai változások nemcsak a társadalom jövedelemter-
melõ képességét határozzák meg, hanem a bevételi oldal csökkenése
együtt jár a kiadási oldal növekedésével.

4. Eszközök és feladatok

A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai eszköztárban a fõ hangsúly a külpoli-
tikai, bel- és gazdaságpolitikai illetve védelempolitikai eszközöké, de egyes
esetekben fontos szerepük lehet egyéb – például társadalompolitikai – eszkö-
zöknek is.

4.1. Külpolitikai
4.1.1. kapcsolat a világ országaival, a különbözõ érdekviszonyok alapján keze-

lendõ régiókkal;
4.1.2. részvételünk a nemzetközi szervezetekben;
4.1.3. szövetségeseink;
4.1.4. az ellenérdekelt országok.

4.2. Belpolitikai
4.2.1. többpártrendszer;
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4.2.2. parlamenti demokratizmus-erkölcs-kultúra;
4.2.3. kormánypártok kontra ellenzéki pártok konstruktivitása és együttmûködé-

si készsége;
4.2.4. társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés;
4.2.5. réteg és szakmapolitika;
4.2.6. állam- és közigazgatási gyakorlat az állampolgárok érdekében;
4.2.7. vallási és etnikai kérdések;
4.2.8. kisebbségi politika;
4.2.9. közrend és közbiztonság;
4.2.10. egyebek.

4.3. Gazdaságpolitikai (komplex biztonságot csak megfelelõen stabil, kiszá-
mítható és fenntarthatóan fejlõdõ gazdaság nyújthat)

4.3.1. költségvetés politika;
4.3.2. a piaci verseny szabadsága, állami beavatkozások aránya;
4.3.3. egészségügy-oktatás-közmûvelõdés;
4.3.4. térségfejlesztés-vidékpolitika;
4.3.5. régiók-települések esélyegyenlõsége;
4.3.6. költségvetési egyensúly;
4.3.7. belföldi és külföldi adósságszolgálat kezelése;
4.3.8. családtámogatási rendszer, szociális ellátási rendszer;
4.3.9. nyugdíjrendszer;
4.3.10. elsõdleges és másodlagos elosztórendszerek mértéke, jellege;
4.3.11. termelési és mûszaki fejlesztési támogatások;
4.3.12. központi elvonások jellege és mértéke;
4.3.13. bér- és jövedelempolitika;
4.3.14. egyebek.

4.4. Védelempolitikai (különös tekintettel a komplex nemzetbiztonságon be-
lül a fegyveres testületek és rendvédelmi szervek feladataira)

A Magyar Köztársaságot közvetlen, fegyveres, katonai támadás veszélye nem
fenyegeti, a legilletékesebb szakértõk egybehangzó véleménye szerint.
Külsõ biztonságát a Magyar Köztársaság a kollektív védelemre épülõ Észak-at-
lanti Szerzõdés Szervezete tagjaként biztosítja.
Továbbra is szükség van a fegyveres erõk speciális felkészültségére és
eszközeire olyan esetekben, amikor a polgári szervezetek képességei nem
elegendõk bizonyos feladatok megoldásához. (Pl.: természeti és ipari ka-
tasztrófák megelõzésében, illetve következményeinek elhárításában való
részvétel, különleges mûszaki feladatok elvégzése, jelentõs menekülthul-
lám esetén a menekültek elhelyezése és védelme, robbanóanyagok hatás-
talanítása, valamint terrorista akciók megelõzésében és elhárításában való
részvétel)
A cél egy olyan filozófiájában is új, kisebb, a vállalt szövetségi kötelezettsége-
ket teljesíteni képes, finanszírozható, képességalapú haderõ kialakítása, amely
békében is hatékonyan mûködtethetõ.
A Magyar Honvédség arculatát, kapcsolatrendszerét, nyilvánosságát úgy kell
kialakítani, hogy a társadalom elegendõ és rendszeres információt kapjon a
haderõrõl ahhoz, hogy biztonságérzete folyamatos legyen, illetve ítéletet alkot-
hasson az elköltött közpénzek eredményességérõl.
Bizonyos alapvetõ hadiipari kapacitásokat, illetve kutatási-fejlesztési képessé-
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geket a jövõben is meg kell tartani, amiben megkerülhetetlen az állami szerep-
vállalás.
A Határõrség – mint tisztán professzionális állományú belügyi szervezet – ha-
tárrendészeti és határvédelmi feladatokat lát el.
A nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott feladataik elvég-
zésével elõsegítik az ország szuverenitásának, alkotmányos rendjének védel-
mét, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését és információkat biztosítanak
a kormányzati döntésekhez. A polgári és katonai titkosszolgálatok korszerûsíté-
sénél a hatékonyság, a megelõzés és a gazdaságosság növelése a cél, továb-
bá meg kell felelni a NATO-tagságból eredõ feladatoknak és együttmûködési
követelményeknek.

5. Összegzés:
• Tökéletes biztonság elvileg sem lehetséges, mivel sem az emberek, sem pe-

dig az államapparátusok sem teljesen megbízhatóak.
• A biztonság csak a demokráciák emberi szabadságjogainak korlátozása mel-

lett optimalizálható. Amennyiben az államhatalmak a biztonság érdekében nö-
velik az ellenõrzést, úgy a demokrácia diktatúrába fordulhat át, ami a merény-
letek ellen nem véd meg és az élethez való jogot sem biztosítja. A megoldás
a biztonság és a szabadság közötti helyes arányokban van.

• A biztonság átfogó, komplex fogalommá vált, amelynek egyes elemei nem vá-
laszthatók el egymástól, a kihívásokra adandó válaszok nem szûkíthetõk le
egyes elemekre. Ezt nemzeti viszonylatban is hangsúlyosan érvényesíteni kell
minden területen.

• A biztonságot a megfelelõ védelem nyújtja, melynek minél inkább megelõzõ-
nek kell lenni és nem pedig a biztonságot megingató jelenségek megjelené-
sével egyidejûleg vagy utólag aktivizálódni. A megelõzéshez pedig igen aktív
és érzékeny, szervezett, tudatos, kutató, felismerõ, információszerzõ, elemzõ,
feldolgozó munka szükséges, mind kormányzati-irányítási igényesség, mind
pedig az ezt végrehajtók oldaláról. 

• A biztonság védelmét, mint komplex, átfogó állapotot, helyzetet, folyamatot a
katonai, titkosszolgálati, rendõri és egyéb fegyveres testületi és rendvédelmi
területek között olyan módon kell megosztani és elláttatni, amennyire tevé-
kenységük, felkészültségük, jellegük ennek legjobban megfelel, a jelenlegi és
belátható közeljövõbeli, a megváltozott és a folyamatos változásban lévõ bel-
és külföldi veszélyforrásoknak, kockázatoknak és kihívásoknak.

• A Magyar Köztársaság Biztonsági Stratégiája tartalmazza a XXI. század ele-
jének kihívásait, összefoglalja a hazánk biztonságát befolyásoló tényezõket
és az azokra adandó, adható válaszokat, vagyis a magyar biztonságpolitika
stratégiai feladatait. A dokumentum célja, hogy a biztonsági kihívásokat és
azok kezelését egységbe foglalja. A Stratégia alapul szolgál az ágazati straté-
giai dokumentumok - többek között a Nemzetbiztonsági Stratégia - kidolgozá-
sához.  A legfontosabb részstratégiákat meg kell határozni, például: külpoliti-
kai, katonai, nemzetbiztonsági, gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi és val-
utáris, belbiztonsági-közbiztonsági(belügyi), tudományos, oktatási és képzési,
egészségügyi, környezetvédelmi (ökológiai), információs és kommunikációs,
polgári védelmi-katasztrófa elhárítási, közigazgatási, szociális, infrastrukturá-
lis, stb.

• A komplex Nemzeti Biztonsági Stratégia kidolgozása csak jól szervezetten,
nyitottan és együttmûködõen, minden parlamenti pártot és szakértõi-szakma-
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politikai testületet átfogóan lehet igazán eredményes. Ez valójában egy cél-
szerû és szükséges nemzeti összefogást jelent, ami által a biztonságunk párt-
politikai csatározások áldozatává is válhat, amit nem engedhetünk meg. 

6. Fontosabb forrásmunkák:
• Biztonsági tanulmányok az 1990-es évekre (Shultz–Godson–Greenwood)
• A katonai stratégia kutatás a NATO-ban (Dr. Hajma Lajos)
• Az új század nemzetbiztonsági stratégiája
• Nemzeti biztonsági stratégia, nemzeti katonai stratégia és katonai doktrína
• A nemzeti biztonsági- és katonai stratégia elméleti és gyakorlati kérdései (Dr.

Szternák György)
• A nemzet biztonsága (Dr. Szikinger István)
• A biztonsági stratégia kidolgozása során érvényesítendõ elvek és módszerek

(Jávor Endre)
• Biztonság, nemzetbiztonság, biztonságpolitika (Konéta György)
• Doktori- és kandidátusi értekezések, szakmai mûhelymunkák, tanulmányok

és kéziratok.

A teljesség igénye és lehetõsége, valamint az egyes témák eltérõ mélységû ki-
dolgozása mellett, az idevonatkozó irodalom és forrásmunkák alapján készült.
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8.3

94/1998. (XII. 29.) OGY határozat
a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

Az Országgyûlés
1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapel-

veit;
2. felkéri a Kormányt, hogy a biztonság- és védelempolitikai feladatok végrehaj-

tásáról legalább évente egy alkalommal számoljon be az Országgyûlésnek.
3. Ez a határozat a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerzõdéshez tör-

ténõ csatlakozásáról és a Szerzõdés szövegének kihirdetésérõl szóló tör-
vény 2. §-a hatálybalépésének napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatá-
lyát veszti a Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának alapelveirõl szóló
11/1993. (III. 12.) OGY határozat, és a Magyar Köztársaság honvédelmének
alapelveirõl szóló 27/1993. (IV. 23.) OGY határozat.

A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelvei

Az utóbbi évek során Magyarország külsõ biztonsági helyzetében meghatáro-
zó jelentõségû változás következett be, döntõen az euroatlanti integráció terén el-
ért eredmények következtében. A NATO-tagság elérésével, valamint az Európai
Unióhoz történõ csatlakozási folyamat gyakorlati elõrehaladásával az ország in-
tézményesen is az euroatlanti térség demokratikus, fejlett és stabil országai kö-
zösségének tagjává vált. Mindezek szükségessé teszik a Magyar Köztársaság
biztonság- és védelempolitikai alapelveinek újrafogalmazását.

1. A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a ha-
gyományos politikai és katonai tényezõkön túl magába foglalja a széles érte-
lemben vett biztonság egyéb – gazdasági és pénzügyi, emberi jogi és ki-
sebbségi, információs és technológiai, környezeti, valamint nemzetközi jogi –
dimenzióit is. A globális kihívások, a nemzetközi politikai-gazdasági kölcsö-
nös függõség, a technológiai fejlõdés világában az euroatlanti térség bizton-
sága oszthatatlan.

2. A kétpólusú nemzetközi rendszer idõszakához képest minimálisra csökkent
egy világméretû fegyveres konfliktus veszélye, ugyanakkor lényegesen meg-
nõtt és összetettebbé vált a kockázatok és veszélyforrások köre. Magyaror-
szág biztonságára elsõsorban az euroatlanti régió biztonságának alakulása
és a térségében végbemenõ politikai–társadalmi–gazdasági folyamatok gya-
korolnak hatást, de az ország nem függetlenítheti magát a globális veszély-
forrásoktól sem. Szövetségi rendszerhez való kapcsolódása ezek kezelésé-
ben további felelõsséget és egyúttal megnövelt lehetõségeket teremt.
Növekvõ kockázatot jelentenek az eltérõ társadalmi fejlõdésbõl fakadó, or-
szágok és csoportok közötti, átmeneti vagy tartós ellentétek, a gazdasági,
pénzügyi és társadalmi válságok, az etnikai és vallási feszültségek, a terro-
rizmus, a szervezett bûnözés, az illegális kábítószer- és fegyverkereskede-
lem, a demográfiai feszültségek, a tömeges migráció és a nagyfokú környe-
zeti ártalmak. Fokozódó kihívást és veszélyt jelent a tömegpusztító fegyve-
rek és azok hordozóeszközeinek elterjedése, valamint az információs rend-
szerek elleni támadások lehetõsége. Emellett az államok közötti feszültsé-
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gek, illetve államokon belüli fegyveres konfliktusok ma is jelen vannak Euró-
pában. Régiónkban sajátos veszélyforrásként jelentkezik az átalakulásból fa-
kadó instabilitás és kiszámíthatatlanság, a demokratizálódási folyamatok tö-
rékenysége.
Biztonsági környezetünk sajátossága, hogy az új típusú és a hagyományos
kihívások gyakran egyidejûleg és egymást erõsítve jelennek meg.

3. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának fõ célja, hogy
– szavatolja az ország függetlenségét, szuverén államiságát és területi épsé-

gét;
– megfelelõ körülményeket teremtsen az Alkotmányban lefektetett elvek ér-

vényre jutásához, elõsegítse a jogállamiság érvényesülését, a demokrati-
kus intézmények és a piacgazdaság zavartalan mûködését, hozzájáruljon
az ország belsõ stabilitásához;

– elõmozdítsa a Magyar Köztársaságban az állampolgári, az emberi, vala-
mint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok teljes érvényesülését;

– megfelelõ feltételeket biztosítson a Magyar Köztársaság területén élõk
élet-, vagyon- és szociális biztonságának érvényesüléséhez, a nemzeti
vagyon megõrzéséhez;

– hozzájáruljon az Észak-atlanti Szerzõdésben foglaltak megvalósulásához,
szövetségesei biztonságához;

– elõsegítse a nemzetközi béke fennmaradását, az euroatlanti térség, Euró-
pa és szûkebb régiója biztonságának, stabilitásának erõsítését;

– hozzájáruljon a Magyar Köztársaság nemzetközi gazdasági, politikai, kul-
turális és egyéb kapcsolatai, együttmûködése feltételeinek biztosításához.

4. A fenti célokat a Magyar Köztársaság az Alkotmánnyal összhangban, a nem-
zetközi jog normáinak, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapok-
mányában, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet, az Európa
Tanács dokumentumaiban és az Észak-atlanti Szerzõdésben megfogalma-
zott alapelveknek és kötelezettségvállalásoknak megfelelõen, továbbá más
vonatkozó nemzetközi dokumentumokban, a regionális és kétoldalú szerzõ-
désekben vállalt kötelezettségeit tiszteletben tartva kívánja elérni.

5. A Magyar Köztársaság egyetlen államot sem tekint ellenségének, a nemzet-
közi politika valamennyi szereplõjét, akik a nemzetközi jog alapelveit betart-
ják, partnereként kezeli. A vitás kérdéseket a nemzetközi joggal összhang-
ban, az európai gyakorlatot figyelembe véve kívánja rendezni.

6. A Magyar Köztársaság biztonságát két alapvetõ pillérre építi: egyfelõl nem-
zeti önerejére, másfelõl az euroatlanti integrációra és a nemzetközi együtt-
mûködésre.

7. A Magyar Köztársaság biztonságát, polgárai boldogulását tartósan az
euroatlanti országok demokratikus közösségének tagjaként kívánja meg-
valósítani.
A Magyar Köztársaság a biztonságát leghatékonyabban a kollektív védelem
elvére épülõ Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetének (a továbbiakban: Szö-
vetség) tagjaként tarthatja fenn. Magyarország a Szövetség politikai és kato-
nai struktúrájának integráns részeként vállalja a közös védelembõl rá háruló
feladatokat. A Szövetség konzultációs és döntéshozatali rendszerében való
konstruktív részvételt Magyarország olyan eszköznek tekinti, amellyel hozzá
tud járulni az euroatlanti térség biztonságának és stabilitásának erõsítésé-
hez, valamint nemzeti érdekeinek hatékony érvényesítéséhez. Hazánk a
transzatlanti együttmûködést hosszú távon is az európai biztonság alapvetõ

290

8.3  MK biztonságpolitikai alapelvei (OGY határozat, 1998.)



fontosságú tényezõjének tekinti. A Szövetségen belüli együttmûködés kere-
tei között támogatja az európai biztonsági és védelmi identitás fejlesztését,
amely Magyarország integrációs politikájának fontos elemét képezi.
Az európai integráció – és az ennek legfontosabb keretéül szolgáló Európai
Unió – története során megteremtette tagállamai biztonságának gazdasági
és politikai alapjait. Az Európai Unióval folyamatban lévõ tárgyalások alapján
reális célkitûzés, hogy a Magyar Köztársaság, nemzeti érdekei szem elõtt
tartásával, néhány éven belül az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon, és
részt vegyen az Unió közös kül- és biztonságpolitikájának alakításában és
végrehajtásában.
Euroatlanti stratégiája részeként a Magyar Köztársaság teljes jogú tagságra
törekszik a Nyugat-európai Unióban is, amelyben a regionális kihívások ke-
zelésének fontos jövõbeli eszközét látja.

8. A Magyar Köztársaság továbbra is aktív szerepet vállal az Egyesült Nemze-
tek Szervezete, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet, az Eu-
rópa Tanács, a Gazdasági Együttmûködés és Fejlesztés Szervezete, vala-
mint a nemzetközi fegyverzet-ellenõrzési és non-proliferációs rendszerek te-
vékenységében. E szervezetek és együttmûködési formák a magyar bizton-
ságpolitikai célok érvényesítésének fontos keretéül szolgálnak a normaalko-
tás, a biztonság- és bizalomépítés, a konfliktus-megelõzés és -kezelés, vala-
mint a vállalt nemzetközi kötelezettségek végrehajtásának folyamatos figye-
lemmel kísérése terén. A Magyar Köztársaság biztonságának szavatolásá-
ban fontos szerepet tulajdonít a nemzetközi együttmûködés regionális és
szubregionális, valamint hagyományos kétoldalú formáinak is.

9. A nemzetközi együttmûködés csak hatékony nemzeti szerepvállalás mellett
lehet eredményes, így az ország biztonságának szavatolásában továbbra is
meghatározó szerep hárul a nemzeti önerõre. A Magyar Köztársaság bizton-
ságának szavatolásában alapvetõ fontosságú az állampolgárok aktív részvé-
tele, támogatása és áldozatkészsége.
A magyar biztonságpolitikának és intézményrendszerének úgy kell mûköd-
nie, hogy képes legyen idõben felismerni, folyamatosan és megbízhatóan ér-
tékelni az ország biztonságát veszélyeztetõ tényezõket, ennek alapján idõ-
ben meghozni a veszélyhelyzetek megelõzéséhez, illetve elhárításához
szükséges döntéseket, és végrehajtani az ezekbõl fakadó intézkedéseket.

10. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai céljait elsõsorban a külpolitika, a
gazdaságpolitika és a védelempolitika útján érvényesíti.

11. A magyar külpolitika az euroatlanti integráció mellett a szomszédsági politi-
kát és a határon túli magyar közösségek boldogulását állítja figyelme közép-
pontjába.
Magyarország a kelet-közép-európai régió stabil pontja, és kezdeményezõ
szerepet játszik a térségbeli stabilitás kiterjesztésében; térségünk vala-
mennyi országával a jószomszédi kapcsolatok ápolására, a regionális és
szubregionális együttmûködés fejlesztésére törekszik. A szomszédos álla-
mokhoz fûzõdõ kiegyensúlyozott, jószomszédi viszony szempontjából alap-
vetõ fontosságúnak tartja a térség országai közötti gazdasági, kulturális és
emberi jogi – ezen belül kisebbségi – együttmûködés erõsítését.
A Magyar Köztársaság kapcsolatait a régió más országaival az euroatlanti
értékek, a nemzetközi jog normái és a kölcsönös érdekek alapján kívánja
építeni. Érdekelt abban, hogy szomszédai a tagsági kritériumok teljesítése
révén maguk is mielõbb az euroatlanti szervezetek tagjaivá váljanak. Erre
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irányuló törekvéseiket, euroatlanti elkötelezettségük fenntartását és erõsíté-
sét Magyarország aktívan támogatja.
A Magyar Köztársaság megkülönböztetett figyelmet fordít a határain túl élõ
magyarság helyzetére, érdekeiknek a nemzetközi jog normáival összhang-
ban álló érvényesülésére. Ugyanígy alapvetõnek tartja a Magyarország te-
rületén élõ nemzeti kisebbségek jogainak maradéktalan megvalósulását. A
biztonságot erõsítõ tényezõnek tekinti a nemzeti kisebbségek jogainak érvé-
nyesítését, amellyel ellentétesek az intoleráns és agresszív nacionalizmus,
a nemzeti kisebbségek asszimilálására és a lakosság etnikai összetételének
mesterséges megváltoztatására irányuló törekvések.
Az emberi jogok, ezen belül a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzete nem
tekinthetõ egyetlen állam kizárólagos belügyének sem. Magyarország a
nemzeti kisebbségek kérdését az Európai Biztonsági és Együttmûködési
Szervezet és az Európa Tanács normái, valamint az európai gyakorlat alap-
ján látja szükségesnek rendezni, azt a jószomszédi kapcsolatok és az
euroatlanti integráció szerves részének tekinti.

12. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai célkitûzéseit csak stabil és fejlett
piacgazdaságra építve valósíthatja meg. A nemzetgazdaságnak képesnek
kell lennie arra, hogy a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai
célkitûzései eléréséhez szükséges gazdasági alapokat biztosítsa.

A Magyar Köztársaság olyan gazdaságpolitikát kíván folytatni, amely az
egyensúly, a stabilitás és az európai integráció követelményeit is figyelembe
vevõ, fenntartható, társadalom- és környezetbarát, folyamatosan javuló ver-
senyképességen és munkahelyteremtésen alapuló gazdasági növekedést
tûz ki célul, és ennek révén – a gazdasági-társadalmi kohézió és szolidari-
tás érvényesülése mellett – tartósan biztosítja az ország polgárainak jólétét,
az életszínvonal és életminõség folyamatos emelését.
A gazdaság védelmi felkészítése állami feladat, amely megvalósításánál
fontos szempont a piac mûködésébe történõ lehetõ legkisebb mértékû be-
avatkozás.

13. A Magyar Köztársaságnak biztonságpolitikája eszközeként továbbra is
szüksége van a megbízható védelmet jelentõ és a Szövetség közös bizton-
ságához is hozzájáruló fegyveres erõre és annak hatékony alkalmazását
szolgáló koncepcióra. A Magyar Köztársaság honvédelmi politikája a szö-
vetség, az együttmûködés, a visszatartás és a védelem egységén és egy-
másra épülésén alapul.

A Magyar Köztársaság a honvédelmet az állampolgárok közös felelõsség-
vállalásán alapuló nemzeti ügynek tekinti. A honvédelem rendszere az
Észak-atlanti Szerzõdésbõl fakadó jogok és kötelezettségek egységére, az
ország és a Szövetség védelmi igényeit tudatosan elfogadó polgárok önbe-
csülésére és felelõsségére, a fegyveres erõk és a védelem anyagi szükség-
leteit kielégíteni képes gazdaságra, a védelemre felkészült államszervezet-
re, a védelem katonai feladatait ellátni képes fegyveres erõkre, a fegyveres
erõk demokratikus és polgári irányítására és ellenõrzésére, a lakosság és az
anyagi javak megóvását szolgáló polgári védelemre, valamint a magyar tár-
sadalom legszélesebb rétegeinek támogatására épül.

14. Magyarország azonosul a Szövetség kollektív biztonságának és védelmé-
nek elveivel. Fegyveres támadás elhárítására irányuló képességét az
Észak-atlanti Szerzõdésben megfogalmazott alapelveknek megfelelõen
tartja fenn és fejleszti. Fegyveres erejének fõ feladata Magyarország szuve-
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renitásának és területi épségének védelme és – az Észak-atlanti Szerzõdés
alapján – hozzájárulás a Szövetség kollektív védelméhez. További feladata,
hogy hozzájáruljon más, közösen vállalt szövetségesi küldetésekhez, részt
vegyen a nemzetközi szervezetek égisze alatt zajló nemzetközi béketámo-
gató és humanitárius akciókban, valamint a súlyos ipari, civilizációs, illetve
természeti katasztrófák elhárításában. Mindezekben irányadó a Szövetség
Stratégiai Koncepciója, amelynek kidolgozásában és továbbfejlesztésében
Magyarország tevékeny részt vállal.

A Magyar Köztársaság tudatában van annak, hogy az euroatlanti régióban
jelentkezõ biztonsági kihívások megválaszolása érdekében továbbra is
szükséges a Szövetség hiteles védelmi képességének fenntartása, amely a
Szövetség tagállamai által képviselt védelmi képességek teljes körén és e
védelmi képességnek a Szövetség területén való megfelelõ elosztásán ala-
pul. Magyarország vállalt kötelezettségeinek megfelelõen, a közös védelem
érdekében készen áll a szükséges katonai erõ rendelkezésre bocsátására,
és lehetõségeinek megfelelõen hozzájárul a Szövetség egyéb misszióihoz.

15. A Magyar Köztársaság fegyveres erõinek szervezeti és hadrendi struktúrá-
ját, létszámát, belsõ állományarányait, fegyverzetét és felszerelését a vár-
ható reális veszélytényezõknek, az ország védelmi szükségleteinek, a Szö-
vetségben vállalt kötelezettségeknek, valamint az anyagi, pénzügyi erõfor-
rásoknak megfelelõen – a Szövetséggel egyeztetve – alakítja ki. Biztosítja
a meghatározott feladatok, illetve a fegyveres erõk és a mûködésükre, fej-
lesztésükre szolgáló erõforrások közötti összhangot.

16. Az új típusú kihívások, kockázatok és veszélyek sajátossága, hogy komp-
lex módon jelentkeznek, és hatásaik az államhatárokon átnyúlnak. Az elle-
nük való hatékony fellépés szoros nemzetközi együttmûködést tesz szüksé-
gessé a kül-, a gazdaság- és a védelempolitika területén kívül is. Ennek ér-
dekében a Magyar Köztársaság mind kétoldalú, mind többoldalú keretek-
ben aktívan részt vesz a kihívások és kockázatok megelõzésére és kezelé-
sére irányuló nemzetközi erõfeszítésekben, különös tekintettel az igazság-
ügyi, a belügyi, a vám- és pénzügyi, a környezet- és katasztrófavédelmi, va-
lamint más érintett szervek tevékenységére.

17. A Magyar Köztársaság Országgyûlése gondoskodik az e dokumentumból
adódó feladatok teljesítéséhez szükséges feltételek biztosításáról. A Ma-
gyar Köztársaság Kormánya felelõs a nemzeti biztonsági stratégia és a
nemzeti katonai stratégia kidolgozásáért, azok szükség szerinti felülvizsgá-
latáért, valamint a belõlük fakadó feladatok végrehajtásáért.
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9. FEJEZET

A MAGYAR NEMZETBIZTONSÁGI
(TITKOSSZOLGÁLATI)

STRATÉGIA ELÕKÉSZÍTÕ
MEGFONTOLÁSAI

9.1. A NATO országok nemzetbiztonsági struktúrái
(HVGORAC: Dr Dezsõ Lajos és Dr. Hajas Gábor, 2000. 01. 15.)

9.2. A Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Stratégiájának vázla-
ta (Várhalmi Miklós, 2001.)

9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez
(Várhalmi Miklós, 2001.)

9.4. A magyar Nemzeti Biztonsági Stratégiára épülõ Nemzetbizton-
sági (szolgálatok) Stratégiát elõkészítõ megfontolások. A fegy-
veres erõk és a rendvédelmi szervek illetékessége és kapcsoló-
dása a biztonsági kockázatokhoz (táblázat, Várhalmi Miklós,
2002.)
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9.1. A NATO országok nemzetbiztonsági struktúrái
(HVGORAC: Dr. Dezsõ Lajos és Dr. Hajas Gábor, 2000. 01. 15.)

Áttekintés

A nyugati demokráciákban a nemzetbiztonsági tevékenység, a biztonsági szol-
gálatok mûködésének szabályozása a II. világháborút követõen kezdõdött meg.
Annak ellenére, hogy többségükben – kevés kivételtõl eltekintve – már régen túl-
estek e sajátos tevékenység törvényi szabályozásán, a jogi szabályozás módja, a
szabályozás terjedelme, különösen a nemzetbiztonsági szolgálatok információ-
gyûjtõ tevékenységére vonatkozó részletszabályok megalkotása, a szolgálatok el-
lenõrzési, felügyeleti rendszerének kiépítése meglehetõsen vegyes képet mutat. 

A korai szabályozásokra a nemzetbiztonsági szolgálatok mûködésének zárt jel-
lege nyomta rá erõteljes bélyegét. A szabályozás majdnem kizárólagos vezérlõ el-
ve a nemzetbiztonsági szolgálatok mûködése titkosságának védelme, a nyilvá-
nosságtól való megóvása volt. A nemzetbiztonsági szolgálatok akcióinak néhány
látványos kudarca, az állampolgárokat ért érdeksérelem nyilvánosságra kerülése,
esetenként a kormányzati szándékok keresztezése, s nem egyszer a tevékenysé-
gükbõl származó nemzetközi bonyodalmak elvezettek a szolgálatok tevékenysé-
gének – a nyilvánosság érdeklõdése által kísért – vizsgálatához. Mind a nyilvános-
ság képviselõi, mind a politikai körök igényelték a biztonsági szolgálatokra vonat-
kozó jogi szabályozás felülvizsgálatát, a végrehajtó hatalom irányítási, ellenõrzé-
si jogosítványainak erõsítését, a nemzetbiztonsági tevékenység törvényhozási fel-
ügyeletét és a szolgálatok feladatainak szabatosabb megfogalmazását.

A szabályozás második hullámának kezdete az 1970-es évek második felére
tehetõ. A nyugati demokráciák többségében ez a felülvizsgálat a 80-as években
lezajlott. Kiépültek a nemzetbiztonsági szolgálatok ellenõrzési-felügyeleti intézmé-
nyei. A biztonsági tevékenységre vonatkozó törvények különbözõ módon, de fog-
lalkoznak az állampolgári panaszok kivizsgálásának rendjével és a jogsérelem or-
voslásával. A szabályozások azonban általában küszködnek a jogorvoslati rend-
szerek hatékonyságához és a szolgálatok biztonságos mûködéséhez fûzõdõ ér-
dekek konkurenciájával. Miután az általános eljárási szabályok között az érdek-
összeütközések csak nehezen oldhatók fel, helyenként speciális eljárási szabá-
lyokat alkottak a nemzetbiztonsági szolgálatok okozta érdeksérelem orvoslására,
másutt külön jogorvoslati fórumokat hoztak létre, amelyek egyben a nemzetbizton-
sági szolgálatok jogszerû mûködésére vonatkozó adatok védelmét is garantálják.
Megállapítható azonban, hogy hatékony mûködésre képes jogorvoslati rendszer-
rel jó néhány törvényi szabályozás adós maradt.

A belföldön végzett biztonsági tevékenység általában szélesebb körben képezi
a szabályozás tárgyát, mint az országhatárokon kívül végzett hírszerzõ tevékeny-
ség. Különösen a külföldi mûveletekre, a titkos információgyûjtés eszközeinek,
módszereinek külföldi alkalmazására és engedélyezésére vonatkozó szabályok
hiányoznak. Az elõbbiek nyilvánvalóan a belsõ jogbiztonsággal, az utóbbiak a hír-
szerzõ tevékenység „érzékenységével”, más államok érdekeit és adott esetben
jogrendjét sértõ, külpolitikai-diplomáciai bonyodalmakat is okozható vonásaival
függnek össze.

A belsõ biztonsági tevékenység és a külföldi hírszerzõ tevékenység szervezeti-
leg majdnem mindenütt – több helyen a törvényi szabályozásban is – elkülönül
egymástól. Általában a belsõ biztonsági tevékenység elkülönül a bûnüldözéstõl, a
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belföldi illetékességû biztonsági szolgálat a rendõrségtõl. Mindegyikre akad ellen-
kezõ példa is. [Görögországban egységes ún. „nemzeti hírszerzõ szolgálat” mû-
ködik, amely mind a külföldi, mind a belföldi biztonsági tevékenységet ellátja. Az
USA-ban a Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) végzi a belföldi biztonsági és bûn-
üldözõ tevékenységet egyaránt.]

Általános a törvényi szintû szabályozás, de kivételek is akadnak, és alacso-
nyabb szintû jogszabály állapítja meg a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékeny-
ségére vonatkozó elõírásokat. Több helyütt nem egységes és átfogó szabályozás-
sal találkozhatunk, hanem elkülönül a hírszerzés és a belsõ biztonsági tevékeny-
ség szabályozása, másutt több törvényi szintû szabályozás is foglalkozik a nem-
zetbiztonsági tevékenységgel. 

A nemzetbiztonsági tevékenység célját, a nemzetbiztonsági szolgálatok felada-
tait a nyugati demokráciákban is a nemzet/állam biztonságához, az alkotmányos
rend védelméhez, a szuverenitás biztosításához kötõdõ témakörökben határoz-
zák meg. A jellemzõ feladatkörök az alábbiak szerint összegezhetõk:

– az állam biztonságának védelme az idegen titkosszolgálati tevékenységgel
szemben;

– az alkotmányos rendet veszélyeztetõ, az alkotmányos rend erõszakos meg-
változtatására és a hatalom erõszakos megszerzésére irányuló titkos és tör-
vényellenes cselekmények megelõzése és felderítése;

– az állam biztonságos és jogszerû mûködésének garantálása: az állam titkai-
nak védelme, az állami tisztviselõk biztonsági védelme és ellenõrzése;

– a kormányzat tájékoztatása végett a nemzet biztonsága szempontjából és a
közjó fenntartása céljából jelentõséggel bíró információk gyûjtése, elemzése,
értékelése;

– a demokráciákra különös veszélyt jelentõ események megelõzése és meg-
akadályozása. (Ezek különösen: a politikai célzatú, személyek és javak ellen
irányuló erõszakos cselekmények, a terrorszervezetek, a tömegpusztító fegy-
verek elterjedése, az illegális kábítószer- és fegyverkereskedelem, a nemzet-
közi szervezett bûnözés.)

A törvényhozói és kormányzási rendszerek felépítésében és mûködésében, a
demokráciák fejlettségében lévõ különbségek, a más politikai kultúrák és tradíci-
ók folyományaként az irányítás, ellenõrzés és alkotmányos felügyelet több-keve-
sebb eltérést mutató – de mégis közel azonos vagy hasonló alapelveket követõ,
indítékokból születõ – intézményei, mechanizmusai alakultak ki az egyes orszá-
gokban. Az irányítás, ellenõrzés, felügyelet mechanizmusát vizsgálva szinte min-
denütt tapasztalható feszültség és kompromisszum a nemzetbiztonsági tevékeny-
ség hatékonyságának, a szolgálatok mûködése titkosságának biztosítása, vala-
mint a jogszerû mûködés garanciái között.

A nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása általában a miniszter politikai felelõs-
sége alapján áll. Ezen belül a kép meglehetõsen vegyes: vannak országok, ahol
az irányítást tárcával nem rendelkezõ miniszter vagy államtitkár látja el a kormány-
fõnek közvetlenül alárendelten, s van, ahol a nemzetbiztonsági szolgálatok vala-
mely közigazgatási ágazatot irányító miniszter alatt mûködnek. Több országban
elkülönül a hírszerzõ szolgálat és a belsõ biztonsági szolgálat miniszteri irányítá-
sa. A hírszerzõ szolgálatok kormányzati irányítási mechanizmusa általában a mi-
niszterelnök (az USA-ban, Franciaországban az elnök) személyéhez kötõdik.

Az eltérõ irányítás alatt álló, eltérõ hatáskörrel és illetékességgel mûködõ szol-
gálatok munkájának összehangolására, a nemzetbiztonsági tevékenység átfogó
kormányzati felügyeletére és ellenõrzésére külön kormányzati intézmények, bi-

9.1 A NATO országok nemzetbiztonsági struktúrái (HVGORAC, 2000.)



zottságok épültek ki. Vezetõjük általában a végrehajtó hatalom legfõbb vezetõje
(elnök, miniszterelnök) vagy annak személyes megbízottja, tagjai a nemzet bizton-
ságáért leginkább felelõs tárcák miniszterei. Munkájukat általában kis létszámú
szakértõi apparátusok segítik. Ezek az intézmények (bizottságok) nem vállalják át
az irányításért felelõs miniszter politikai felelõsségét. A nemzetbiztonsági politika
céljainak, a tevékenység irányelveinek megfogalmazásában, a kormányzati hír-
igények kimunkálásában, a szolgálatok közötti hatásköri és illetékességi kérdések
tisztázásában, a szolgálatok együttmûködésének biztosításában, az idõszerû
nemzetbiztonsági kérdésekben történõ közös fellépésük koordinálásában játsza-
nak szerepet. A bizottságokban született döntések, megállapodások végrehajtását
az irányító miniszterek – akik szintén bizottsági tagok – önálló felelõsséggel inté-
zik.

A miniszteri irányítástól elkülönül a szolgálatok vezetése. A szolgálat veze-
tõje önálló hatáskörrel és felelõsséggel vezeti a nemzetbiztonsági szolgálatot.
Meghatározottak azok a kérdések, amelyekben az irányító-felügyeleti szervek
döntenek vagy elõzetes engedélyt adnak, illetve azok, amelyekben a szolgá-
lat vezetõje önálló hatáskörrel és felelõsséggel jár el. Az ezzel összefüggõ
szabályozás kiterjed egyrészt a nemzetbiztonsági tevékenység ellátásával
kapcsolatos, másrészt a személyügyi és a költségvetési gazdálkodásra vonat-
kozó döntésekre.

Az egyes országok nemzetbiztonsági struktúrái között jelentõs eltérések talál-
hatók. Ezek részben az elõzõekben már ismertetett okokból, másrészt az egyes
országok stratégiai helyzetébõl, világpolitikai szerepébõl, katonai és külpolitikai el-
kötelezettségeibõl, harmadrészt az országok eltérõ, konkrét nemzetbiztonsági ve-
szélyeztetettségébõl és érdekérvényesítési lehetõségeibõl fakadnak. A szervezet-
rendszerben mutatkozó eltérések a sokoldalú struktúráktól (USA, Franciaország,
illetve NSZK, Nagy-Britannia) a kisméretû – esetenként részben a rendõri szerve-
zetbe ágyazott – biztonsági struktúrákig (Dánia, Belgium) terjednek. A fõbb jellem-
zõk azonban kiszûrhetõk: A nemzetbiztonsági tevékenység és a bûnüldözõ tevé-
kenység egymástól elkülönül, azt külön apparátusok végzik. A hírszerzõ appará-
tus szinte mindenütt elkülönül a belsõ biztonsági szolgálattól. Bizonyos regionális
igazodás figyelhetõ meg. Az eltérõ struktúrák kihatással vannak az irányítási és
felügyeleti mechanizmusokra is. 

A parlamenti (törvényhozói) felügyelet kiépítése az 1970-es évek közepén vett
lendületet. Jogosítványainak bõvítése, erõsítése, a felügyelet eszközrendszeré-
nek finomítása napjainkban is tartó folyamat. A parlamenti felügyelet mélysége,
eszközrendszerének hatékonysága az egyes országok között nagyon eltérõ. A
legszélesebb törvényhozói felügyeleti rendszer az Amerikai Egyesült Államokban
épült ki, ahol a törvényhozói felügyelet a nemzetbiztonsági tevékenység széles
körére, a titkos akciókra is kiterjed, jelentõs jogi és költségvetési eszközök állnak
rendelkezésére. (Az USA-ban a törvényhozói felügyeleti bizottságok fontos szere-
pet játszanak a titkosszolgálatok költségvetésének folyamatában, ezt a felügyelet
fontos eszközének tekintik, másutt ez kisebb szerepet kap.) Az országok többsé-
gében a felügyelet intézményei korlátozottabb hatáskörrel mûködnek, fõleg a szol-
gálatok tevékenységének törvényességét vizsgálják. A szolgálatok beszámolási
kötelezettsége irányukban korlátozott, a külföldi hírszerzés és a titkos mûveletek
általában kívül esnek a felügyeleti bizottságok jogkörén. A bizottságok intézkedé-
si jogosultságai különbözõek.

A nemzetbiztonsági szolgálatok törvényhozói felügyeletének – a közigazgatási
ágazatok felügyeletétõl eltérõ – sajátos, elkülönült szervezeti formái és eszközei
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alakultak ki. Az eltérõ törvényhozási modellek nyilvánvalóan erre kihatással van-
nak: a kétkamarás törvényhozási modell esetén mindkét háznak van felügyeleti bi-
zottsága (pl. USA); másutt az alsó- és felsõház tagjaiból álló közös felügyeleti bi-
zottság mûködik (pl. Olaszország); csak az alsóháznak van a titkosszolgálatokat
felügyelõ bizottsága (pl. Németország); más országban (pl. Dánia) egykamarás a
törvényhozás. Van, ahol (pl. az NSZK-ban) több eltérõ funkciójú parlamenti bizott-
ság is felügyeli a szerveket.

A mûködés sajátosságai: zárt ülések, titoktartás, a bizottsági tagok kinevezésé-
nek speciális eljárási rendje (pl. Olaszországban a ház elnökei bízzák meg a ta-
gokat), az ülések gyakorisága minimumának meghatározása.

Az egyes ország-csoportokban eltérõ hangsúlyt helyeznek a felügyelet törvény-
hozói és bírói eszközeire. Az angolszász jogrendszerben nagyobb mértékben ha-
gyatkoznak a bírói hatalmi ágra, míg az európai jogrendszerekben erõteljesebb
parlamenti felügyeleti mechanizmusok épültek ki. Lényegi kérdés a felügyeleti in-
tézmények valódi függetlenségének mértéke a végrehajtó hatalomtól.

Amerikai Egyesült Államok

Az USA Hírszerzõ Közösségének tagjai:
– Központi Hírszerzõ Hivatal (CIA)
– Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) – technikai hírszerzés
– Honvédelmi Hírszerzõ Hivatal (DIA)
– a Honvédelmi Minisztérium, a Hadsereg, a Haditengerészet, a Légierõ

és a Tengerészgyalogság hírszerzõ részlegei
– Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI)
– a Külügyminisztérium Hírszerzõ és Kutatási Hivatala
– a Pénzügyminisztérium hírszerzõ részlege
– az Energiaügyi Minisztérium hírszerzõ részlege
– a Hírszerzõ Közösség apparátusa

Az 1947-es és 1949-ben módosított Nemzetbiztonsági Törvény hozta létre a
hírszerzési struktúra, a Hírszerzõ Közösség kereteit. A Központi Hírszerzõ Ügy-
nökséget (CIA) széleskörû felhatalmazással látta el. A törvény kimondta: a CIA
belsõ biztonsági feladatokat nem lát el, rendõri hatalommal nem rendelkezik, idé-
zést nem bocsáthat ki.

A Hírszerzõ Közösség és a CIA mûködésének részletszabályait 1981-ben
hozott elnöki rendelet tartalmazza. Az Egyesült Államok hírszerzõ tevékenysé-
gének célját abban határozza meg, hogy biztosítsa az USA elnökének és a
Nemzetbiztonsági Tanácsnak azokat az információkat, amelyek szükségesek
a külügyi, védelmi és gazdasági politika irányításával és fejlesztésével kap-
csolatos döntésekhez, valamint amelyeken az Egyesült Államok nemzeti érde-
keinek védelme alapul a külföldi szolgálatok fenyegetéseivel szemben. Az
összes minisztérium és ügynökség teljes mértékben együttmûködik, hogy ezt
a célt elérjék. A CIA külföldön hírszerzést és kémelhárítást is végez. Megszer-
zi, begyûjti mindazon információkat, amelyeket másképp nem lehet megsze-
rezni. Analizálja, korrelálja és szintetizálja a nemzetbiztonsági szempontból je-
lentõséggel bíró információkat, és továbbítja azokat. A CIA az USA elnöke ál-
tal jóváhagyott különleges tevékenységet is folytat. Az elnöki rendelet szerint
különleges tevékenységeknek minõsülnek azok a tevékenységek, amelyeket a
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nemzeti külpolitikai célok támogatása érdekében folytatnak, s amelyeket úgy
terveznek meg és hajtanak végre, hogy azok során az USA kormányának sze-
repe nem válik nyilvánvalóvá és láthatóvá, de az USA szerepét és céljait tá-
mogatják, s amelyeket ugyanakkor nem arra szánnak, hogy befolyással legye-
nek az USA-n belül a politikai folyamatokra, a közvéleményre, a politikára
vagy a tömegtájékoztatásra. Nem foglalnak magukba diplomáciai tevékenysé-
geket vagy hírszerzési anyagok gyûjtését, megszerzését vagy ehhez kapcso-
lódó segítõ funkciókat.

A CIA igazgatója egyben az USA nemzetbiztonsági szolgálatait tömörítõ Hír-
szerzõ Közösség igazgatója és az Egyesült Államok elnökének tanácsadója hír-
szerzési ügyekben.

A Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) önálló hatáskörû, szövetségi elhárító és
bûnüldözõ szervezet. A belföldi biztonsági tevékenységet alapvetõen az FBI látja
el, szövetségi nyomozóhatóságként feladata más súlyos bûncselekmények mel-
lett a kémtevékenység és a terrorizmus felderítése. Az USA-ban – mint már emlí-
tettük – a belsõ biztonsági tevékenység nem különül el a bûnüldözéstõl, a rendõri
jogosítványoktól.

Az FBI a CIA igazgatójának megkeresésére ad át információkat a CIA részére,
ha erre nemzetbiztonsági érdekbõl szükség van.

Kormányzati irányítás

A CIA önálló hatáskörrel bíró kormányszerv, amely közvetlenül az Egyesült Ál-
lamok elnökének felügyelete és irányítása mellett mûködik. Igazgatóját az elnök
nevezi ki a szenátus jóváhagyásával.

Az Egyesült Államok elnökének irányító tevékenysége az alábbi módokon való-
sul meg:

– közvetlenül a CIA igazgatójával való napi érintkezés során;
– a Nemzetbiztonság Tanácson keresztül, (illetve a nemzetbiztonsági fõtanács-

adó
– a Nemzetbiztonsági Tanács „titkára” – személyén keresztül);
– az elnök Külföldi Hírszerzési Tanácsadó Testülete és a Hírszerzési Felügyelõ

Testület közbejöttével;
– esetenként létrehozott (ad hoc) testületek vizsgálatai útján. (Például 1994 vé-

gén Clinton elnök létrehozta az USA Hírszerzõ Közösség szerepével és ké-
pességeivel foglalkozó Kétpárti Bizottság elnevezésû, csak neki beszámolni
tartozó ad hoc testületet azzal a céllal, hogy a CIA és más hírszerzõ szervek
tevékenységének vizsgálata alapján javaslatot tegyen munkájuk hatékonysá-
gának növelésére.)

A Nemzetbiztonsági Tanács feladata a nemzetbiztonsági irányelvek egységes
meghatározása, az együttmûködés elõmozdítása, a tevékenység koordinálása, a
célok és veszélyforrások, a kötelezettségek meghatározása. A Nemzetbiztonsági
Tanács a legfelsõ kormányzati testület, amely felügyeli és koordinálja a nemzet-
biztonsági tevékenységek teljes körét, irányítási és felülvizsgálati jogosítványai
vannak. 1995-ben az elnök szorosabbra vonta a hírszerzõ ügynökség feletti irá-
nyítást, az elnök és a Nemzetbiztonsági Tanács közvetlenül, részletekbe menõen
határozza meg a CIA hírigényeit. A Nemzetbiztonsági Tanácsot az USA elnöke ve-
zeti, tagjai: alelnök, külügyminiszter, védelmi miniszter. A CIA igazgatója és a Ve-
zérkari Fõnökök Egyesített Bizottságának Elnöke tanácsadóként vesz részt a
Nemzetbiztonsági Tanács munkájában.
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A Külföldi Hírszerzési Tanácsadó Testület a kormány szerveként segíti az el-
nököt a hírszerzõ feladatokkal összefüggõ stratégia kialakításában, végrehajtá-
sában, értékelésében. Fõ feladata, hogy javaslatokat tegyen olyan eljárásokra,
amelyek javítják és fokozzák az USA hírszerzési teljesítményét. Rendszeresen
értékeli a hírszerzõ szervek tevékenységét, irányítását, struktúráját és a szemé-
lyi feltételeket. Az elnök ezt a testületet – más név alatt – elõször 1956-ban hoz-
ta létre.

A Hírszerzési Felügyelõ Testület a Fehér Ház szerve, az elnök nemzetbiz-
tonsági ügyeket felügyelõ belsõ ellenõrzõ testülete. Fõ feladata, hogy a vég-
rehajtó hatalom részérõl biztosítsa – a törvényhozói felügyeletet megelõzõ –
folyamatos belsõ kontrollt. Figyelemmel kíséri a nemzetbiztonsági tevékeny-
ség – és szabályozásának – törvényességi vonatkozásait, és ezekrõl jelentést
tesz az elnöknek. Jelentenie kell az elnök részére minden olyan hírszerzési te-
vékenységet, amely a testület valamely tagja szerint „megsérti az Egyesült Ál-
lamok alkotmányát vagy törvényeit, elnöki rendeleteket vagy utasításokat”. Az
elnök 1976-ban hozta létre a testületet, s az elnök nevezi ki három, kormányon
kívüli tagját.

A kormányzati irányítás és felügyelet mellett a CIA igazgatója széles körû jogo-
sítványokkal rendelkezik a szervezet tevékenységi körét, feladatainak meghatáro-
zását és végrehajtásuk módját, a szükséges erõk és eszközök költségvetési kere-
ten belüli csoportosítását, felhasználását illetõen. A feladatok végrehajtásának két
fõ változata van: ha az a „fedett mûveletek” keretében történik, ehhez elnöki jóvá-
hagyás szükséges, és értesíteni kell végrehajtásukról a törvényhozást is, ha a
„nemzetközi együttmûködés” keretében történik, ehhez sem az elnök jóváhagyá-
sa, sem a Kongresszus tájékoztatása nem szükséges. 

A FBI igazgatóját meghatározott idõre (hét évre) az elnök nevezi ki, tevékeny-
ségét azonban az Igazságügyi Minisztérium keretében, a miniszter felügyelete
mellett végzi. Az FBI széles körû önállósággal látja el feladatát, de a költségvetés,
az adminisztratív és a fegyelmi irányítás szempontjából az igazságügy-miniszter-
nek alárendelt. A szakmai és a közvetlen irányítási kérdésekben – ennek megfe-
lelõen – a döntési jogkör az FBI igazgatójáé, a politikai kérdésekben vagy az igaz-
gató joghatósága alól kikerült problémákat (például vitás munkaügyi kérdéseket)
illetõen pedig az igazságügy-miniszter dönt. Kettõjük közötti vita esetén az USA
elnöke hozza meg a döntést. Kizárólag az elnök jogosult az igazgató felmentésé-
re, saját kezdeményezése vagy a miniszter javaslata alapján. Az igazgató az FBI
hatáskörébe utalt nemzetbiztonsági és szövetségi bûnügyi esetekben az egyes ál-
lamok hatóságai felé utasítási jogkörrel bír.

A törvényhozói felügyelet kérdései

A CIA-t létrehozó 1947. évi, illetve az azt módosító 1949. évi törvény a szerve-
zet parlamenti felügyeletét – a Kongresszus mûködési szabályainak megfelelõen
– mindkét ház egy-egy bizottsága elé utalta. 1980 óta a Szenátus Hírszerzési Kü-
lönbizottsága, illetõleg a Képviselõház Hírszerzési Állandó Bizottsága kizárólagos
illetékességgel bír a CIA kongresszusi felügyelete tekintetében.

A Szenátus Hírszerzési Különbizottságát (SSCI) 1976-ban szenátusi határozat
hozta létre. Széles jogköre van arra, hogy vizsgálat alá vonja „az Egyesült Államok
különféle minisztériumai és ügynökségei hírszerzõ tevékenységének természetét
és mértékét”. Felügyeleti jogköre kiterjed a hírszerzõ ügynökségek költségvetésé-
re is. Jogában áll hatósági idézéseket kibocsátani.
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A Képviselõház Hírszerzési Állandó Bizottsága (HPSCI) a szenátusi bizott-
sághoz hasonló jogkörrel rendelkezik, de felügyeleti jogosítványai költségvetési
kérdésekben még bõvebbek. A bizottságot 1977-ben képviselõházi határozat
hozta létre.

E felügyeletet a bizottságok az alábbiak szerint gyakorolják:
A hírszerzõ ügynökségek számára a törvények tájékoztatási kötelezettségeket

írnak elõ a tevékenységükre, az esetleges kudarcokra, szabálytalan mûködésre
és azok kijavítására tett intézkedésekre nézve. A kiemelkedõ jelentõségû ügyek-
ben a felügyelõ bizottságok elõzetes tájékoztatást kaphatnak, ha az elnök – a hír-
szerzõ mûvelet természetét figyelembe véve – azt megengedhetõnek tartja. Ha-
táskörükben folyamatos tájékoztatást kérhetnek a hírszerzõ ügynökségek tevé-
kenységérõl. Megkapják a CIA hírszerzõ elemzéseit, tájékoztatóit, amelyek közül
nem egyet meg is vitatnak. Igény esetén (kongresszusi tag kérésére vagy állam-
polgári bejelentés nyomán) elbírálják a hírszerzõ ügynökség akcióinak törvényes
voltát. A konkrét ügyekben való illetékességet tekintve rugalmasak a határok, az
ügynökség vezetõjének bizonyos mérlegelési jogköre van az információk kiadásá-
ban, s abban is, hogy a kért információt a bizottság elnökének, vagy a bizottság
minden tagjának megadja. A mérleg nyelve a források és módszerek védelme. A
titkos kapcsolatok („humán források” – ügynökök) személyérõl, az információszer-
zés konkrét, titkos alkalmazási módszereirõl a bizottságok általában nem kapnak
tájékoztatást. A bizottság által hozott határozatnak halasztó hatálya nincs, utóla-
gos politikai hatása azonban annál inkább. A felügyelõ bizottságok rendszeres
meghallgatásokon foglalkoznak a hírszerzés politikai vetületeivel.

A Szenátus Hírszerzési Különbizottsága és a Képviselõház Hírszerzési Ál-
landó Bizottsága (a Szenátus és a Képviselõház költségvetési bizottságaival
együtt) évente jóváhagyja a Hírszerzõ Közösség – benne a CIA – költségveté-
si tervét. A két felügyelõ bizottság és a két költségvetési (kiutalási) bizottság
részletes költségvetés-tervezetet kap meg. E részletes költségvetési tervezet
a legmagasabb fokú titokminõsítéssel rendelkezik, csak a bizottságok tagjai
ismerhetik meg. A Képviselõház és a Szenátus – a bizottságok véleményét fi-
gyelembe véve – a nem részletezett költségvetési tételekrõl, fõbb mutatókról
dönt. 

A felügyelõ bizottságok jóváhagyják a Hírszerzõ Közösség vezetõ tisztségvise-
lõinek kinevezését, az igazgató esetében ez a jog a szenátus plénumáé. A bizott-
ságok tagjait titoktartási eskü köti, az ülések – témájuktól függõen – zártak lehet-
nek. 

1989-ben törvény hozta létre a CIA fõfelügyelõje intézményét. A felügyelõ (és
Hivatala) beszámolással tartozik a Kongresszusnak; független vizsgálatokat, nyo-
mozásokat és ellenõrzéseket folytat a CIA programjai és tevékenységei kapcsán.
Felügyeli azok gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét, feltárja a
végrehajtás problémáit, hiányosságait, az esetleges visszaéléseket. Ezekrõl, va-
lamint a szükséges javító intézkedésekrõl teljes körûen és naprakészen tájékoz-
tatja a CIA igazgatóját, továbbá biztosítja, hogy a Szenátus Hírszerzési Különbi-
zottsága és a Képviselõház Állandó Hírszerzési Különbizottsága tájékoztatást
kapjon a lényeges problémákról, kijavításukra tett intézkedésekrõl és azok végre-
hajtásáról.

A CIA fõfelügyelõjét az elnök nevezi ki. Követelmény: a külföldi hírszerzési ta-
pasztalat és a biztonsági ellenõrzésnek való megfelelés. Kinevezését a Szenátus
hagyja jóvá. Közvetlenül a CIA igazgatója alá tartozik, aki általános felügyeletet
gyakorol felette. 

302

9.1 A NATO országok nemzetbiztonsági struktúrái (HVGORAC, 2000.)



A felügyelõ hozzáférhet minden anyaghoz, illetve meghallgatja a CIA (és „alvál-
lalkozói”) bármely munkatársát, ha az a feladatkörében folyatott vizsgálathoz
szükséges. A CIA igazgatója jogosult megtiltani a fõfelügyelõnek egyes elle
nõrzéseket, vizsgálatokat, nyomozást, ha úgy ítéli meg, hogy az szükséges az
USA alapvetõ nemzetbiztonsági érdekeinek védelmében. A tiltásról ugyanakkor az
igazgató jelentést köteles benyújtani a Kongresszus Hírszerzési Bizottságához,
amelyben e jogának gyakorlását kellõen megindokolja. 

A fõfelügyelõt csak az elnök hívhatja vissza hivatalából, ennek indokait köteles
közölni a Kongresszus hírszerzési bizottságaival.

A CIA vezetése alapvetõen fontosnak tartja a jó kongresszusi kapcsolatokat. Az
igazgató és a vezetõ munkatársak egyaránt a Kongresszus rendelkezésére áll-
nak; a bizottsági tagokat, de más képviselõket, szenátorokat is – kérésükre – a kí-
vánt témákban tájékoztatják. Ennek elhanyagolása a törvényhozás és a CIA kap-
csolatainak megromlását idézheti elõ, s a tájékoztatás elmaradása jelentõs fe-
szültséget okozhat a CIA és a Kongresszus között.

A Kongresszus mindkét illetékes bizottsága igyekszik (eltérõ többségû törvény-
hozás és kormányzat ellentéte esetén különösképpen) kiterjeszteni befolyását a
CIA-ra, kihasználva annak idõnkénti zavarait.

A katonai hírszerzõ szolgálatok felügyeletére meghatározott jogosítvánnyal ren-
delkeznek a honvédelmi ágazatot felügyelõ bizottságok is.

Az FBI felügyeletére – mivel az Igazságügyi Minisztérium keretében mûködik –
a két ház jogi és igazságügyi bizottságai illetékesek. E jogkört azonban viszony-
lag ritkán gyakorolják közvetlen módon, ellentétben a CIA-t felügyelõ bizottságok-
kal. Adott esetben meghallgatják ugyan az FBI igazgatóját is egy-egy konkrét
problémáról, de a Kongresszus elõtt a szervezettel kapcsolatos felelõsség az
igazságügy-miniszter általános politikai felelõsségének részét képezi.

Belgium

– Állambiztonsági Szolgálat – polgári elhárító szolgálat
– Általános Hírszerzõ Szolgálat (SGR) – katonai titkosszolgálat

Az Állambiztonsági Szolgálat klasszikus alkotmányvédelmi, elhárítási feladato-
kat lát el, felel az ország belsõ biztonságáért, külföldön nem jogosult információk
szerzésére. Polgári hírszerzõ szolgálata az országnak nincs.

Katonai hírszerzõ és elhárító feladatokat lát el az Általános Hírszerzõ Szolgá-
lat. Az Általános Hírszerzõ Szolgálaton belül mûködik a Hírszerzõ Szolgálat,
(SDRI) és a Biztonsági Szolgálat (SDRA).

Az Állambiztonsági Szolgálat az Igazságügyi Minisztérium, míg az Általános
Hírszerzõ Szolgálat a Védelmi Minisztérium alárendeltségében tevékenykedik. Az
Általános Hírszerzõ Szolgálat a vezérkari fõnökön keresztül kapcsolódik a védel-
mi miniszterhez.

1992-ben hozták létre az Állambiztonsági Szolgálat parlamenti felügyeletét el-
látó Állandó Ellenõrzõ Bizottságot, amely kettõs funkciót tölt be: egyrészt õrködik
az állampolgárok alkotmányban és egyéb jogszabályokban rögzített jogainak sért-
hetetlensége felett, másrészt biztosítja a koordinációt a csendõrség és a titkos-
szolgálat között. Az ellenõrzõ bizottság munkáját az Ellenõrzõ Szolgálat segíti.
Tagjait a titkosszolgálat és más államigazgatási szerv munkatársai közül egy éves
idõtartamra delegálják. Megbízatásuk meghosszabbítható.
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Dánia

– Rendõrségi Titkos Szolgálat – polgári és katonai elhárító szolgálat
– Védelmi Hírszerzõ Szolgálat

A Titkos Szolgálat a nemzeti rendõrség önálló része. Közvetlen felügyelõje az
országos rendõr-fõkapitány.

A Védelmi Hírszerzõ Szolgálat – katonai hírszerzõ feladatokkal – a védelmi mi-
niszternek van alárendelve, a véderõ vezérkari fõnöke katonai témákban csak pri-
oritásokat határozhat meg számára.

A titkosszolgálatok törvényhozási felügyeletét 1988-ban törvényben szabályoz-
ták, amely parlamenti felügyeleti bizottság felállításáról rendelkezett. A bizottság a
parlament tagjaiból áll, egy-egy tagot delegálnak az ország fõbb politikai pártjai, a
kisebb pártoknak nincs képviselete a bizottságban. A felügyeleti jogkör kiterjed
mind a belföldi, mind a külföldi hírszerzõ tevékenységre. A törvény szerint a kor-
mány köteles a parlamenti bizottságot folyamatosan informálni az ország két tit-
kosszolgálata számára kiadott irányelvekrõl és olyan tevékenységekrõl, amelyek-
nek jelentõs külpolitikai vagy nemzetbiztonsági kihatásai vannak. A bizottság ülé-
sei bizalmasak. A felügyeleti szerep viszonylag korlátozott: a bizottság ritkán ülé-
sezik, általában évente egyszer. Feltehetõen a kormány arra használja ezt az
évenkénti ülést, hogy informálja a bizottságot az ország hírszerzési (titkosszolgá-
lati) programjának általános tartalmáról. A törvény két különleges ülésrõl rendelke-
zik: a kormány összehívhatja a bizottság ülését, hogy jelentõs hírszerzési (titkos-
szolgálati) akcióról tájékoztassa; a bizottság bármely tagja összehívhatja az ülést,
hogy a tudomására jutott adatok alapján információt kérjen a titkosszolgálatok te-
vékenységérõl.

Franciaország

– Külsõ Védelmi Fõigazgatóság (DGSE) – polgári hírszerzõ szolgálat
– Területellenõrzési Igazgatóság (DST) – polgári elhárító szolgálat
– Általános Hírszerzés – belsõ elhárítás
– Katonai Hírszerzési Igazgatóság – katonai hírszerzõ szolgálat
– Nemzetvédelmi és Biztonsági Igazgatóság – katonai elhárító szolgálat

A DGSE feladatait 1982. évi dekrétum határozza meg. Feladata, hogy a kor-
mány számára más illetékes szervekkel szorosan együttmûködve felkutassa és
felhasználja mindazokat az információkat, amelyek érintik Franciaország bizton-
ságát, továbbá hogy felderítse és meggátolja a nemzeti területen kívül a francia
érdekek ellen irányuló kémtevékenységeket, azok következményeinek elhárítása
céljából. Feladata teljesítése érdekében együttmûködik más szolgálatokkal és ille-
tékes szervekkel. Hatáskörében végrehajtja mindazokat az akciókat, amelyekkel
a kormány megbízza. Jelenti a rendelkezésére álló információk szintézisének
eredményét.

A DST feladatát 1982-es dekrétum szabályozza. A DST hivatott a Francia Köz-
társaság területén felkutatni és megelõzni a külföldi hatalmak által kezdeménye-
zett, folytatott vagy támogatott, az ország biztonságát fenyegetõ mindenfajta tevé-
kenységet és harcolni e tevékenységek ellen. E vonatkozásban a honvédelemmel
összefüggõ küldetést hajt végre. Feladatainak teljesítése érdekében köteles fel-
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dolgozni és felhasználni a fenti cselekményekkel kapcsolatos minden információt,
amelyeket az ország biztonságáért felelõs szolgálatok haladéktalanul kötelesek
hozzá eljuttatni. Feladata továbbá, hogy hozzájáruljon az ország kulcsszektorai-
nak és érzékeny pontjainak biztonságához, a nemzetvédelem titkainak megvédé-
séhez.

A NATO országok közül egyedül Franciaországban mûködik kifejezetten
belsõ elhárítási feladatokkal létrehozott biztonsági szolgálat, az Általános
Hírszerzés, amely jogosult a politikai pártok és szakszervezetek ellenõrzé-
sére is.

A Külsõ Védelmi Fõigazgatóság a védelmi miniszter felügyelete alatt áll. A Ka-
tonai Hírszerzési Igazgatóság a Vezérkari Fõnökséghez tartozik. 

A nemzeti rendõrségbe ágyazottan, de a belügyminiszter közvetlen felügyelete
alatt mûködik a Területellenõrzési Igazgatóság és az Általános Hírszerzés.

A Nemzetvédelmi és Biztonsági Igazgatóság a védelmi miniszter alárendeltsé-
gében tevékenykedik.

A francia irányítási és felügyeleti rendszer alapvetõ elemét az erõs köztársasá-
gi elnöki rendszer határozza meg. A biztonsági szolgálatok legfelsõbb szintû fel-
ügyeletét, elvi és politikai irányítását a köztársasági elnök gyakorolja, alapvetõen
a neki alárendelt Védelmi Tanácson (CD) és az Elnökség Külön Vezérkarán ke-
resztül. A Védelmi Tanács tagja a miniszterelnök, a védelmi-, a belügy- és a kül-
ügyminiszter. E testület dönt a nemzetbiztonságot érintõ alapvetõ kérdésekben, il-
letve krízishelyzetekben mintegy operatív bizottságként mûködik. A testület szük-
ség szerint bõvíthetõ, így a vezérkar fõnökét vagy a szolgálatok vezetõit szakér-
tõként meghívják üléseire.

A miniszterelnök, illetõleg a kormány a nemzetbiztonsági szolgálatok irányítá-
sában nem rendelkezik teljes körû befolyással. Különösen így van abban az eset-
ben, ha az elnök más politikai pártból kerül ki, mint a kormány. A miniszterelnök
kormányszinten azonban felelõs az egyes miniszterekhez tartozó szolgálatok te-
vékenységének irányításáért, összehangolásáért. A szolgálatok a felügyeletüket
ellátó miniszter mellett közvetlen kapcsolatot tartanak a miniszterelnökkel és a
köztársasági elnök hivatalával.

A nemzetbiztonsági szolgálatok tekintetében a miniszterelnök tevékenységét az
alárendeltségébe tartozó Tárcaközi Hírszerzési Bizottság (CIR) és a kormány mel-
lett mûködõ Nemzetvédelmi Fõtitkárság (SGDM) támogatja.

A Tárcaközi Hírszerzõ Bizottság tagjai: a nemzetvédelmi miniszter, a belügymi-
niszter, a külügyminiszter, a gazdaságügyi miniszter, az ipari miniszter, a kutatási
miniszter, az ûrkutatással megbízott miniszter, a tengeren túli megyék minisztere
és a fegyveres erõk vezérkari fõnöke. A testület üléseit a miniszterelnök hívja ösz-
sze. Évente legalább kétszer ülésezik, jóváhagyja a kormány hírszerzési tervét, és
felterjeszti azt a köztársasági elnöknek, emellett orientálja és koordinálja minden
olyan minisztérium, fõhatóság – ideértve a szolgálatokat is – tevékenységét,
amely információszerzéssel foglalkozik. Az ülések közt a Hírszerzési Állandó Bi-
zottság (CPR) intézi az ügyeket. Tagjai a fent említett minisztériumok kabinetigaz-
gatói.

A Nemzetbiztonsági Fõtitkárság valamennyi információszerzést végzõ szerve-
zet által begyûjtött információk elemzésével és értékelésével foglalkozik. Tagjai –
ennek megfelelõen – elemzõ szakemberek, vezetõje általában tábornoki rendfo-
kozatot visel.

A Biztonsági Lehallgatásokat Ellenõrzõ Bizottság (CNIS) felügyeli az elrendelt
lehallgatásokat.
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A francia parlament a nemzetbiztonsági szolgálatok felett érdemi felügyeletet,
ellenõrzést nem gyakorol. Kivételes esetben ad hoc bizottságot hoz létre, amely
jogosult bizonyos meghallgatásokra.

A szolgálatokat ellenõrzi a Számvevõszéki Bíróság, amely annak vizsgálatára
jogosult, hogy a szervezet az elõírásoknak megfelelõen mûködik-e vagy sem,
operatív anyagokba nem tekinthet be.

Görögország

– Nemzeti Hírszerzõ Szolgálat (EYP)

A Nemzeti Hírszerzõ Szolgálat polgári és katonai hírszerzõ, alkotmányvédõ, el-
hárító szervezet. A miniszterelnök alá tartozik, ugyanakkor a hadsereg tartja fenn.
Rajta kívül még titkosszolgálati feladatokat ellátó szervezetnek tekinthetõ az
Antiterror Egység és a Szárazföldi Erõk Különleges Szolgálata.

A szolgálatok tevékenységét a parlament rendszeresen nem felügyeli, az csu-
pán eseti jellegû, és a bekövetkezett, nem kívánatos események kivizsgálására
korlátozódik.

Hollandia

– Belbiztonsági Szolgálat (BVD)
– Katonai Hírszerzõ Szolgálat (MID)

A Hírszerzési és Biztonsági Törvényt 1987-ben fogadták el. A belsõ biztonsági
szolgálat feladata információgyûjtés a demokratikus rendet és az állam biztonsá-
gát veszélyeztetõ személyekrõl és szervezetekrõl (kémkedés, szabotázs, szélsõ-
séges politikai mozgalmak, politikai erõszak, terrorizmus), továbbá az államtitok, a
közigazgatás és az ipar alapvetõen fontos területeinek védelme.

A Belbiztonsági Szolgálat a belügyminiszter, a Katonai Hírszerzõ Szolgálat a
védelmi miniszter irányítása alatt mûködik. A nemzetbiztonsági szolgálatok tevé-
kenységéért a Hírszerzõ és Biztonsági Szolgálatok Miniszteri Bizottsága felelõs.
Tagjai: a miniszterelnök, a belügyminiszter, az igazságügy-miniszter, a külügymi-
niszter, a védelmi miniszter, a gazdasági miniszter és a pénzügyminiszter. Megvi-
tatja a szolgálatok hatáskörének szabályozását, összehangolja tevékenységüket.
Meghatározza a szolgálatok közötti együttmûködést, a nemzeti információs igé-
nyek tervét, felhívja a szolgálatok figyelmét a nemzeti érdekekre és a biztonsági
veszélyfaktorokra, kijelöli a nemzetbiztonsági tevékenység súlyponti kérdéseit. A
bizottság ritkán ülésezik. A szolgálatok tevékenységének gyakorlati koordinálását
az Egyesített Hírszerzési Bizottság (SIC) látja el, amely meghatározza a végrehaj-
tandó konkrét feladatok megoldásának irányelveit és módszereit. Általában ha-
vonta ülésezik.

A nemzetbiztonsági feladatok összehangolásában, a hírszerzõ és biztonsági
szolgálatok irányításában fontos szerepet tölt be az úgynevezett koordinátor, aki
a miniszterelnök és az irányító miniszter között helyezkedik el, tevékenységét a
miniszterelnök közvetlenül felügyeli. A koordinátor elõkészíti a miniszterelnök-
nek és a kormánynak a nemzetbiztonsági feladatokkal, a szolgálatok tevékeny-
ségével, a koordinációval kapcsolatos megbeszéléseit. Az irányító miniszterek
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meghallgatása után javaslatot tesz a miniszterelnöknek a nemzetbiztonsági te-
vékenység hatékonyságának növelése, a szolgálatok munkájának jobb össze-
hangolása érdekében szükséges intézkedésekre. Az irányító minisztereknek ja-
vaslatot tehet a feladatok kivitelezésére és a szolgálatok feladatainak szükséges
módosítására. A feladatok ellátását koordinálja. Az irányító miniszterek és a
szolgálatok vezetõi a munkájához szükséges minden adatot rendelkezésére bo-
csátanak.

A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti felügyeletét az Alsóház Hírszer-
zõ és Biztonsági Állandó Bizottsága látja el. A legnagyobb politikai pártok kép-
viselõi a tagjai. Szokásos munkarendje szerint évente egyszer ülésezik, indo-
kolt esetben vagy a hírszerzési és biztonsági ügyekben illetékes miniszter ké-
résére soron kívül, többször is összehívható. Ülései zártak, a bizottság tagja-
it titoktartási eskü köti. A szolgálatok tevékenységérõl évente írásos jelentést
kap. Kapcsolatot tart az irányító miniszterekkel és a szolgálatok vezetõivel. A
bizottság évi soros ülésén áttekinti a szolgálatok munkáját, és jelentést ter-
jeszt elõ a parlament mindkét házának. A belügyminiszter a Belbiztonsági
Szolgálat tevékenységérõl rendszeresen általános áttekintést nyújt a háznak,
emellett ellátja éves ismertetõkkel mind a két kamarát. A titkosszolgálati tevé-
kenységre vonatkozó olyan parlamenti interpelláció esetén, amely az államti-
tok sérelme nélkül nem válaszolható meg, a belügyminiszter a bizottságnak
adja meg a választ.

Izland

A – kis létszámú – izlandi titkosszolgálat a rendõri struktúrába ágyazottan mû-
ködik.

Kanada

– Kanadai Biztonsági Hírszerzési Szolgálat (CSIS) – polgári elhárító szolgálat
– Távközlési Biztonsági Hivatal (CSE) – katonai szolgálat
– Honvédelmi Minisztérium Hírszerzése – katonai hírszerzõ és elhárító szolgá-

lat
– katonai fegyvernemek hírszerzõ szolgálatai

A jelenlegi titkosszolgálati struktúra egy 1984-es törvény alapján született meg.
A Biztonsági Hírszerzési Szolgálat a mindenkori belügyminiszter politikai fel-

ügyelete mellett végzi tevékenységét. A Biztonsági Hírszerzési Szolgálat alapve-
tõen belsõ biztonsági szervezet, amelynek külföldön is vannak képviselõi. Fõ fel-
adatait a kémelhárítás, a terrorelhárítás, a bevándorlás biztonsági kérdései, a fon-
tos tisztségeket betöltõ személyek biztonsági ellenõrzése és az államtitkok védel-
me képezi.

A katonai szolgálatok a Védelmi Minisztérium alárendeltségében fejtik ki tevé-
kenységüket. A miniszterelnök mellett mûködik egy ún. tanácsadó-testület, amely
biztonsági kérdésekkel is foglalkozik. A testület tesz ajánlást a titkosszolgálat igaz-
gatójának személyére. A kanadai titkosszolgálatok vezetõi egy külön testületet is
alkotnak, amelynek feladata, hogy segítse a miniszterelnököt döntéseinek megho-
zatalában.

307

9.1 A NATO országok nemzetbiztonsági struktúrái (HVGORAC, 2000.)



Az államfõt képviselõ kormányzó ötéves idõtartamra fõfelügyelõt nevez ki, aki
jogosult a titkosszolgálatok munkájának ellenõrzésére, s éves titkos jelentésben
számol be tapasztalatairól. A titkosszolgálatok tagjaira vonatkozó biztonsági elõ-
írások a fõfelügyelõre is kiterjednek. Feladatai ellátásához minden titkosszolgála-
ti vonatkozású információt megkap. A titkosszolgálatok miniszterelnökhöz küldött
jelentéseit a fõfelügyelõ is megkapja, aki azokat megjegyzésekkel látja el, észre-
vételezi az általa jogellenesnek vagy feleslegesnek vélt tevékenységeket. A jelen-
téseket kommentárjaival együtt küldi meg a Biztonsági Hírszerzési Felülvizsgáló
Bizottságnak.

1984-ben törvény hozta létre a Biztonsági Hírszerzési Felülvizsgáló Bizott-
ságot (SIRC), amely a parlament felügyelete alatt mûködik, de tagjai nem par-
lamenti képviselõk. A bizottság tagjait – a miniszterelnök, valamint a parlament
alsó- és felsõházával való konzultáció és biztonsági ellenõrzés után – a kor-
mányzó nevezi ki öt év idõtartamra. A tagság egy ízben meghosszabbítható. A
biztonsági elõírások a bizottság tagjaira is kötelezõek. A bizottság felügyeleti
joga a Biztonsági Hírszerzési Szolgálatra korlátozódik, nem terjed ki a védel-
mi miniszter hatáskörében mûködõ többi szolgálatra. Általános felügyeletet lát
el. Vizsgálja a szolgálatnak adott kormányzati utasításokat, iránymutatásokat,
a szolgálat és más állami szerv között létrejött megállapodásokat. A bizottság-
hoz lehet benyújtani a Biztonsági Hírszerzési Szolgálat tevékenységével kap-
csolatos panaszokat, amely jogosult azok tételes kivizsgálására. Ugyancsak
jogosult a szolgálat külföldön dolgozó munkatársainak ellenõrzésére, hogy
munkájuk a törvényi elõírásoknak megfelel-e. A felülvizsgáló bizottság éves
tapasztalatait nyílt jelentésben foglalja össze, amelyet megkap a belügymi-
niszter és a parlament két háza. A bizottság feladatai ellátásához szükséges
minden adatot, dokumentumot megkaphat.

Luxemburg

A luxemburgi titkosszolgálat (Service de Renseignement) közvetlenül a minisz-
terelnök alá rendelt kis szolgálat. Illetékességbõl a minisztereknek is jelent, de fe-
lelõsséggel a miniszterelnöknek tartozik.

Nagy-Britannia

– a Titkos Hírszerzõ Szolgálat (SIS)
– a Brit Biztonsági Szolgálat (BSS)
– a Rádiófelderítõ Összeköttetési Központ (GCHQ)
– a Védelmi Hírszerzõ Szolgálat (DIS)

Nagy-Britannia azok közé a parlamentáris demokráciák közé tartozik, ahol a
nemzetbiztonsági szolgálatok törvényi szabályozása csak késõn született meg. A
belföldi feladatokat ellátó Brit Biztonsági Szolgálat (BSS) mûködését 1989-ben
született törvény szabályozza. A BSS feladatait a következõk szerint határozza
meg: a nemzetbiztonság védelme, különösen a kémkedés, a terrorizmus és a sza-
botázs fenyegetésével, idegen hatalmak ügynökeinek tevékenységével és olyan
akciókkal szemben, amelyek célja a parlamentáris demokrácia megdöntése vagy
aláásása; az Egyesült Királyság gazdasági biztonságának védelme külföldi sze-
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mélyek fenyegetõ szándékaival vagy tevékenységével szemben. 1996-ban szüle-
tett törvény a BSS-t felhatalmazta arra, hogy súlyos bûnügyekben felderítést vé-
gezzen.

A Titkos Hírszerzõ Szolgálatra (SIS) vonatkozó törvényt 1994-ben fogadták el.
A törvényben a hírszerzõ szolgálat széleskörû felhatalmazást kapott külföldön
folytatott tevékenységre, de a SIS-nek lehetõsége van az Egyesült Királyságon
belül is mûködni külföldi célpontok ellen. Feladata: információgyûjtés és más fel-
adatok végrehajtása a Brit Szigeteken kívüli személyek tevékenységével és szán-
dékaival kapcsolatban. Tevékenységét a nemzetbiztonság, különösen a honvéde-
lem, katonai hírszerzés, a kormány külpolitikája és az ország gazdasági jóléte ér-
dekében fejti ki, közremûködik súlyos bûncselekmények megelõzésében és felde-
rítésében.

A hírszerzés (SIS), a biztonsági szolgálat (BSS) és a GCHQ egyaránt független
kormányszerv, a SIS és GCHQ mûködéséért a külügyminiszter, a BSS mûködé-
séért a belügyminiszter viseli a Parlament elõtti felelõsséget.

A külügyminisztérium és a hírszerzés között folyamatos a konzultáció. A külügy-
minisztérium véleményezi a hírszerzés külföldi akcióit, de vétójoggal nem rendel-
kezik. A SIS fõnökét („Chief”) a külügyminiszter nevezi ki, munkáját a külügymi-
nisztérium és a hadügyminisztérium egy-egy tanácsadója segíti. A SIS fõnöke fe-
lelõs a hírszerzés hatékonyságáért, s annak biztosításáért, hogy az kizárólag
funkciójával összhangban lévõ információkat szerezzen be és adjon ki, továbbá
azért, hogy a SIS egyetlen politikai párt érdekeinek elõmozdítására sem tehet lé-
péseket.

A biztonsági szolgálat (BSS) fõigazgatóját („Director-General”) a belügyminisz-
ter nevezi ki. A vezetõi felelõssége a SIS fõnökéhez hasonló.

A postai küldemények ellenõrzésére, a telefonlehallgatásokra, valamint a ma-
gántulajdonba való behatolással járó titkosszolgálati eszközalkalmazásra az en-
gedélyeket a belügyminiszter adja ki. A külügyminiszter a hírszerzõ szolgálat ré-
szére az olyan külföldi titkosszolgálati tevékenységre vonatkozó engedélyeket ad-
ja ki, amelyek engedély nélkül az Egyesült Királyságban büntetendõk lennének.
Az engedélyezéseket a kommunikáció ellenõrzése tekintetében az ún. IOCA-biz-
tos, a BBS-rõl és a SIS-rõl szóló törvény alapján kiadott engedélyeket pedig a tit-
kosszolgálati biztos vizsgálja felül. A titkosszolgálatokkal szembeni panaszokat a
Tribunal vizsgálja ki. (Részletesebben lásd a titkos információgyûjtés engedélye-
zésérõl és a jogorvoslatról szóló részben.)

A Védelmi Hírszerzõ Szolgálat sajátos szervezeténél fogva egyrészt illeszkedik
a brit hírszerzés rendszerébe, másrészt, mint a vezérkar hírszerzõ igazgatósága
egységbe fogja a különbözõ haderõnemek és a légi felderítés hírszerzõ rendsze-
rét. Tevékenységének összehangolását a Védelmi Hírszerzõ Törzs végzi. Nem
valódi titkosszolgálat.

A brit titkosszolgálatokat az Egyesített Hírszerzõ Bizottság (JIC) fogja össze,
amely hetente ülésezik. A külügy-, a védelmi- és a belügyminisztérium magas be-
osztású tisztviselõibõl és a titkosszolgálatok vezetõibõl áll. Rendeltetése, hogy jó-
váhagyásra alkalmas formában elõterjessze a brit nemzeti hírszerzés fõ célkitûzé-
seit. Átfogó felügyeletet gyakorol a brit hírszerzõ közösség egésze felett, meg-
szabja az általános hírigényeket, és meghatározza a prioritásokat. A szolgálatok-
tól és a minisztériumokból beérkezõ információkat elemzi, értékeli, heti rendsze-
rességgel hírszerzõ jelentést (az ún. Vörös Könyvet) állít össze a királynõ, a mi-
niszterelnök, valamint a miniszterelnök által meghatározott miniszterek részére. A
bizottság munkájában elemzõ részlegre és koordinációs stábra támaszkodik. A
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koordinációs stáb feladata a bizottsági ülések elõkészítése és a döntések továb-
bítása az érintett szolgálatokhoz.

A titkosszolgálatok legfelsõbb irányítása a miniszterelnök kezében összponto-
sul, elsõ számú tanácsadója hírszerzõ és biztonsági ügyekben a kabinet-titkár (a
közszolgálat vezetõje). A hírszerzésre vonatkozó felsõ szintû döntéseket a kabinet
tagjaiból álló kül- és katonapolitikai bizottság (miniszterelnök, külügy-, hadügy-,
belügy-, pénzügy- és közlekedési miniszter) hozza meg.

Kormányzati felügyeletet lát el az Állandó Államtitkár-helyettesi Bizottság
(PSIS). Jóváhagyja a szolgálatok költségvetését, és ellenõrzi a felhasználást. A
PSIS elnöke a kabinet-titkár, tagjai a fontosabb minisztériumok államtitkár helyet-
tesei, a vezérkar fõnöke és a hírszerzõ koordinátor. A PSIS – a kabinet-titkáron ke-
resztül – a miniszterelnöknek van alárendelve. 

A miniszterelnök közvetlen tanácsadó testületeként mûködik a Titkosszolgálati
Miniszteri Bizottság (CSI), amelynek feladata: a hírszerzõ és biztonsági szolgála-
tok mûködési rendjének állandó felügyelete, folyamatos áttekintése. E bizottság
tárgyalja meg például a szolgálatok tevékenységével kapcsolatos eljárási, felha-
talmazási kérdéseket. A bizottság elnöke a miniszterelnök, tagjai a miniszterelnök-
helyettes, a pénzügyminiszter, a belügyminiszter, a külügyminiszter, és a védelmi
államtitkár.

Az 1994-es törvény egyidejûleg intézkedett mindhárom (SIS, BSS, GCHQ) tit-
kosszolgálat ellenõrzését megvalósító parlamenti bizottság, a Hírszerzési és Biz-
tonsági Bizottság felállításáról. A bizottság tagjait a miniszterelnök nevezi ki az el-
lenzék vezetõjének egyetértésével az alsóház és a felsõház tagjaiból, létszáma
összesen kilenc fõ. A bizottság felügyeleti jogköre korlátozott, a szolgálatok veze-
tõi megtagadhatják a kért információk kiadását, ha azok érzékeny kérdéseket érin-
tenek, vagy kiadásukat a mûködésért felelõs belügy-, illetve külügyminiszter meg-
tiltotta. Azok az információk minõsülnek érzékenynek, amelyek a szolgálatok titkos
külföldi tevékenységére vonatkoznak, vagy konkrét titkosszolgálati mûveletet érin-
tenek, amelyekbõl következtetni lehet az információ forrására vagy megszerzésé-
nek módszerére. A bizottság tapasztalatairól éves jelentést nyújt be a miniszterel-
nöknek, de észrevételeit soron kívül is közölheti. 

A Számvevõszék is rendelkezik ellenõrzési jogosítványokkal a titkosszolgálat-
ok tekintetében. A szolgálatok a Számvevõszék feladatainak ellátásához szüksé-
ges adatokat a belügyminiszter, illetve a külügyminiszter jóváhagyásával adják
meg.

Németország

– Szövetségi Hírszerzõ Szolgálat (BND)
– Szövetségi Alkotmányvédõ Hivatal (BfV)
– Katonai Elhárító Szolgálat (MAD)

A Szövetségi Hírszerzõ Szolgálat (BND) tevékenységét az adatfeldolgozásról
és adatvédelemrõl szóló 1990-es törvény 4. fejezete (BND-Gesetz)  szabályozza.
Feladata azon külföldre vonatkozó információk beszerzése és kiértékelése, ame-
lyek a Szövetségi Köztársaság számára kül- és biztonságpolitikai jelentõséggel
bírnak. A BND a külföldi fejleményekre vonatkozó olyan információk beszerzésé-
re jogosult, amelyek más módon nem szerezhetõk be, illetve amelyek beszerzé-
sére más hatóság nem illetékes. A törvény felhatalmazza a  BND-t, hogy védje

310

9.1 A NATO országok nemzetbiztonsági struktúrái (HVGORAC, 2000.)



munkatársait, létesítményeit, eszközeit és forrásait a biztonságukat veszélyezte-
tõ, valamint a titkosszolgálati tevékenységekkel szemben, továbbá felhatalmazza
biztonsági ellenõrzések lefolytatására olyan személyek vonatkozásában, akik a
szolgálat számára tevékenykednek vagy tevékenykedni fognak. A BND informáci-
ós tevékenysége feladataival összefüggésben kiterjedhet a személyes adatok ke-
zelésére is.

A Szövetségi Alkotmányvédõ Hivatalt (BfV) – a belsõ biztonsági tevékenység
ellátására – az 1950-ben született, 1972-ben módosított, alkotmányvédelemrõl
szóló törvény hozta létre a. A Szövetségi Alkotmányvédõ Hivatal felderíti az állam
biztonsága és a demokratikus alkotmányos rend ellen irányuló, továbbá azokat a
törekvéseket, amelyeknek célja az, hogy törvényellenes módon befolyásolják a
szövetségi állam és tartományai alkotmányos szerveinek hivatali mûködését, fel-
deríti a külföldi titkosszolgálati tevékenységet, a Német Szövetségi Köztársaság
külföldi intézményei ellen irányuló erõszakos cselekményeket, azok elõkészülete-
it, és közremûködik az államtitok, illetve a titokhordozók védelmében. Németor-
szágban – szemben az USA-val – a bûnügyi nyomozóhatóság és a belsõ bizton-
ságért felelõs Alkotmányvédõ Hivatal mind szervezetileg, mind hatáskörileg éle-
sen elkülönül egymástól. A kiemelt súlyú ún. köztörvényes bûncselekményekkel a
Szövetségi Nyomozó Hivatal (Bundespolizeiamt) foglalkozik. A Szövetségi Alkot-
mányvédõ Hivatal rendõri jogosítványokkal nem rendelkezik. A német szabályo-
zás sajátossága, hogy az Alaptörvény (Gundgesetz) többször módosított 10. sza-
kasza alapján létrehozott parlamenti bizottság (G–10. Grémium) jogosult az Alap-
törvény rendelkezéseibe ütközõ titkosszolgálati eszközök alkalmazásának enge-
délyezésére. A Grémium hatásköre kiterjed mind a biztonsági szolgálatokra, mind
a rendõrségre. A biztonsági szolgálatok általános parlamenti felügyeletére 1978-
ban született törvény.

A Szövetségi Hírszerzõ Szolgálat kormányzati felügyeletét a Kancellári Hivatal
vezetõje (államminiszter) látja el, a munkáját a Kancellári Hivatal egyik osztálya tá-
mogatja. A Szövetségi Alkotmányvédõ Hivatal a belügyminiszter felügyelete alatt
mûködik, a Katonai Elhárító Szolgálat a szövetségi véderõben látja el az alkot-
mányvédelmi-kémelhárítási feladatait a honvédelmi miniszter felügyelete mellett.
Ugyancsak a Szövetségi Honvédelmi Minisztérium Összhaderõ Vezetési Törzs II.
osztálya alárendeltségében mûködik a Szövetségi Haderõ Hírszerzõ Hivatala
(FÜS II–ANBW). A hadászati felderítést a BND végzi, a katonai szervekhez a had-
mûveleti és harcászati felderítés tartozik. A Szövetségi Haderõ Hírszerzõ Hivata-
la értékelõ-elemzõ tevékenységet végez, hírigényt állít össze. A katonai felderítés
fontos területe a rádióelektronikai felderítés, amelynek irányítását és felügyeletét
szintén a FÜS II–ANBW végzi. Az ANBW azonban titkosszolgálati eszközöket
nem alkalmazó szervezet.

A kormányzati irányítást végzõ miniszterek szakmai és szolgálati felügyelete ki-
terjed a szervezetek egész tevékenységére. Meghatározott eljárásokra utasíthat-
ják a szolgálatokat. Jogellenesség, célszerûtlenség vagy nem vállalható politikai
kockázat miatt megsemmisíthetik vagy megváltoztathatják a szolgálatok vezetõjé-
nek döntéseit, utasításait. A felügyelet kiterjed a személyügyi döntésekre. Megha-
tározott beosztásokon felül a személyügyi döntések nem tartoznak a szolgálatok
vezetõinek jogkörébe, azt az irányító miniszter gyakorolja; vonatkozik ez a kineve-
zésekre, fegyelmi ügyekre, elbocsátásokra. A felügyelet eszközei: a miniszteri kü-
lön utasítások, általános szolgálati utasítások, jelentési és ügyirat-felterjesztési kö-
telezettségek, a szolgálatok vezetõi fontosabb belsõ rendelkezéseinek és megha-
tározott intézkedéseinek jóváhagyása.
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A német titkosszolgálatok tevékenységét a Kancellári Hivatalban mûködõ, kü-
lön e feladatkört ellátó államminiszter hangolja össze, aki együttmûködik a BND
kormányzati irányításáért felelõs államminiszterrel, a BfV-ért felelõs belügyi és a
MAD-ért felelõs védelmi tárcával. Ellátja az egyes tárcák kompetenciáját meg-
haladó feladatokat. Részt vesz a szolgálatokat érintõ átfogó kérdések kidolgo-
zásában, koordinálja a több szolgálat tevékenységét is érintõ ügyeket, kiemelt
nemzetbiztonsági témákban a szolgálatok együttes fellépését. Kapcsolatot tart
a nemzetbiztonsági szolgálatok vezetõivel, de közvetlen utasítási jogkörrel nem
rendelkezik.

A titkosszolgálatokkal összefüggõ kormányzati feladatok megoldásának elõ-
mozdítására a hírszerzési és biztonsági kérdésekkel foglalkozó államtitkári bizott-
ság hivatott.

Németországban a nemzetbiztonsági szolgálatok törvényhozási felügyele-
tének széleskörû mechanizmusa épült ki. Két olyan parlamenti bizottság is mûkö-
dik, amelyet a titkosszolgálati tevékenység felügyeletére hoztak létre. Más parla-
menti bizottságok is vannak, amelyek jogköre egyes vonatkozásokban kiterjed a
titkosszolgálatokra vagy azok valamelyikére.

A Parlamenti Ellenõrzõ Bizottság törvényességi felügyeletet gyakorol mind
a három nemzetbiztonsági szolgálat felett. Tagjait a Bundestag szótöbbséggel
választja saját tagjai – tekintélyes képviselõk – közül, a Bundestagban képvi-
selettel rendelkezõ pártok súlyának arányában. A Bundestag határozza meg a
bizottság tagjainak számát és mûködésének rendjét. Ha a bizottság valame-
lyik tagja kiválik a parlamentbõl, vagy pártjának frakciójából, elveszíti bizottsá-
gi tagságát, helyébe haladéktalanul új tagot kell választani. A bizottság ülései
titkosak, kivéve, ha a bizottság aktuális fejleményt értékel, és jelenlévõ tagja-
inak kétharmada a nyilvánosság mellett dönt. Szigorú titoktartás terheli a ta-
gokat a bizottságból való kiválásuk után is. A bizottság átfogó tájékoztatást
kap a kormánytól a szolgálatok általános tevékenységérõl. A tájékoztatás ter-
jedelmét, idejét és módját – politikai felelõssége alapján – a kormány maga
határozza meg. Egyes konkrét ügyekben – például, ha a kért adatok a szolgá-
lat titkos kapcsolatainak (ügynökének) felfedését eredményeznék – megta-
gadhatja az információk átadását. A gyakorlatban a kormány utólag egyes
konkrét akciókról is tájékoztatja a bizottságot. A bizottság feladata az is, hogy
a kényes eseteket, akciókat kivizsgálja. A bizottság évente legalább négy al-
kalommal ülésezik.

A G–10. Grémium hagyja jóvá a levelek ellenõrzését és a telefonlehallgatást,
mivel ezek ellentétben állnak az Alaptörvény (Grundgesetz) 10. szakaszával. A
G–10. Grémiumot az Alaptörvény 10. szakasza alapján 1968-ban törvény hozta
létre. (Részletesebben a titkos információgyûjtés engedélyezésérõl és a jogorvos-
latról szóló függelékben.)

A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti felügyelete a Bundestagnak a vég-
rehajtó hatalom feletti általános felügyeleti jogkörében is érvényesül. A titkosszol-
gálati felügyeleti bizottságok mûködése nem korlátozza a parlament egyéb bizott-
ságainak jogkörét: így a belügyi bizottság felügyeleti jogköre kiterjed a belügymi-
niszter irányítása alatt álló ágazat egészére, azaz a Szövetségi Alkotmányvédõ
Hivatalra (BfV) is, a parlament Védelmi Bizottságának felügyelete pedig a Katonai
Elhárító Szolgálatra (MAD). A felügyelet a költségvetési mechanizmusban is érvé-
nyesül, például a költségvetési bizottság három tagú testülete (Vertrauens-
Gremium) fogadja el a Szövetségi Hírszerzõ Szolgálat (BND) részletes költségve-
tését, és csak a végösszeget terjeszti elõ jóváhagyásra. A titkosszolgálati tevé-
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kenység további ellenõrzési-felügyeleti eszköze a parlamenti interpelláció és par-
lamenti vizsgáló bizottság létrehozása. A Szövetségi Számvevõszék ellenõrzési
jogköre is kiterjed a titkosszolgálatokra.

Norvégia

– Norvég Biztonsági Rendõrség (POT)
– Katonai Hírszerzõ Szolgálat (FO/E)
– Katonai Biztonsági Szolgálat (FO/S)

A Biztonsági Rendõrség az Igazságügyi Minisztérium, a katonai szolgálatok a
Védelmi Minisztérium alárendeltségében látják el feladataikat.

1972. óta minden olyan operáció elõtt, amelyben külföldi partnerszolgálat is ré-
szes, tájékoztatni kell az igazságügyi minisztert. Nagy politikai kockázattal járó
operációk engedélyezésére és a nemzetközi együttmûködés irányelveinek kidol-
gozására különleges belsõ bizottságot mûködtetnek.

A titkosszolgálatokra különbözõ parlamenti bizottságok felügyeleti jogköre ter-
jed ki.

Olaszország

– Információs és Katonai Biztonsági Szolgálat (SISMI)
– Információs és Demokratikus Biztonsági Szolgálat (SISDE)

1977-ben hozott törvény rendelkezik az információs és biztonsági szolgálatok
létrehozásáról és szabályzatáról, valamint az államtitok szabályozásáról. A tör-
vény keretszabálynak tekinthetõ, részletekbe nemigen bocsátkozik.

A törvény egyetlen cikkelye szól az Információs és Katonai Biztonsági Szol-
gálat feladatáról, amely szerint információs és biztonsági területen ellát minden
teendõt – katonai téren – az állam integritásának és függetlenségének bármi-
féle veszélytõl, fenyegetéstõl és agressziótól való megvédése érdekében. Eny-
nyi a törvényi feladat-meghatározás. E feladatkörbe az összkémelhárítási tevé-
kenység is beletartozik. A SISMI nem tisztán külföldi illetékességû hírszerzõ
szolgálat, hanem – elsõsorban a kémelhárítás területén – az országon belül is
dolgozik. 

A törvény ugyancsak tömören rendelkezik az Információs és Demokratikus Biz-
tonsági Szolgálatról (SISDE). Feladata az Alkotmány és az Alkotmány által szabá-
lyozott demokratikus intézmények védelme bárhonnan érkezõ támadások és bár-
miféle felforgató tevékenységgel szemben.

Egy 1991-ben született törvény – a maffiaellenes nyomozó igazgatóság létre-
hozásával összefüggésben – a szolgálatok feladatkörét kiterjesztette a szervezett
bûnözés elleni tevékenységre is.

A SISMI a védelmi miniszter függõségébe tartozik, õ szabályozza mûködését,
nevezi ki a SISMI igazgatóját és magasabb beosztású tisztviselõit. A SISDE a bel-
ügyminiszter irányítása alatt áll, õ szabályozza a mûködését és nevezi ki az igaz-
gatóját.

A fenti két, általános hatáskörû titkosszolgálat mellett további speciális rendel-
tetésû szolgálatok is mûködnek, irányításuk egy-egy tárca keretében történik. Ilye-
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nek: a három haderõ felderítõ szolgálatai (SIOS), a Csendõrség önálló titkosszol-
gálata (elsõsorban a vizsgálóbírói, igazságszolgáltatási igények kiszolgálására),
valamint a Pénzügyõrség hasonló szervezete (elsõsorban a pénzmosás, az adó-
csalás elleni fellépésre).

A titkosszolgálatok legfõbb irányítását a miniszterelnök gyakorolja, mûködésü-
kért általános politikai felelõsséggel tartozik, koordinálja az információs és bizton-
sági politikát. (A miniszterelnökök nemigen éltek a közvetlen irányítói jogosítvány-
nyal, azt általában miniszterelnökségi államtitkárra ruházták.) A miniszterelnök
(elvben) az államtitokkal kapcsolatos kérdések legfõbb hatósága is.

A miniszterelnökség mellett mûködik az Interminiszteriális Információs és
Biztonsági Bizottság. Elnöke a kormányfõ, tagja a külügy-, az igazságügy-, a
védelmi-, az ipari- és a pénzügyminiszter (vagy ezek delegáltjai). A bizottság
az információs és biztonsági politikát érintõ fontos, elvi kérdésekben és jelen-
tõsebb személyi ügyekben konzultációkkal és javaslatokkal segíti a miniszter-
elnököt.

A miniszterelnök közvetlen irányítása alatt mûködik az Információs és Biztonsá-
gi Szolgálatok Végrehajtó Bizottsága (CESIS). A bizottság ülésein a miniszterel-
nök vagy az általa delegált államtitkár elnököl. A bizottság operatív vezetõje a fõ-
titkár, akit az Interminiszteriális Bizottság véleményét meghallgatva a miniszterel-
nök nevez ki az államapparátus vezetõ tisztségviselõi közül. A CESIS feladata a
két szolgálat, a SISMI és a SISDE tevékenységének végrehajtói szintû koordiná-
lása, a szolgálatok anyagainak elemzése, helyzetértékelések készítése, továbbá
a külföldi szolgálatokkal tartott kapcsolatok koordinálása. Mindezekrõl a miniszter-
elnöknek közvetlenül jelent. Hatásköre kiterjed a feladatok meghatározására, a
végrehajtás egyeztetésére a két szervezet között, valamint az anyagi ellátás kér-
déseire. Tényleges hatásköre azonban korlátozott.

Az olasz nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti felügyeletét nyolc tagból –
négy-négy szenátorból, illetve képviselõbõl – álló parlamenti ellenõrzõ bizottság
látja el. Jogköre a törvényességi felügyeletre terjed ki. A titkosszolgálatokkal ösz-
szefüggõ kérdésekben információkat kérhet a miniszterelnöktõl, az
Interminiszteriális Információs és Biztonsági Bizottságtól, és javaslatokat tehet. 

Olaszországban évek óta mûhelymunka folyik (kormányzati és parlamenti kere-
tekben) a titkosszolgálatok és a titkosszolgálati tevékenység, az irányítás és fel-
ügyelet reformját célozva.

Portugália

– Információs és Biztonsági Szolgálat (SIS) – elhárító szolgálat
– Katonai Felderítõ Szolgálat (SIM) – hírszerzõ szolgálat

A SIS alkotmányvédelmi, elhárítási tevékenységet végez, a belügyminisztérium
irányítása alatt. A SIM nem kizárólag katonai irányultságú adatszerzést végez, ha-
nem a klasszikus polgári hírszerzõ szolgálatokra jellemzõ teljes spektrumban foly-
tatja tevékenységét.

Spanyolország

– Legfelsõ Katonai Hírszerzési Központ (CESID)

314

9.1 A NATO országok nemzetbiztonsági struktúrái (HVGORAC, 2000.)



Az országnak egy biztonsági szolgálata van, amely ellátja mind a hírszerzési,
mind az alkotmányvédelmi és elhárítási feladatokat polgári és katonai területen
egyaránt.

A CESID a Védelmi Minisztérium szervezetében mûködik, élén fõigazgató áll,
aki a kormány elnökének és a védelmi miniszternek van alárendelve. 

A spanyol „szokásjog” alapján a Kongresszusban és a Szenátusban is mûködik
egy-egy, a CESID-et felügyelõ bizottság.

Törökország

– Nemzeti Hírszerzõ Szolgálat (MIT)
– Alkotmányvédelmi Szolgálat
– a „különleges hadviselési részleg” különleges egységei
(A Csendõrség is rendelkezik felderítõ és szubverzió ellenes részleggel.)

Az Alkotmány alapján e szolgálatok kormányzati felügyeletét a Nemzeti Bizton-
sági Tanács látja el. Ennek élén a miniszterelnök áll, tagjai pedig a legfontosabb
tárcák irányítói és a katonai felsõ vezetés képviselõi. A titkosszolgálatokat tényle-
gesen a hadsereg ellenõrzi és irányítja a vezérkaron keresztül.

A titkos információgyûjtés engedélyezése és a jogorvoslat

Áttekintés

A nemzetbiztonsági tevékenységet szabályozó törvények jellemzõje, hogy a tit-
kos információgyûjtés eszközeit és módszereit teljes körûen, taxatív módon nem
jelölik meg. Ez egyrészt a nemzetbiztonsági tevékenység titkosságáról vallott né-
zetekben gyökeredzik, másrészt abból a meggondolásból ered, hogy a titkos in-
formációgyûjtés eszközeinek és módszereinek nincs egy lezárható köre, a tudo-
mányos-technikai fejlõdés új eszközök, módszerek, eljárások alkalmazását ered-
ményezi, illetve követeli meg. (Példa erre a számítógépek, az informatikai rend-
szerek fejlõdése mind az adatvédelem, mind az eszközalkalmazás oldaláról). A
törvényekben általában azok a titkosszolgálati eszközök és módszerek kerülnek
nevesítésre, amelyeknek alkalmazása az alkotmányos alapjogok közvetlen sérel-
mével jár, az állampolgároknak a büntetõjog eszközeivel védett magánszférájába
hatol. Az ilyen eszközalkalmazás során a nemzetbiztonsági (és a rendõrségi) szol-
gálatok munkatársai olyan törvényi tényállást valósítanak meg, amely csak azért
nem bûncselekmény, mert a cselekményt törvényben meghatározott felhatalma-
zás (engedélyezés) birtokában követik el. A titkos információgyûjtésnek ezek a tör-
vényben nevesített és alkalmazásuk engedélyhez kötött eszközei és módszerei
egyrészt a távközlési és postai titok feltörésével járnak (telefonbeszélgetés lehall-
gatása, távirat- és telexküldemények tartalmának megismerése, levelek és más
postai (pl. csomag) küldemények ellenõrzése, átvizsgálása, illetve tartalmuk tech-
nikai eszközökkel való rögzítése). Másrészt a tulajdon sérthetetlensége alkotmá-
nyos alapjog különös megsértését jelentik (magántulajdon területére való belépés,
lakás tiltott átkutatása, lakás lehallgatása vagy vizuális-technikai eszközökkel tör-
ténõ belsõ megfigyelése és az észleltek technikai úton történõ rögzítése). E külön-
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leges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezése több feltételhez kö-
tött, az nem elégséges, hogy a nemzetbiztonsági szolgálat az alkalmazás során
feladatkörében jár el. Általában megjelöltek azok a feladatok, amelyek végrehajtá-
sa érdekében alkalmazhatók. További feltétel, hogy a különleges titkosszolgálati
eszköz és módszer alkalmazása az adott feladat ellátásához „szükséges”, az
adott jogszerû cél „ésszerûen” más módon nem érhetõ el. A szabályozás általá-
ban különbséget tesz a nemzetbiztonsági célú és a bûnüldözési célú eszközalkal-
mazás között. Nemzetbiztonsági célú eszközalkalmazás esetén – eltérõen a bûn-
üldözési célú eszközhasználattól – nincs szükség az ügyre vonatkozó informáci-
ók teljes körû átadására a szolgálaton kívüli engedélyezési fórum részére. A titkos
információgyûjtés e különleges eszközeinek és módszereinek nemzetbiztonsági
célú alkalmazása általában miniszteri engedélyhez kötött, de az Egyesült Államok-
ban kijelölt bíró engedélyezi, ha az amerikai állampolgárt érint, Kanadában pedig
minden esetben bíróság adja ki az engedélyt. Egyes országokban a különleges tit-
kosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásának és engedélyezésének kü-
lönbözõ felügyeleti mechanizmusa alakult ki: külön e célra kinevezett biztos (Ang-
lia), külön parlamenti bizottság (Németország), legtöbb országban a nemzetbiz-
tonsági szolgálatok törvényhozói felügyeletét ellátó bizottság általános hatásköre
terjed ki rá.

A titkos információgyûjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazásával – és
általában a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységével – kapcsolatos jogor-
voslati rendszerek (lehetõségek) fejlettsége, a jogorvoslati fórumok kiépítettsége
eltérõ képet mutat. Az európai jogrendszerek (ahol az angolszász jogrendszerrel
szemben a parlamenti felügyeletre helyezõdik a hangsúly) a büntetõeljárás és a
polgári igényérvényesítési eljárások hagyományos keretei között adnak módot az
érdekérvényesítésre. Az érdekérvényesítés valóságos esélyeit azonban a szolgá-
latok tevékenységének titkossága megnehezíti. Az angolszász jogrendszerek
többsége speciális (bírói) jogorvoslati fórumokat hozott létre. Az Egyesült Államok-
ban az erõs törvényhozói felügyelet és a polgári jogok széleskörû bírói védelme
egyaránt megtalálható. A speciális fórumok eljárásaiba és – például az USA-ban
– az általános igényérvényesítési eljárásokba garanciális szabályok épültek be,
amelyek az állampolgárok jogainak érvényesülését, az érdeksérelem orvoslását
és a nemzetbiztonsági tevékenység titkosságát egyszerre hivatottak biztosítani.

A panaszjog speciális jogorvoslati lehetõségként szinte mindenütt létezik. Az ál-
lampolgár panasszal fordulhat általában az irányító miniszterhez, a szolgálatok
vezetõihez, az ombudsmanhoz és a parlamenti felügyelõ bizottsághoz.

Amerikai Egyesült Államok

A különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazását, ha az ame-
rikai állampolgárt érint, bíró engedélyezi. A külföldi vonatkozású nemzetbiztonsá-
gi célú telefon- és rádiólehallgatásokat és más elektronikus úton történõ lehallga-
tást, technikai eszközökkel végzett megfigyelést, valamint a levéltitok felnyitásá-
nak lehetõségeit a külföldi hírszerzési célú megfigyelésekrõl szóló 1978. évi tör-
vény szabályozza. A törvény alapján az Egyesült Államokban, a szóban forgó tit-
kosszolgálati eszközök és módszerek olyan külföldi vonatkozású nemzetbiztonsá-
gi (hírszerzési) információk megszerzése érdekében alkalmazhatók, amelyek
szükségesek az Egyesült Államok elleni fegyveres támadás, az országot fenyege-
tõ magatartás, a nemzetközi terrorizmus, a szabotázs, az ország ellen irányuló
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kémtevékenység felderítésére, valamint az Egyesült Államok katonai védelmének,
biztonságának és külpolitikájának alakításához. Az igazságügy-miniszter engedé-
lyezi a lehallgatást olyan esetekben, amikor az eszközalkalmazás idegen hatal-
mak (külföldi szervezetek, személyek) közötti kommunikáció megfigyelésére irá-
nyul, a megfigyelt terület az idegen hatalom kizárólagos tulajdonában vagy birto-
kában van, és nem feltételezhetõ, hogy a megfigyelés amerikai állampolgárt is
érint. Az engedélyt az igazságügy-miniszter lezárt formában megküldi a titkosszol-
gálati eszköz alkalmazásának engedélyezésére illetékes bírónak. A bíró a lezárt
borítékot csak akkor bontja fel, ha a megfigyelés – az eredeti feltételezéssel szem-
ben – mégis érint amerikai állampolgárt, és a megfigyelés során keletkezett infor-
mációkat az igazságügy-miniszter nem kívánja megsemmisíteni. Ebben az eset-
ben utólagos bírói engedélyre van szükség. Ha elõre látható, hogy a megfigyelés
(lehallgatás) amerikai állampolgárt is érint, elõzetes bírói engedélyt kell kérni. Az
engedélyezés iránti kérelmet a hírszerzõ közösség szervezeteinek vezetõi ter-
jeszthetik elõ, az elõterjesztéshez az igazságügy-miniszter jóváhagyása szüksé-
ges. Az Egyesült Államok hét ítélkezési körzetében egy-egy bírót jelöltek ki a ké-
relmek elbírálására. Az engedélyezési kérelmek elbírálásához szûkebb körben
kell adatot szolgáltatni a nemzetbiztonsági célú eszközalkalmazás indokoltságá-
nak megalapozásához, szemben azzal, amikor az eszközalkalmazás bûncselek-
mény bizonyítását szolgálja. A kérelem elbírálásához az igazságügy-miniszter
vagy a bíró adat-kiegészítést kérhet, de nem kérheti az adott nemzetbiztonsági
(hírszerzési) ügy összes adatának kiadását. Ha az engedély kiadását a bíró meg-
tagadja, felülvizsgálati kérelem terjeszthetõ elõ, amelyet egy három fõs bírói ta-
nács bírál el. Az engedélyezés iránti felülvizsgálati kérelem elutasítása esetén a
Legfelsõbb Bírósághoz lehet fordulni. Az amerikai szabályozás lehetõséget ad a
különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásának ideiglenes
engedélyezésére: az igazságügy-miniszter engedélye ideiglenesen helyettesíthe-
ti a bírói engedélyt.

Az állampolgárok a nemzetbiztonsági tevékenység során õket ért jogsérelem
esetén a büntetõeljárásban, illetve polgári perben érvényesíthetik igényeiket, az
Egyesült Államokban erre külön, speciális jogorvoslati fórum nincs. A peres fél irat-
betekintési joga azonban korlátozható a per azon iratai tekintetében, amelyek ti-
tokvédelmi minõsítéssel ellátott adatokat hordoznak. A peres fél irat-betekintési jo-
ga nemzetbiztonsági okból az igazságügy-miniszter kérelmére korlátozható. Ez
nemcsak a titkos információgyûjtéssel kapcsolatos iratokra vonatkozik, hanem
minden más minõsített iratra is. Ezeket az iratokat csak a bíróság vizsgálja meg
döntése megalapozásához. Ha büntetõeljárásban valaki ellen a titkos információ-
gyûjtés útján szerzett adatokat, információkat felhasználják, az érintettnek jogá-
ban áll annak megállapítását kérni a bíróságtól, hogy azokat nem engedélyezett
úton vagy nem az engedélynek megfelelõ módon szerezték meg. Az érintett ezt a
kérdést eldöntõ iratokba nem tekinthet be. A jogellenes lehallgatás idõtarta-
mára – annak büntetõjogi fenyegetettsége mellett – meghatározott kártérítés jár,
emellett további kárigények is érvényesíthetõk.

Ausztrália

A különleges titkosszolgálati eszközök alkalmazását a biztonsági szolgálat fõ-
igazgatójának kérelmére a miniszter engedélyezi. Halaszthatatlan esetben a fõ-
igazgató is kiadhat engedélyt 48 órára. Az idõtartam az alkalmazott titkosszolgá-
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lati eszköztõl és módszertõl függ: a postai küldemények ellenõrzésének ideje 90
napra, a telefonlehallgatásé hat hónapra, a lakás titkos átkutatásáé hét napra szól.
Az eszközalkalmazás eredményérõl – hogy az mennyiben járult hozzá a szolgá-
lat feladatának teljesítéséhez – a fõigazgatónak írásos jelentésben kell beszámol-
nia a miniszternek. Meg kell semmisíteni az ily módon szerzett adatokat, ha azok-
ra a szolgálat feladatainak teljesítéséhez már nincs szükség.

Az állampolgári jogvédelem egyik eszköze, hogy a biztonsági szolgálatról
szóló (1987-ben módosított 1978. évi) törvény alapján a parlament két házának
tagjaiból létrehozott felügyeleti bizottság megvizsgál olyan hírszerzési tevé-
kenységeket, amelyek kihatnak az ausztrál állampolgárokra. A biztonsági szol-
gálat által lefolytatott biztonsági ellenõrzés alapján készített értékelés ellen a
Biztonsági Fellebbviteli Tribunal-hoz (bírói jellegû testület) lehet panaszt be-
nyújtani. (Biztonsági értékelés készül – például – meghatározott beosztások el-
nyerése elõtt, a közigazgatással szerzõdéses viszonyba kerülõ szolgáltatókról,
szállítókról.) A Tribunal elnökét, alelnökét és tagjait a kormányzó hét évre ne-
vezi ki. Az elnök és az alelnök gyakorló bírók közül kerül ki, a tagok között pe-
dig köztiszteletben álló magánszemélyek és olyan volt köztisztviselõk, illetve
volt hivatásos tisztek találhatók, akik bevándorlási vagy közbeszerzési ügyek-
ben tapasztalatokkal rendelkeznek. Az egyes ügyeket a Tribunal három tagú
testülete bírálja el, amelybe az ügy sajátosságainak megfelelõen jelölik ki a ta-
gokat. A biztonsági értékelés ellen benyújtott fellebbezés elbírálásához a biz-
tonsági szolgálat fõigazgatója az ügyre vonatkozó minden információt átad a
Tribunal-nak. A tárgyalás zárt, a szolgálat képviselõjének meghallgatásán a pa-
naszos, a panaszos meghallgatásán a szolgálat képviselõje nem lehet jelen. A
Tribunal elnöke dönti el, hogy a biztonsági szolgálat által átadott dokumentu-
mokat a panaszos megismerheti-e, kivéve, ha ez sértené az ország külpolitikai
vagy nemzetbiztonsági érekeit. A tanúvallomás a Tribunal elõtt nem tagadható
meg, de a vallomás tartalma nem használható fel a tanú ellen. A Tribunal hely-
ben hagyja vagy kiigazítja a biztonsági értékelést. A Tribunal döntését írásba
foglalja, a panaszosnak is kézbesíti, államtitkot nem tartalmazhat. A Tribunal
döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs. Új eljárásra van lehetõség
azonban akkor, ha az ügyre vonatkozó új tények vetõdnek fel. A Tribunal elnö-
ke a lefolytatott eljárásokról évente jelentést készít a miniszternek, aki azt be-
mutatja a parlamentnek.

Ausztria

A Parlament 1997 közepén fogadta el a lehallgatást, a bizalmas nyomozást, az
átfogó adatgyûjtést és a vádalkut szabályozó törvényt. A titkosszolgálati tevékeny-
séget szabályozó ilyen törvény eddig nem volt, csak a telefonvonalak lehallgatá-
sára, és az operatív munkatársak vagy kapcsolataik által a helyiségbe közvetlenül
bevitt hangrögzítõ útján történt lehallgatásra volt lehetõség.

A helyiségbe telepített eszközökkel történõ lehallgatást szabályozó törvény
1998 júliusában lép hatályba. Lakások és irodák akkor hallgathatók le, ha a le-
hallgatás 10 évnél hosszabb börtönbüntetéssel sújtható bûncselekmény felde-
rítését, vagy más eszközökkel fel nem tárható szervezett bûnözési cselek-
mény megakadályozását szolgálja. Alkalmazása kiterjedhet a vétlen résztve-
võkre is. Ügyvédek, pszichiáterek, újságírók esetében feltétel gyanúsítotti mi-
nõségük.
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Az átfogó adatgyûjtésre vonatkozó törvényi szabályozása 1997 októberétõl
hatályos. Abban az esetben engedélyezi az átfogó, szisztematikus adatgyûjtést,
ha a feltételezett cselekmény legalább 3 év börtönbüntetéssel fenyegetett. A vál-
lalatoknál, az értékesítõ, szolgáltató szektorban, valamint az egyesületeknél
megszerezhetõ információkat akkor lehet begyûjteni, a nyilvántartásokat össze-
kapcsolni, ha a felderítendõ cselekmény 10 évnél hosszabb börtönbüntetéssel
sújtható.

A törvény megengedi a vádalkut, ennek lényege, hogy a hatóságokkal együtt-
mûködõ bûnözõ büntetése a megszabott alsó büntetési tételnél is jobban csök-
kenthetõ. 

A törvény elõírja, hogy a lehallgatások és az átfogó adatgyûjtés útján keletke-
zett adatoknak a médiák által történõ jogellenes megszerzése és nyilvánosságra
hozatala esetén az elkövetõ 1 millió osztrák schilling erejéig büntethetõ.

A különleges titkos információgyûjtésre vonatkozó engedélyt – a biztonsági te-
vékenységet ellátó Államrendõrség (STAPO) elõterjesztésére, amelyet az illeté-
kes államügyész jóváhagy – 3 fõs bírói tanács adja meg. Sürgõs esetekben – akár
telefonon – egy bíró is kiadhatja az engedélyt. 

A STAPO az osztrák rendõrség keretében mûködik, a nemzetbiztonsági és a
bûnüldözési célú titkos információgyûjtés szabályozása, engedélyezési rendje
nem különül egy egymástól. 

Az országot három körzetre osztva hozták létre az ún. „jogvédelmi megbízott”
intézményét.

Belgium

A belga titkosszolgálatoknak nincs felhatalmazásuk különleges titkosszolgálati
eszközök (lehallgatás, telekommunikáció ellenõrzése) alkalmazására, az igazság-
szolgáltatás szerveinek van lehetõségük arra, hogy ilyen ellenõrzéseket elrendel-
jenek. A titkosszolgálatok a felderítés más eszközeire, fõleg a humán forrásokra,
támaszkodhatnak.

A magánélet védelmét 1994. évi törvény szabályozza. A lehallgatásokat vizsgá-
lóbíró rendelheti el, ezek bûnügyekhez kapcsolódhatnak. 16 olyan bûncselek-
mény van, amely elkövetése vagy kísérlete esetén a lehallgatás megengedett,
ezek fõleg szervezett bûnözési típusúk (pl. emberrablás, robbantásos merénylet,
fegyver- és kábítószer-, illetve nukleáris anyag-csempészés, király elleni összees-
küvés, stb.). A konkrét ügyben a lehallgatást az ügyész is elrendelheti, de ezt meg
kell erõsítenie a vizsgálóbírónak.

Az engedélyezett ellenõrzés csak arra a személyre vonatkozhat, aki gyanú alatt
áll, illetve olyan telekommunikációs eszközökre vonatkozhat, amelyeket az érintett
használ, vagy olyan személyre vonatkozhat, aki rendszeres kapcsolatban áll a
gyanú alatt lévõ személlyel. Az érintett által gyakran látogatott helyeket is le lehet
hallgatni. (Az orvosok és ügyvédek tekintetében a lehallgatásnak szigorúbb feltét-
elei vannak.)

Az ellenõrzésre vonatkozó engedély tartalmazza: 
–  azokat a konkrét adatokat és bizonyítékokat, amelyek az intézkedést indokolják,
–  azt az okot, amely miatt az intézkedés elkerülhetetlen az igazság kiderítése

céljából,
–  a személy, a telekommunikációs eszköz vagy hely megnevezését, aki, illet-

ve amely a lehallgatásnak lesz alávetve,
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–  az intézkedés idõtartamát,
–  az intézkedést végrehajtó rendõrtisztviselõk nevét, beosztását.
A rögzített anyagot teljes egészében leírják, s a vizsgálóbíró dönti el, hogy

mi tartozik a lehallgatást indokolttá tevõ ügyhöz, és azt csatolják a dossziéhoz.
Minden olyan feljegyzést, amely nem kötõdik az ügyhöz, meg kell semmisíteni.
A rögzített anyagokat a bírói eljárás jogerõs befejezése után sem semmisítik
meg, hogy egy esetleges felülvizsgálatnál rendelkezésre álljon. A bíró saját ha-
táskörben dönti el, hogy hozzáférést biztosít-e azokhoz az anyagokhoz, ame-
lyeket bizonyítékként nem használtak fel, ezt kérheti az ügyész és a védõ egy-
aránt.

A vizsgálóbíró segítséget kérhet a telefon-, illetve bármilyen telekommunikáci-
ós hálózat üzemeltetõjétõl az ellenõrzés végrehajtásához; a támogatás elutasítá-
sa büntetendõ. Akik segítik a hatóságok munkáját, titoktartásra kötelezettek.

Hollandia

A holland nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1987. évi törvény a titkosszol-
gálati eszközökrõl és módszerekrõl nem tesz említést, azok engedélyezésére vo-
natkozóan nem tartalmaz elõírásokat. A különleges titkosszolgálati eszköz és
módszer alkalmazását együttesen engedélyezi – a szolgálat vezetõjének elõter-
jesztése alapján – a miniszterelnök, az igazságügy-miniszter és a belügyminisz-
ter, illetve távközlési vonal lehallgatása (ellenõrzése) esetén a közlekedési és hír-
közlési miniszter.

Az állampolgárokat ért sérelmek speciális jogorvoslatára utaló elõírás a tör-
vényben nincs. Panaszaikkal a parlamenti bizottsághoz, az ombudsmanhoz, az
érintett miniszterhez, a szolgálatok vezetõihez fordulhatnak, és nyitva áll elõttük a
bírói út.

Kanada

A különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazását – a szolgá-
lat vezetõjének (vagy megbízottjának) kérelmére – bíróság engedélyezi. A kére-
lemnek tartalmaznia kell: a megszerezni kívánt információk körét, az érintett sze-
mélyek megnevezését, az eszközalkalmazás helyszínének leírását, az alkalma-
zás tervezett idõtartamát, az alkalmazás szükségességét indokló adatokat és azt,
hogy miért nem lehet más módon a kívánt információhoz hozzájutni. Az engedé-
lyezés általában hatvan napra szól, de legfeljebb egy év lehet.

A nemzetbiztonsági szolgálatok okozta érdeksérelem esetén bírósághoz lehet
fordulni jogorvoslatért. Panaszt lehet tenni a biztonsági szolgálat fõigazgatójánál.
A panaszos a fõigazgató nem kielégítõ válasza ellen felülvizsgálati panasszal for-
dulhat a Biztonsági Hírszerzési Felülvizsgáló Bizottsághoz. A bizottság nem fog-
lalkozik azokkal a panaszokkal, amelyek esetén a közszolgálatról szóló törvény
alapján jogorvoslatnak van helye. A bizottság felülvizsgálati eljárás keretében
vizsgálja ki a biztonsági szolgálat ellen benyújtott panaszokat, továbbá a megha-
tározott állások betöltéséhez, szerzõdésekhez, állampolgárság elnyeréséhez és
bevándorlásokhoz szükséges megbízhatósági igazolások megtagadását. A bi-
zottság vizsgálata zárt, bárkit megjelenésre, vallomástételre és dokumentumok
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átadására kötelezhet. A bizottság a vizsgálat eredményérõl tájékoztatja a pana-
szost, és ajánlásokat fogalmaz meg a miniszternek és a biztonsági szolgálat fõ-
igazgatójának.

Nagy-Britannia

A táv-összeköttetési ellenõrzésekrõl szóló 1984. évi törvény (IOCA) a belügy-
minisztert hatalmazta fel, hogy engedélyt adjon a postai küldemények ellenõrzé-
sére és a nyilvános távközlési vonalak lehallgatására. A belügyminiszter az enge-
délyt a szolgálatok vezetõinek megkeresésére akkor adja ki, ha a titkosszolgálati
eszköz használatát szükségesnek ítéli meg a szolgálat törvényes feladatának
végrehajtásához, és meggyõzõdött arról, hogy az adott cél ésszerû módon, más
eszközökkel nem érhetõ el. Az engedély elsõ alkalommal két hónapra adható ki,
majd ezt követõen hat hónapos idõszakokra újítható meg (kivéve, amikor a szol-
gálatok súlyos bûnügyben folytatnak felderítést, ezen esetben csak egyhónapos
idõszakokra hosszabbítható meg). Az IOCA-engedélyeket az IOCA-biztos vizsgál-
ja felül. 

A Brit Biztonsági Szolgálatról szóló 1989. évi törvény felhatalmazza a belügy-
minisztert, hogy végzést adjon ki olyan titkosszolgálati akciók engedélyezésére,
amelyek a tulajdonba való behatolással vagy a tulajdonnal kapcsolatos beavat-
kozással járnak, ha úgy értékeli, hogy a szolgálat funkcióinak ellátása érdekében
arra szükség van. Hasonlóképpen cselekedhet a Hírszerzõ Szolgálat esetében
is. A Hírszerzõ Szolgálatról szóló törvény (1994) úgy rendelkezik, ha a titkosszol-
gálati eszköz alkalmazásának célja valamely súlyos bûncselekmény megelõzé-
se, vagy felderítése a végzés nem vonatkozhat olyan tulajdonra, amely a Brit Szi-
geteken van.

Az angol jogrendszer ismeri a rendkívüli engedélyezést: sürgõs esetben a vég-
zést – két munkanap érvényességgel – a belügyminisztérium megbízott tisztvise-
lõje is kiadhatja. 

A hírszerzõ szolgálatról szóló törvény alapján a külügyminiszter engedélyezhet
a SIS munkatársainak (illetve az õket támogatóknak) olyan külföldi tevékenységet,
amelyért – ha nem lenne rá engedély – büntetõjogilag felelõsségre vonhatók len-
nének az Egyesült Királyságban. Az engedélyek lehetnek ún. „kategóriás engedé-
lyek”, amelyek bizonyos fajta cselekményekre vonatkoznak, vagy lehetnek ún.
„konkrét engedélyek” konkrét cselekményekre vonatkoztatva. A miniszter az enge-
délyt felhatalmazással adja meg, s meghatározhat benne feladatokat, érintett sze-
mélyeket, végrehajtási feltételeket.

A BSS tevékenységét szabályozó törvény létrehozta a titkosszolgálati biztos in-
tézményét, aki azt felügyeli, hogy a belügyminiszter és a külügyminiszter miként
gyakorolja engedélyezési funkcióit. A biztos a tárgyalt titkosszolgálati eszközök al-
kalmazását engedélyezõ anyagokat megkapja, és azokat megvizsgálja, hogy
megfelelnek-e a törvényi elõírásoknak. A biztost a miniszterelnök nevezi ki magas
bírói méltóság viselõi (vagy volt viselõi) közül. Megállapításairól éves jelentésben
számol be a miniszterelnöknek, õt bármikor felkeresheti. A biztos éves jelentését
a miniszterelnök cenzúrázza, törli belõle azokat a részeket, amelyek megítélése
szerint kárára lennének a szolgálatok tevékenységének. Az alsó- és felsõház ezt
a cenzúrázott éves jelentést kapja meg.

A titkosszolgálatok tevékenységével kapcsolatos panaszokat – bírói jellegû tes-
tület – a Tribunal vizsgálja ki. A Tribunal elnökét, alelnökét és tagjait – minimum
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három fõ – a királynõ nevezi ki és menti fel a parlament egyetértésével. A Tribunal
legalább két tagjának részt kell venni a vizsgálatban, amelyet a Tribunal az Egye-
sült Királyság területén bárhol jogosult lefolytatni. Panasszal élhetnek az egyes
személyek, szervezetek, a személyek társulásai. A Tribunal eljárása során elõször
is azt vizsgálja meg, hogy a szolgálat tevékenysége egyáltalán irányult-e, vagy irá-
nyul-e a panaszosra (tulajdonára), gyûjtöttek-e róla információkat. Ezt követõen
azt vizsgálja, hogy az információgyûjtés indokolt volt-e, volt-e ésszerû alapja. Ha
a szolgálat azt feltételezte, hogy a panaszos olyan szervezetnek a tagja, amelyrõl
a szolgálat törvényes eljárása során információt gyûjt, a Tribunal vizsgálata kizá-
rólag arra irányul, hogy megalapozott-e a szolgálat e feltételezése. Ha a panaszos
azt feltételezi, hogy a szolgálat által közölt információk miatt nem kapott meg vagy
veszített el valamilyen állást, a Tribunal vizsgálata arra irányul, hogy a szolgálat
adott-e ki információt a panaszosról, és alapos oka volt-e a kérdéses információ
szolgáltatására. Amennyiben a Tribunal-hoz különleges (miniszteri engedélyhez
kötött) titkosszolgálati eszköz alkalmazásával kapcsolatban érkezik panasz, azt ki-
vizsgálásra a biztoshoz továbbítja. A biztos azt vizsgálja, hogy a szolgálat rendel-
kezett-e a törvény által elõírt miniszteri engedéllyel, és az engedélyezés (végzés)
során a törvényi követelmények teljesültek-e. A Tribunal megállapításait közli a pa-
naszossal, illetve a miniszterrel és a biztossal. Ha a Tribunal arra a megállapítás-
ra jut, hogy a panasz nem helytálló, de ennek ellenére fenntartásai vannak a szol-
gálat tevékenységével kapcsolatban, az ügyet a biztoshoz utalhatja, aki már nem
a panasz ügyében, hanem a szolgálat tevékenységére vonatkozóan folytat le vizs-
gálatot. A vizsgálat eredményérõl a biztos tájékoztatja a belügyminisztert. Ha a
Tribunal jogsértést állapít meg, egyúttal kötelezi a szolgálatot a jogsértõ eljárása
beszüntetésére, a törvényellenesen gyûjtött adatok megsemmisítésére, s egyben
kártérítést állapíthat meg. A kártérítés kifizetésérõl a miniszter köteles gondoskod-
ni. Az engedélyköteles titkosszolgálati eszköz jogellenes alkalmazása miatt a biz-
tos állapíthat meg kártérítést. 

Németország

Külön parlamenti bizottság, a G–10. Grémium jár el az Alaptörvény (alkotmány)
10. szakaszában kimondott alapjog, a postai és távközlési titok garantálását, illet-
ve nemzetbiztonsági és bûnüldözési célú korlátozását érintõ ügyekben. A G–10.
Grémium a Bundestag (alsóház) öt tagjából áll. Elnevezése az Alaptörvény
(Grundgesetz) 10. szakaszára utal. Hatásköre mind a három nemzetbiztonsági
szolgálatra (Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal, Szövetségi Hírszerzõ Szolgá-
lat, Katonai Elhárító Szolgálat) és a rendõri szolgálatokra is kiterjed. A G–10. Gré-
mium feladata annak biztosítása, hogy a szolgálatok az Alaptörvény 10. szakaszá-
val összhangban járjanak el. Meghatározott nemzetbiztonsági célokból a törvény
lehetõvé teszi, hogy a nemzetbiztonsági szolgálat a levél-, postai vagy távközlési
titok alá tartozó küldeményeket felnyisson, azokba betekintsen, a telexforgalomba
beleolvasson, a távközlési forgalmat lehallgassa és hanghordozóra felvegye. A
német törvényi szabályozás tehát a különleges titkosszolgálati eszközök és mód-
szerek közül a postai és a távközlési titok védelmére helyezi a hangsúlyt, ír elõ kü-
lönleges engedélyezési eljárást – az Alaptörvénybõl következõen. A G–10. Grémi-
umnak kell jóváhagynia a levélellenõrzést és a telefonlehallgatást, mivel ezek el-
lentétben állnak az Alaptörvény 10. szakaszával. A G–10. Grémium három tagú bi-
zottsága esetrõl-esetre megvizsgálja: a nemzetbiztonságot érintõ körülmények
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szükségessé teszik-e, hogy kivételt tegyenek az Alaptörvény rendelkezései alól. A
különleges titkosszolgálati eszköz alkalmazásának engedélyezésére vonatkozó
kérelmet a szolgálatok vezetõi terjeszthetik elõ. A kérelemben ki kell térni arra is,
hogy az információk beszerzése (tényállás felderítése) más módon nem lehetsé-
ges, vagy aránytalan nehézségekbe ütközne. Az eszközalkalmazást engedélyezõ
végzés kiadására a legfelsõbb tartományi hatóság (a tartományi alkotmányvédel-
mi szolgálatok kérelme esetén), illetve a szövetségi kancellár által megbízott, ille-
tékes szövetségi miniszter jogosult. Az engedélyezõ végzés három hónapra szól,
és meghosszabbítása három hónapos idõtartamokra lehetséges. Az eszközalkal-
mazást azonban be kell szüntetni, ha az elrendelés feltételei nem állnak fenn. A
korlátozások (eszközalkalmazások) akkor rendelhetõk el, ha alapos gyanú van ar-
ra, hogy valaki a demokratikus jogrend veszélyeztetésének bûntettét, hûtlenség
vagy a külsõ biztonság veszélyeztetésének bûntettét, katonai alakulatok biztonsá-
ga elleni bûntettet tervezi elkövetni, követi el vagy elkövette. Olyan esetekben (fel-
adatkörben) is engedélyezhetõ az eszközalkalmazás, amelyeket az illetékes szö-
vetségi miniszter a G–10. Grémium hozzájárulásával határoz meg. Ezek olyan tar-
talmú információk gyûjtésére vonatkozhatnak, amelyek az ország ellen irányuló
támadás veszélyének idõben való felismeréséhez és a veszély elhárításához
szükségesek. Ide sorolható be a külföldre vonatkozó hírszerzõ célú információ-
gyûjtés. Az utóbbi feladatkörökben (esetekben) beszerzett információ tekintetében
az a korlátozás van, hogy ilyen információ az érintett személy hátrányára nem
használható fel, kivéve ha a  felderített cselekmény a  büntetõ törvénykönyvbe üt-
közik. 

A G–10. Grémium – a Kormány meghallgatása után – választja meg a három-
fõs Bizottságot, amely hivatalból – vagy a hozzá érkezett panaszok alapján – eset-
rõl-esetre nyomon követi az engedélyek kiadását, és dönt a korlátozó intézkedé-
sek megengedhetõségérõl és szükségességérõl. A Bizottság elnökbõl és két tag-
ból áll, az elnöknek bírói kinevezéshez szükséges képesítéssel kell rendelkeznie.
A Bizottság tagjai hivataluk vitelében függetlenek. A Bizottság – a G–10. Grémium
hozzájárulásával – maga határozza meg ügyrendjét, amelyhez a kormány véle-
ményét is ki kell kérni. Az engedélyezõ miniszter havonta tájékoztatja a Bizottsá-
got az eszközalkalmazás iránti kérelmekrõl, illetve az elrendelésekrõl. Az engedé-
lyezéseket a Bizottság jóváhagyja, az engedélyezõ végzést sürgõs esetben a Bi-
zottság jóváhagyása elõtt is ki lehet adni. A Bizottság a jóváhagyás elõtti engedé-
lyeket visszavonhatja. Az illetékes miniszternek intézkednie kell az eszközalkal-
mazás haladéktalan megszüntetésére, ha a Bizottság azt nem tartja szükséges-
nek vagy megengedhetõnek. Az engedélyezõ miniszter hat hónapnál nem hosz-
szabb idõszakonként beszámol a kiadott engedélyekrõl a G–10. Grémiumnak is.
Azt a személyt, akinek telefonját lehallgatták vagy leveleit felbontották, utólag tá-
jékoztatni kell az ellenõrzésrõl, kivéve, ha ez a nemzetbiztonsági szolgálat jogsze-
rû eljárásának célját veszélyeztetné. A Bizottság dönt arról, hogy az eszközalkal-
mazásról kap-e értesítést az érintett. Ha az eljárás céljának veszélyeztetése öt év
múlva is fennáll, az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettség megszûnik. A
levél- és telefonellenõrzéssel kapcsolatos panaszokat a Bizottsághoz lehet be-
nyújtani. A Bizottságnak jogában áll felkeresni a postát, a telefonközpontot és el-
lenõrizni a levél- és a telefonellenõrzés végrehajtását. Az eszközalkalmazás miatt
a közigazgatási bírósághoz is lehet fordulni jogorvoslatért. Az adatvédelmi biztos
vizsgálati lehetõségei a nemzetbiztonsági szolgálatok tekintetében szûk körûek,
az adatok kiadása (betekintési jogosultsága) nemzetbiztonsági okokból megta-
gadható.
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Olaszország

Az információs és biztonsági szolgálatokról szóló törvény nem tesz említést a tit-
kos információgyûjtésrõl, nem szól a titkosszolgálati eszközökrõl, s így értelemsze-
rûen nem rendelkezik az engedélyezés rendszerérõl sem. A törvényi szabályozás a
titkosszolgálatok tekintetében minderrõl nem vesz tudomást. A titkosszolgálatok te-
hát, amíg mûködési körükben felderítõ tevékenységet végeznek, a titkos információ-
gyûjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazásában nincsenek megkötve. Vi-
szont – a törvény szerint –, ha a szolgálat tevékenysége során bûncselekmény ala-
pos gyanúját tanúsító információkhoz jut, akkor az igazgató köteles azokat átadni az
ún. igazságügyi nyomozó hatóságoknak, amelyek aztán már törvényes keretben
nyomoznak, és a személyiségi jogokat korlátozó eszközök és módszerek alkalma-
zásához bírói engedélyt kötelesek beszerezni.

A törvény nem rendelkezik a titkosszolgálatok tevékenységével kapcsolatos, az
állampolgárokat megilletõ garanciákról, a jogorvoslati lehetõségekrõl.
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9.2. A Nemzetbiztonsági Szolgálatok Stratégiájának vázlata,
a fontosabb alábontásokkal (Várhalmi Miklós, 2001.)

1. A nemzetbiztonsági tevékenység célja, helye, szerepe, aránya a Nemzeti Biz-
tonsági Stratégia tükrében. A jelen és a belátható közeljövõ bel- és külföldi biz-
tonsági kockázatainak megfelelõ arányok a fegyveres erõk valamint az egyes
rendvédelmi szervek között, a magyar védelmi struktúrában illetve feladatmeg-
osztásban.
1.1 Az újragondolandó védelmi struktúra, mely viszonylag rugalmasan alakítha-

tó a folyamatosan változó biztonsági kihívásoknak megfelelõen:
1.1.1. Fegyveres erõk

1.1.1.1. Magyar Honvédség
1.1.1.2. Határõrség

1.1.2. Rendvédelmi szervek
1.1.2.1. Rendõrség
1.1.2.2. Polgári védelem (katasztrófa elhárítás)
1.1.2.3. Vám- és Pénzügyõrség
1.1.2.4. Büntetés végrehajtás
1.1.2.5. Tûzoltóságok
1.1.2.6. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1.1.2.7. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1.1.2.8. APEH Bûnügyi Igazgatóság
1.1.2.9. Ügyészség Nyomozóhivatalai
1.1.2.10. Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

1.2. Egy új védelmi struktúra jogi szabályozásának kidolgozása, különös tekin-
tettel a rendõrségi, a honvédelmi, nemzetbiztonsági és az egyéb rendvé-
delmi szervezetekre vonatkozó törvényekre valamint ezek összhangjára

1.3. Egy új védelmi struktúra költségvetési vonzatai
1.4. Nemzetközi példák
1.5. egyéb

2. A nemzetbiztonsági szolgálatok és a társadalom, a lakossági és céges kapcso-
latok kialakításának módszerei valamint azok hasznosítása. A szolgálatok tevé-
kenységének megismerését és társadalmi elfogadtatását segítõ médiakapcso-
latok kérdései.
2.1. A szolgálatok rendszeres és tudatosan megtervezett közönségkapcsolatá-

nak megteremtése
2.2. Rendszeres és széleskörû kapcsolat a médiumokkal
2.3. Az intézmények, a cégek, a lakosság bevonása a nyitottan kezelhetõ dol-

gokba
2.4. Széleskörû publikációk (Internet, külön újság, hírek, riportok, mûsorok,

stb.)
2.5. Nyílt, polgári szolgáltatások (pl. spy-shop, biztonsági ellenõrzések, tanács-

adás, stb.)
2.6. Nem nyilvános szolgáltatások az intézmények, cégek és a lakosság felé

(például biztonsági szolgáltatások)
2.7. A nemzetbiztonsági törvény keretei közötti szélesebb körû együttmûködés

az intézményekkel, a cégekkel, a lakossággal, beleértve a kihelyezett állo-
mányt is

2.8. A civil, polgári ellenõrzés szélesítése és ennek bemutatása
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2.9. Nemzetközi példák
2.10. egyéb

3. A nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti valamint a fegyveres erõkkel és
rendvédelmi szervekkel való együttmûködésének fejlesztése, a veszélyforrások
és kihívások szerkezetének változásaira is figyelemmel.
3.1. A védelmi szervezetek rugalmas, operatív együttmûködési mechanizmusai,

megoldásai, szervezetei, jogi és egyéb feltételrendszere.
3.2. Nemzetközi példák
3.3. egyéb

4. A szolgálatok célszerûbb szervezése és mûködtetése, a személyi és dologi ki-
adások optimalizálása a feladataiknak megfelelõen. A finanszírozás mértéké-
nek vizsgálata a GDP-hez viszonyítva, különös tekintettel a költségvetés védel-
mi célú tételein belül az egyes védelmi szervezeteket illetõ arányokra.

5. A szolgálatok személyi állománya élet- és munkakörülményeinek javítása, sa-
játos feladataik erkölcsi és anyagi elismerésének megfelelõ szintre emelése, az
ország más (gazdasági) területeihez is viszonyítva, a pálya vonzóvá tétele, az
elszívó hatások ellensúlyozása valamint a  kontraszelekció megelõzés érdeké-
ben.
5.1. Az idevonatkozó foglalkoztatási, bérezési, juttatási, kedvezményezési, stb.

szabályozások összehasonlító elemzése más fegyveres testületi, rendvé-
delmi szervi, köztisztviselõi, stb. területekkel.

5.2. A hasonló képzettségû és hasznosítási értékû, a versenyszférában foglal-
koztatottakkal való összevetés és megoldás.

5.3. A képzési és továbbképzési rendszer kidolgozása és mûködtetése
5.4. Nyugdíjrendszer és a nyugdíjasok alkalmi továbbfoglalkoztatása
5.5. Nemzetközi példák

5.6. egyéb
6. A nemzetbiztonsági szolgálatok (párt)politikai függetlensége. A szolgálatok irá-

nyításának, szervezésének mûködtetésének, személyi állományának függetle-
nítési lehetõségei, módszerei a különbözõ választási- és kormányciklusoktól,
az ország biztonsági-védelmi érdekeinek magasabb fokú stabilitása valamint a
személyi állomány biztonságérzete céljából.
6.1. Parlamenti ellenõrzés kiterjesztése
6.2. Pártkapcsolatok reális szabályozása
6.3. Garanciák a pártpolitika független személycserékre, a funkciók tükrében.
6.4. A személycseréknél a szakmai alkalmasság, gyakorlat, tapasztalat és elis-

mertség meghatározó jellege
6.5. Nemzetközi példák
6.6. egyéb

7. A szolgálatok hasznosításának erõsítése az ország komplex fejlesztésében, a
pénzügyi-gazdasági-mûszaki-tudományos-környezetvédelmi-egészségügyi,
stb. területeken is.
7.1. A NBS-ban szereplõ célokkal összhangban a koncepció elem kialakítása
7.2. A megfelelõ szakmai szervezeti egységek létrehozása, megfelelõ jogi,

szervezési, stb. elõzményekkel
7.3. Nemzetközi példák
7.4. egyéb

8. A magyar szolgálatok nemzetközi kapcsolatainak jellege, súlyozása, a kölcsö-
nösen elõnyös érdekek figyelembe vételével is.
8.1. Az ország biztonsági érdekeinek megfelelõen
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8.2. Az ellentétes érdekû országokkal való kapcsolatoktól sem elzárkózni
8.3. Ésszerûen, de rugalmasan és nyitottan, mert minden kapcsolatot és infor-

mációt is lehet hasznosítani
8.4. Nemzetközi példák
8.5. egyéb

327

9.2 Az MK Nemzetbiztonsági Stratégiájának vázlata (Várhalmi Miklós, 2001.)



9.3. Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez
(forrásmunkák felhasználásával összeállította: Várhalmi Miklós, 2001.)

1. A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védel-
mi stratégia tükrében. A jelen és a belátható közeljövõ bel- és külföldi biz-
tonsági kockázatainak megfelelõ arányok a fegyveres erõk valamint az
egyes rendvédelmi szervek között.
Magyarország biztonságára elsõsorban az euroatlanti régió biztonságának ala-

kulása és a térségben végbemenõ politikai-társadalmi-gazdasági folyamatok gya-
korolnak hatást. A jelenkor és a közeljövõ bel- és külföldi biztonsági kockázatai vo-
natkozásában jelentõs arányeltolódás figyelhetõ meg. A katonai jellegû veszélyek
helyét mindinkább a rendvédelmi szervek, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgá-
latok illetékességébe tartozó biztonsági kockázatok veszik át.

Növekvõ kockázatot jelentenek az eltérõ társadalmi fejlõdésbõl fakadó átmene-
ti vagy tartós ellentétek, a gazdasági, pénzügyi és társadalmi válságok, az etnikai
és vallási feszültségek, a terrorizmus, a szervezett bûnözés, az illegális kábító-
szer- és fegyverkereskedelem, a demográfiai feszültségek, a tömeges migráció és
a nagyfokú környezeti ártalmak. Fokozódó kihívást és veszélyt jelent a tömeg-
pusztító fegyverek elterjedése, valamint az információs rendszerek elleni támadá-
sok lehetõsége. Régiónkban sajátos veszélyforrásként jelentkezik az átalakulás-
ból fakadó instabilitás és kiszámíthatatlanság. Biztonsági környezetünk sajátossá-
ga, hogy az új típusú és a hagyományos kihívások gyakran egyidejûleg és egy-
mást erõsítve jelennek meg.

A nemzetközi és a hazai biztonsági kihívások nélkülözhetetlenné teszik a
nemzetbiztonsági szolgálatok nyílt és titkos eszközök felhasználásával végzett
munkáját. A nemzetbiztonsági törvény elfogadása konkrétan meghatározta pél-
dául a Nemzetbiztonsági Hivatal fõ tevékenységi területeit. Egységes alapon
nyugszik a biztonsági ellenõrzések végrehajtása, az államigazgatási és orszá-
gos hatáskörû szervek, valamint a rendvédelmi szolgálatok biztonságának vé-
delme. Az NBH kiemelt figyelmet fordít a Magyarország integrációs tevékeny-
ségével összefüggõ feladat-végrehajtásban közvetlenül érintett, illetve résztve-
võ szervezetek nemzetbiztonsági védelmére. Új feladata NATO követelménye-
inek megfelelõ személyi biztonsági ellenõrzés, az iparbiztonsági kérdések ke-
zelése.

Újszerû feladat a külföldi országok és szervezetek Magyarország érdekeit sér-
tõ vagy veszélyeztetõ befolyásolási tevékenységét felderítõ és gátoló titkosszolgá-
lati ellenlépések megtétele. A munkában nagyobb szerepet kap a szélsõségesen
nacionalista csoportok és a skinhead személyek nemzetközi kapcsolatrendszeré-
nek, tevékenységének átfogó felderítése és ellenõrzése. A nemzetbiztonsági szol-
gálatok kiemelt területként kezelik a szervezett bûnözés, ezen belül a pénzmosás,
az illegális fegyver- és kábítószer-kereskedelem valamint a proliferáció kérdéskö-
rét.

2. A nemzetbiztonsági szolgálatok és a társadalom, a lakossági és céges
kapcsolatok kialakításának módszerei, valamint azok hasznosítása. A
szolgálatok tevékenységének megismerését és társadalmi elfogadtatását
segítõ médiakapcsolatok kérdései.
A nemzetbiztonsági szolgálatok a megalakulásuk óta eltelt idõszakban a de-
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mokratikus intézményrendszer fontos részévé, a közigazgatás együttmûködõ
partnereivé váltak. A társadalom – látva alkotmányos mûködésüket, és felismerve,
hogy a szolgálatok célja az ország, az egyes emberek biztonságát fenyegetõ ve-
szélyek megelõzése és elhárítása – már nem idegenkedik tevékenységüktõl.

A szolgálatok – melyek tudatosan törekednek a társadalmi kapcsolatok bõví-
tésére, mélyítésére és a tevékenységüket övezõ „titokzatosság” megszünteté-
sére – mind az írott, mind az elektronikus médiával igyekeznek jó kapcsolatot ki-
alakítani.

Különösen az NBH tesz jelentõs lépéseket a nyilvánosság felé, mert feladatai –
és a filozófiájában meghatározó jelentõségû megelõzési törekvés, illetve az érin-
tettek reális veszélyérzetének és védekezõ reflexének kialakítása is – ezt indokol-
ják. Fontosnak tartja, hogy nemcsak a törvényes mûködés ellenõrzésére jogosul-
tak, hanem a társadalom számára is átláthatóvá tegye tevékenységét. A fõigazga-
tó – amennyiben a Hivatal érdeke megkívánta – a sajtó képviselõinek rendelkezé-
sére állt, interjút adott, háttérbeszélgetést folytatott, TV és rádiószereplést vállalt.
A média több munkatársa is elismerte, hogy az NBH sokat tesz a nyilvánosság tá-
jékoztatása érdekében. Tevékenysége kedvezõ visszhangra talált.

A szolgálatok megalakulásának 10. évfordulóján, 2000. március 1-én tartott ün-
nepségen részt vett a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az együttmûködõ
minisztériumok, országos hatáskörû szervek vezetõi. Az ünnepségrõl tudósított az
országos napilapok túlnyomó része, illetve a közszolgálati rádió és televízió. 

A 10. évfordulóra adta közre elsõ ízben az NBH évkönyvét, melynek megjele-
nése annak egyik bizonyítéka, hogy a Hivatal fontosnak tartja a közvélemény tá-
jékoztatását. A kiadványt megküldte a közélet szereplõinek, a média képviselõi-
nek, illetve mindenki számára hozzáférhetõvé tette Internet honlapján, amelyet
1998 óta mûködtet. A honlap látogatottsága 2000-ben meghaladta a 20 ezer fõt,
amely egyértelmû bizonyítéka a közvélemény Hivatal irányába megnyilvánuló ér-
deklõdésének.

Egyes médiumok ugyanakkor – visszatérõen – sejtelmesen a titkos jelzõvel il-
letik a nemzetbiztonsági szolgálatokat. Kétségtelen tény, hogy a Hivatal titkosszol-
gálati eszközöket és módszereket alkalmaz munkája során. Nem beszél konkrét
ügyekrõl, nevekrõl, de teljesen nyíltan van jelen a kormányzati szervek körében és
a társadalomban.

A média egyes képviselõi esetenként a szolgálatok körül felröppenõ bármilyen
jelentéktelen információt, függetlenül annak valóság tartalmától, ellenõrizetlenül a
„hírversenyben” próbálnak meg felhasználni. Megalapozatlanul a szolgálatokra
vagy munkatársaikra hivatkozva fejtik ki véleményüket. Az ilyen megnyilvánulá-
sokkal szemben a szolgálatok határozottan fellépnek a valótlan információk hely-
reigazítását kérve.

3. A nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti, valamint a fegyveres
erõkkel és rendvédelmi szervekkel való együttmûködésének fejlesztése, a
veszélyforrások és kihívások szerkezetének változásaira is figyelemmel.

A rendvédelmi szervek – köztük a nemzetbiztonsági szolgálatok – egyedül nem
képesek reagálni a jelenkor és a közeljövõ kihívásaira. A hatékony mûködés érde-
kében – törvényi szinten szabályozott – feladatmegosztás alakult ki. Kapcsolat-
rendszerüket, együttmûködésük tartalmát és formáját ez a feladatmegosztás ha-
tározza meg.
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Az uniós csatlakozási tárgyalások alapján számos feladat hárul a rendvédelmi
szervekre. További konkrét intézkedések szükségesek a társadalom biztonságér-
zetét befolyásoló szervezett bûnözés, a korrupció és a feketegazdaság visszaszo-
rítására, mely feladatok végrehajtásában a nemzetbiztonsági szolgálatok aktívan
kiveszik részüket. A rendvédelmi szervek feladatainak végrehajtását jelentõsen
segítik azok az információk, amelyeket a nemzetbiztonsági szervek szereznek
meg.

A nemzetbiztonsági szolgálatok elõre léptek a rendvédelmi szervekkel és a
fegyveres erõkkel folytatott együttmûködés területén. Kétoldalú megállapodások
alapján együttmûködnek a minisztériumokkal, az országos hatáskörû szervekkel
és a katonai társszolgálatokkal.

A szervezett bûnözés térhódítása azonban a korábbinál összehangoltabb, ha-
tékonyabb fellépést igényel a bûnüldözésben feladatot ellátó állami szervek részé-
rõl. Ezen felismerésbõl kiindulva, a rendvédelmi szervek közötti feladatok össze-
hangolása érdekében került sor 2001 januárjában a Szervezett Bûnözés Elleni
Koordinációs Központ létrehozására.

A nemzetbiztonsági szolgálatok közremûködnek abban is, hogy egyes nemzet-
közi konfliktusok – gyorsan és olcsón – megelõzhetõk legyenek. A fenyegetések
jellegének, konkrét megjelenési formájának elõrejelzésével, pontosításával meg-
teremtik annak lehetõségét, hogy a döntéshozók a tényleges fenyegetésre meg-
felelõen felkészüljenek. A szolgálatok bel- és külföldön egyaránt probléma-érzé-
kenységükkel, bejáratott információs csatornáikkal járulnak hozzá a korai elõrejel-
zés sikeréhez.

4. A szolgálatok célszerûbb szervezése és mûködtetése, a személyi és dolo-
gi kiadások optimalizálása a feladataiknak megfelelõen. A finanszírozás
mértékének vizsgálata a GDP-hez viszonyítva. különös tekintettel a költ-
ségvetés védelmi célú tételein belül az egyes védelmi szervezeteket illetõ
arányokra. 

A magyar polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létszáma és költségvetési hely-
zete nemzetközi összehasonlításban nem tekinthetõ túlzottnak. A demokratikus
államokban hasonló vagy nagyobb erõket fordítanak nemzetbiztonsági célokra,
míg az antidemokratikus országokban ez az erõ arányaiban többszöröse a ma-
gyarországinak. 

Például a Nemzetbiztonsági Hivatal hatékony és átgondolt szigorú takarékos-
sági szabályok folyamatos fenntartásával, a feladatok tudatos, az aktuális prioritá-
soknak megfelelõ rangsorolásával, a kapacitások és a források szigorú figyelem-
be vételével biztosítja az Nbtv-ben meghatározott feladatok ellátását. Az új felada-
tok végrehajtását minden esetben a rendelkezésre álló humán és pénzügyi erõ-
források átcsoportosításával oldotta meg. Az elmúlt három évben a költségvetési
törvényben jóváhagyott összegen felül többletigényt nem nyújtott be a kormány-
nak. A 2001. évi feladatait tekintve többlettámogatást a NATO biztonsági beruhá-
zási programjából adódó feladatok ellátására tervezett és kapott.

A központi költségvetésbõl 2001. évben a védelmi tevékenység 5,4%-ot, a
rendvédelem és közbiztonság kiadásai 6,5%-ot képviselnek, amely a GDP-hez vi-
szonyítva a védelem esetében 1,2%, a rendvédelem és közbiztonság esetében
1,4%. A rendvédelem és közbiztonság 2001. évi jóváhagyott kiadásaiból az NBSZ
költségvetése 4,4413%-ot, a NBH-é 1,925%-ot, az IH-é pedig 1,811%-ot tesz ki.
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5. A szolgálatok személyi állománya élet- és munkakörülményeinek javítása,
sajátos feladataik erkölcsi és anyagi elismerésének megfelelõ szintre
emelése, az ország más (gazdasági) területeihez is viszonyítva, a pálya
vonzóvá tétele, az elszívó hatások ellensúlyozása valamint a kontrasze-
lekció megelõzés érdekében.

Az 1994-1998-as gazdasági stabilizációs idõszak után a személyi, dologi és
beruházási költségvetési keretek jelentõsen megnõttek, ami a szolgálatok meg-
növekedett feladatainak magasabb színvonalú ellátásban jelentõs elõrelépést
jelentett.

A szolgálatok irányításában generáció- és szemléletváltásra került sor.
Megvalósult az új kihívásoknak megfelelõ szervezeti átalakítás, a változások-
hoz igazodva mindenütt megtörténtek a szükséges személycserék is. A szer-
vezeti átalakítással a szolgálatokon belül létrejöttek az információk hatékony
cseréjének, illetve a munkatársak idõszakos átcsoportosíthatóságának a fel-
tételei.

A nemzetbiztonságra növekvõ mértékben veszélyt jelentõ személyek, cso-
portok és szervezetek új módszereket, technikai eszközöket alkalmaznak,
ezért a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának is magas szin-
tû képességekkel, szakmai tudással kell rendelkezni.

A szolgálatok alapvetõen a polgári egyetemi képzettséggel, felhasználói szintû
számítástechnikai ismeretekkel és – az ország NATO tagságából, az európai in-
tegrációs folyamatból adódó feladatok, illetve az idegen nyelvû információk feldol-
gozásának szükségessége miatt – idegennyelvtudással rendelkezõ fiatalok sorá-
ból válogatnak. A személyi állománynak egyedi, magas szintû követelményeknek
kell megfelelni.

A nemzetbiztonsági pálya vonzóvá tétele, az „elszívó hatások” ellensúlyozása
érdekében a szolgálatoknál befutható karrierív, elérhetõ életpálya egyes szintjei-
nek megfelelõ feladat, illetve célorientált teljesítményértékelési rendszerének ki-
alakítása folyamatban van.

A szolgálatok 1999. évi költségvetését jelentõs mértékben megemelték, így
lehetõség nyílt a bérszínvonal – szolgálati törvényben meghatározott – 100%-
os szintû beállítására, illetve technikai fejlesztésekre. A Ktv. és a Hszt. 2001.
évi módosítása újabb pozitív változásokat eredményez a jövedelemszintet il-
letõen, mely így versenyképessé vált a civil szférával. A pályaelhagyás meg-
elõzése érdekében a munkatársak anyagi-erkölcsi megbecsülését, egziszten-
ciális helyzetét – az országos átlaghoz viszonyítva – arányaiban fenn kell tar-
tani.

A jövedelmek folyamatos növelése mellett meg kell vizsgálni az egzisztenciális
helyzet, az életminõség és a munkakörülmények javításának további lehetõsége-
it is. A lakásépítési, lakásvásárlási támogatások továbbfejlesztése, az üdülési, kul-
turális, rekreációs lehetõségek bõvítése szintén vonzóvá teheti a pályát, erõsíthe-
ti az erkölcsi-anyagi megbecsültség érzését.

A kontraszelekció megelõzése érdekében, az állománnyal szemben tá-
masztott magasabb igényeknek megfelelõen került bevezetésre a felvételi el-
járás objektív mérési eszközöket alkalmazó rendszere. A felvételi követelmé-
nyeket a pályatükör – azon pszichikus követelmények, amelyeket a foglalko-
zás támaszt az egyénnel szemben – alapján a továbbiakban is a Hivatal elvá-
rásaihoz kell igazítani.
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6. A nemzetbiztonsági szolgálatok (párt)politikai függetlensége. A szolgála-
tok irányítása, szervezése mûködtetése. A személyi állomány függetlení-
tésének lehetõségei a különbözõ választási- és kormányciklusoktól, az or-
szág biztonságvédelmi érdekeinek magasabb fokú stabilitása, valamint a
személyi állomány biztonságérzete céljából.

A végrehajtó hatalom részét képezõ nemzetbiztonsági szolgálatok tevékeny-
sége politikailag meghatározott, hiszen a mindenkori állami irányító szervezet
külföldre, illetve belföldre irányuló hírigényét elégíti ki. Munkájuk a hatékony kor-
mányzati funkció eszköze, de mûködésük nem rendelhetõ alá aktuális pártpoliti-
kai érdekeknek. A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatok állományát nem
használhatja saját hatalma erõszakos megtartására és az ellenzék megbénításá-
ra. A feltételek érvényesülése érdekében a szolgálatok mûködését sokoldalú ga-
ranciarendszer segíti. Megfelelõ biztosítékot jelent a parlamenti ellenõrzés, vala-
mint az, hogy a választások alkalmával a Kormánytól ez a tevékenység is szá-
mon kérhetõ. A garanciarendszer részét képezi, hogy az Alkotmány 1989-es mó-
dosítása a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggõ kérdések szabályozá-
sához 2/3-os törvényt, tehát széles körû politikai konszenzust ír elõ. A szabályo-
zás lehetõvé teszi, hogy a szolgálatok mûködése megfeleljen a jogállamiság
alapvetõ követelményeinek.

A nemzetbiztonsági munka legfontosabb alapelveit tartalmazó 1995. évi
CXXV. törvény meghatározza a szolgálatok feladatait, irányítási rendszerét és a
nemzetbiztonsági tevékenység ellenõrizhetõségét. A nemzetbiztonsági törvény
teljes mértékben illeszkedik az uniós normákhoz, annak ellenére, hogy ebben a
tekintetben nincs formakényszer, hiszen sem a NATO, sem az EU nem ír elõ
szervezeti modelleket. Egyetlen lényeges minõsítési szempont létezik: a jogál-
lamiságból, a demokratikus berendezkedésbõl fakadó alapelvek érvényesülése.
Ez a kritériuma annak is, hogy a szolgálatokat nemzetközi szinten partnerként
elfogadják.

A nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter jogköre átfogja az or-
szágos hatáskörû szervekkel kapcsolatos államigazgatási és költségvetési irá-
nyítási jogok teljes körét. Jogszabályok vagy egyéb kormányzati döntések
alapján határoz meg feladatot, illetve ad utasítást. A Kormány tagjaitól érkezett
információs igények teljesítésére, valamint félévente az idõszerû feladatokra
vonatkozó utasítását eljuttatja a szervezet fõigazgatójának. Utasításával a fõ-
igazgató hatáskörébe tartozó ügyet nem vonhat el, hatáskörének gyakorlását
nem akadályozhatja. Ellenõrzi a szolgálatok törvényes és rendeltetésszerû
mûködését, feladataik végrehajtását. Az Nbtv-ben tételesen felsorolt feladat-
csoportok mellett tehát nem zárható ki, hogy törvényi felhatalmazás alapján a
Kormány, vagy az irányító miniszter a nemzetbiztonsági szolgálatok részére
további feladatokat is meghatározzon, ugyanakkor a végrehajtó hatalom kor-
látját jelenti, hogy az így kapott feladatokat a szolgálatok kizárólag e törvény
keretei között végezhetik.

A nemzetbiztonsági szolgálatok törvényes és rendeltetésszerû mûködésének, a
politikai függetlenségnek alapvetõ garanciális eleme az Országgyûlésnek a Nem-
zetbiztonsági Bizottságon (továbbiakban: Bizottság) keresztül gyakorolt alkotmá-
nyos ellenõrzési joga. A Bizottság a minisztertõl és a fõigazgatóktól rendszeresen
tájékoztatást kap a szolgálatok általános tevékenységérõl. Az Nbtv. meghatároz
általános, a hatékony ellenõrzést biztosító jogosítványokat a Bizottság számára.
Ezen túlmenõen a Bizottság megkapja a nemzet biztonsága szempontjából fontos
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értékelõ jelentéseket, betekinthet a nem konkrét ügyekre vonatkozó jelentésekbe,
és tájékoztatást kap a szolgálatokkal kapcsolatos kormánydöntésekrõl. Amennyi-
ben a Bizottság a szolgálatok jogellenes vagy nem rendeltetésszerû tevékenysé-
gét feltételezi, vizsgálatra kérheti fel a minisztert, vagy saját maga is folytathat
ténymegállapító vizsgálatot. A Bizottság ellenõrzési feladatainak ellátásához spe-
ciális szakmai felkészültség szükséges, ennek érdekében szakértõket kérhetnek
fel. A szakértõk bevonása az ellenõrzés folyamatába a politikamentesség egyik
feltétele.

A nemzetbiztonsági szolgálatok pártpolitikai érdekektõl mentes, elfogulatlan és
részrehajlás nélküli mûködésének egyik biztosítéka az Alkotmány rendelkezései-
vel összefüggõ azon szabály, hogy a hivatásos állományú munkatárs politikai párt
tagja nem lehet, s politikai tevékenységet nem folytathat.

A jelenleg hatályos Nbtv. adta jogi keret alapján a szolgálatok mûködése a pár-
tokra szervezõdõ végrehajtó hatalom (Kormány) felelõs döntéseitõl nem függetle-
níthetõ. Az azonban a kormányzó és az ellenzéki pártok felelõssége, hogy a nem-
zetbiztonságot védelmezõ intézményekkel kapcsolatos javaslataikat, döntéseiket
felelõsen, a szolgálatok mûködését megalapozó elvek figyelembevételével hoz-
zák meg.

7. A szolgálatok hasznosításának erõsítése a pénzügyi-gazdasági-müszaki-
tudományos-környezetvédelmi-egészségügyi, stb. területeken is.

Az EU csatlakozás elõtt álló Magyarországon – geopolitikai helyzetébõl adódó-
an – olyan nemzetközi vállalatok is megjelenhetnek, amelyek mögött sanda érde-
kek húzódnak meg. Ezért olyan mechanizmusokat és kontrolling-rendszereket kell
kiépíteni, melyeket a nemzetbiztonsági szolgálatok tapasztalataikkal és speciális
eszközrendszerükkel támogatni tudnak.

A kutatásfejlesztés a szakmai fejlõdésen túl azt is jelenti, hogy rendkívül
megnõ a védett információk mennyisége. Elõtérbe kerül az információs- és
számítógépes rendszerek, valamint a technológiai tudás birtokában lévõ kuta-
tók védelme, mivel a kiemelt kutatásokban, fejlesztésekben érintett szellemi
mûhelyek fontos célterületei lehetnek külföldi információszerzõ törekvések-
nek.

Az immár rendszeresen elõforduló jelentõs környezetszennyezések egyre
kényszerítõbb társadalmi igényként vetik fel a megelõzõ intézkedések európai
normáknak megfelelõ kidolgozását és megvalósítását. Az ehhez kapcsolódó stra-
tégiai kérdésekben feladat a negatív tendenciák figyelemmel kísérése, az illetékes
szakhatóságok tevékenységének támogatása.

Fontos feladat a pénzügyi szolgáltató szervezetek sérelmére a nemzetközi
szervezett bûnözõ csoportok által elkövetett bûncselekmények elleni fellépés,
ezen belül is a hamis pénz, értékpapír elõállítása, forgalmazása, a biztosítási
csalás, a bûncselekményekbõl származó pénzek tisztára mosása és a számí-
tástechnikai eszközök útján folytatott illegális pénzátutalások (kártya, csekk) fel-
derítése.

A bankcsõdök és a pénzügyi szolgáltató cégeknél tapasztalható mûködési za-
varok mögött nem egy esetben tudatos, a hatályos jogszabályokat súlyosan sértõ
leplezett törekvések állnak. Ezen információk gyûjtése és az illetékes rendõri szer-
veknek történõ átadása kiemelt jelentõséggel bír az egész bankrendszer – ezáltal
közvetetten az ország pénzügyi biztonsága, stabilitása szempontjából.

333

9.3 Részfejezetek a magyar Nemzetbiztonsági Stratégiához (Várhalmi Miklós, 2001.)



A nemzetbiztonsági kihívások közül – földrajzi helyzete, demokratikus beren-
dezkedése miatt – óriási nyomással nehezedik Magyarországra a globalizálódó
szervezett bûnözés, amely belülrõl bomlasztja a gazdaságot és bejutva az állami
intézményekbe, egyre nagyobb érdekérvényesítési lehetõséggel rendelkezik.

Magyarország terrorveszélyeztetettségi szintje megnõtt. A minõségi változást
egyrészt az alapozta meg, hogy az ország egy olyan nemzetközi katonai szövet-
ség tagja lett, amelyet a legtöbb terrorszervezet ellenségként kezel. Belépésünk a
szövetségbe magában hordozza a NATO –, de általában Nyugat- és Amerika-el-
lenes ideológiájú szervezetek Magyarország ellen irányuló támadásának potenci-
ális veszélyét is.

A számítástechnika robbanásszerû fejlõdésével az Internet-hálózat hatalmas
információtömege mindenki számára elérhetõvé válik. Ez a látványos haladás a
terroristák, a kémek és a bûnözõk számára is hatékonyabb információszerzési le-
hetõségeket, határok nélküli, gyorsabb kapcsolattartást és sok esetben névtelen-
séget, azaz nehezebb felfedhetõséget biztosít.

8. A magyar szolgálatok nemzetközi kapcsolatainak jellege, súlyozása, a köl-
csönösen elõnyös érdekek figyelembe vételével is.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása során nemcsak a
hazai rendvédelmi szervekkel osztják meg információikat, de egyenrangú
együttmûködést alakítottak ki minden, partnernek tekinthetõ külföldi szolgálattal
is. A nemzetközi kapcsolattartás alapja az arányosság, az egyenlõség és a köl-
csönösség.

A magyar és az együttmûködõ külföldi partnerszolgálatok részérõl is termé-
szetes igényként fogalmazódik meg a rendelkezésre álló adatok cseréje, a szak-
mai konzultáció és a kölcsönös érdekeltség alapján közös mûveletek végrehaj-
tása. Az NBH és az IH a kétoldalú kapcsolatok mellett több multilaterális fórum
munkájában is tevékenyen részt vesz. Vezetõik és szakértõik rendszeresen ta-
lálkoznak a NATO, illetve az Európai Unió tagországai hasonló szervezeteinek
illetékeseivel. A nemzetközi kapcsolatrendszer – a regionális veszélyek kezelé-
se érdekében – kiterjed a szomszédos és más kelet-európai országok szolgála-
taira is.

A NATO tagságból adódóan elsõsorban a szövetséges országok biztonsági
szolgálataival folytatott együttmûködés kap elsõbbséget. Különösen fontosak a
kapcsolatok azon szolgálatokkal, melyekkel konkrét, ügyszerû együttmûködés
alakítható ki.

A koszovói válság idején elõször vizsgáztak a szolgálatok a NATO elõtt. Éles
helyzetben bizonyították, hogy Magyarország teljes jogú tagként – nemzetbizton-
sági szolgálatai révén – képes ellátni a nemzetközi közösség és saját biztonsága
érdekében szükséges feladatokat. Sikerült a válsággal összefüggõ olyan informá-
ciókat átadni a szövetségeseknek, amelyek számunkra is kedvezõen befolyásol-
ták az eseményeket.

Természetes, hogy az egyes partnerszolgálatok eltérõ érdekeket képviselnek,
melyeket esetenként érzékelhetõen igyekeznek érvényesíteni. A magyar szolgála-
tok tapasztalatai alapján e folyamatok jól nyomon követethetõk, a nemzetközi kap-
csolattartásra vonatkozó alapelvek következetes érvényesítésével nemzetbizton-
sági érdekeink védelme maradéktalanul biztosítható. Az NBH és az IH nemzetkö-
zi megítélése jó, a partnerek bizalmát elnyerte.
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9.4 A magyar Nemzeti Biztonsági Stratégiára (NBS) épülõ
Nemzetbiztonsági (szolgálatok, illetve titkosszolgálati) Stratégiát (NS)

elõkészítõ megfontolások (Várhalmi Miklós, 2002.)

1. Mottó: Minden megszokott pályán történõ gondolkodás maximum csak közép-
szerû eredményeket hozhat minden területen. Óvjuk meg ettõl az ország biz-
tonságában meghatározó titkosszolgálati vonatkozásokat és gondolkodjunk
széles látókörûen, sokrétûen!

2. Terminológia, illetve szóhasználati szempontból a nemzetbiztonsági szol-
gálatokat reálisan a titkosszolgálatok kifejezés jellemzi, illeti meg a leg-
jobban, de a rosszemlékû titkosszolgálatok kifejezést váltotta fel a nemzet-
biztonsági szolgálatok fogalom, mely ily módon kisajátítja a nemzetbizton-
ság fogalmát, mely szélesebb, átfogóbb, mint a titkosszolgálatok tevékeny-
ségi területe és eszközrendszere. Azt javasolom, hogy ne a szóhasználaton
múljon a jó vagy a rossz érzés, hanem a biztonságunkban és nyugalmunk-
ban tapasztaltakon, azon, hogy ezen szolgálatok értünk vannak és nem el-
lenünk.

3. Az ország által nyújtott komplex biztonsági szolgáltatás egy részét, a védelem
sajátos elemeit meghatározóan a fegyveres testületek és rendvédelmi szervek,
mint a magyar védelmi struktúra szereplõi nyújtják. Ennek egy jelentõsen felér-
tékelõdõ szegmensét alkotják a nemzetbiztonsági szolgálatok.

4. A nemzetbiztonsági szolgálatok célját, szerepét, helyét, stb. több szempontból
is lehet és kell vizsgálni, többek között, nem rangsorban:
4.1. Az NBS-ben szereplõ megváltozott jellegû és szerkezetû kihívások szerint;
4.2. a védelmi struktúra más szereplõihez viszonyítva;
4.3. a múlt és a jelen mûködés tapasztalatai szerint;
4.4. pénzügyi-gazdasági, mûködési költségcsökkentési szempontból;
4.5. karcsúbb állam- illetve közigazgatási szempontból;
4.6. a gyorsabb, megalapozottabb és biztonságosabb, valamint biztosabb

komplex nemzeti fejlõdés (társadalmi, gazdasági, tudományos, stb.) érde-
kében történõ hasznosítás szempontjából;

4.7. a magasabb szinten eredményes bel- és külföldi védelmi együttmûködés
szerint;

4.8. a biztonsági kihívásoknak legtöbbjéhez való kapcsolódása, illetékessége
szerint;

4.9. a biztonsági veszélyek megelõzése, illetve utókezelése viszonylatában a
megelõzõ szerepének kiemelése szerint, ami a társadalom komplex mûkö-
dése során a legtöbb hétköznapi folyamathoz való valamilyen nyílt és/vagy
fedett kapcsolódást jelenti (folyamatos információgyûjtések és értékelé-
sek);

4.10. az elmúlt évek (évtizedek) megszokott gyakorlata és beidegzései szerint;
4.11. egyéb szempontok szerint.
4.12. Fontos a fentiek megfelelõ sorolása és súlyozása, mint például a nemzet-

közi és belföldi kihívásokhoz való rugalmas alkalmazkodás elsõdlegessé-
ge, a költséghatékonyság másodlagossága, egyebek harmadlagossága,
stb.
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5. A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepét, feladatát, tevékenységét, szervezé-
sét, mûködését, irányítását az ország biztonsági feladat és tevékenység meg-
osztásában résztvevõ, a mai terminológia szerinti fegyveres erõk és rendvédel-
mi szervek között kell meghatározni, harmonizálni, a megváltozott szerkezetû
és jellegû jelenlegi valamint a belátható jövõbeni biztonsági kihívások, kockáza-
tok, veszélyforrások komplex kezelésének újragondolásával, az ennek legjob-
ban megfelelõ védelmi struktúrában.
5.1. Egyes nemzetközileg is elismert szakértõk szerint az angliai példát anali-

zálva, merészet gondolva, a nemzetbiztonsági szolgálatok ki is emelhetõk
a védelmi struktúrából, mivel a nemzetközi politikai-társadalmi-gazdasági-
biztonsági, stb változások miatt a védelmi szerepük és jellegük iránti igény
módosult már. Ez esetben komplex össztársadalmi fejlõdést elõsegítõ
szakággá is változtathatók, melyhez egységes és igen korszerû gondolko-
dású politikusi és szakmai környezet szükséges.

6. A jelenlegi védelmi struktúra, mely oly módon gondolandó újra, hogy viszonylag
rugalmasan alakítható legyen a folyamatosan változó biztonsági kihívásoknak
megfelelõen:
6.1. Fegyveres erõk

6.1.1. Magyar Honvédség
6.1.2. Határõrség

6.2. Rendvédelmi szervek
6.2.1. Rendõrség
6.2.2. Polgári védelem (katasztrófa elhárítás)
6.2.3. Vám- és Pénzügyõrség
6.2.4. Büntetés végrehajtás
6.2.5. Tûzoltóságok
6.2.6. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok (Hírszerzés és elhárítás)
6.2.7. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok (Hírszerzés és elhárítás)
6.2.8. APEH Bûnügyi Igazgatóság
6.2.9. Ügyészség Nyomozóhivatalai
6.2.10. Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

6.3. Amennyiben készítünk egy táblázatot (mellékelve), ahol az oszlopokat a
védelmi struktúra szereplõi alkotják, míg a sorokat az NBS veszélyforrásai
és az ezekhez való kapcsolódást illetve illetékességet a keresztpontokba
tett jellel vagy súlyozott értékekkel jelöljük, úgy egyértelmûbbé válik a struk-
túra szereplõinek szerepe, különös tekintettel a nemzetbiztonsági szolgála-
tok szükségszerûen és célszerûen legszélesebb körû kapcsolódásaira, il-
letékességére. A csatolt táblázatban szereplõ súlyozások részben objektí-
vek, részben szubjektívek, de egy szakértõkbõl álló munkacsoport objektí-
vebbé teheti.

7. A régi kihívások egy része és az új kihívások nagy része a nemzetbiztonsági
szolgálatok készségét, lehetõségeit, módszereit, alkalmasságát, illetékessé-
gét igénylik, egyrészt a kihívások jellege miatt, másrészt a nemzetközi együtt-
mûködést megvalósító partner titkosszolgálatok miatt is. A nemzetbiztonsági
szolgálatoknak a biztonsági kihívások szerkezete és jellege megváltozásá-
nak, arányeltolódásának alább kiemelt fõbb jellemzõi alapján, az új magyar
védelmi struktúrában a fegyveres erõk és rendvédelmi szervek között, azok-
kal szoros együttmûködésben meghatározóbb szerepet kell kapniuk, alapve-
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tõen például a jelenlegi katonai és rendõri feladatokhoz képest, mivel a kato-
nai és rendõri jellegû veszélyek helyét illetve egy részét mindinkább a rend-
védelmi szervek, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességébe
tartozó biztonsági kockázatok veszik át:
7.1. nem, vagy csak alig kiszámíthatóak;
7.2. jelentõs részük a normál, hétköznapi, polgári, bel- és külföldi folyamatok-

hoz, ügymenetekhez, érdekviszonyokhoz kapcsolódik, ezeken keresztül,
ezek többszörös fedésével jelenik meg. A közvetlen érdekviszonyok, moti-
vációk általában nem érzékelhetõk közvetlenül és lappangóak illetve rejtõz-
ködõk;

7.3. földrészeket, országokat átfogó nemzetközi ügyek;
7.4. igen magas intelligencia- és tudásszinten jól kidolgozottak, elõkészíttettek

és szervezettek;
7.5. általában igen széles társadalmi és embercsoportokat foghatnak át: politi-

kai, köz- és államigazgatási, védelmi, gazdasági-pénzügyi-banki, gazdasá-
gi társasági, kutatási, oktatási, kulturális, vallási, etnikai, szakmai, alvilági,
stb.;

7.6. jelentõs tõkefinanszírozással, háttérrel rendelkeznek, így a leghatéko-
nyabb és legkorszerûbb tervezési, szervezési, technikai, végrehajtási és
ellenõrzési módszerekkel, eszközökkel és szakemberekkel dolgozhatnak,
ideértve a titkosszolgálati eszközöket és módszereket is. Veszélyességük
politikailag, társadalmilag, gazdaságilag igen jelentõs;

7.7. kezelésük (több) diplomás, (több) nyelv ismeretével rendelkezõ, speciális
és nagy tapasztalatú szakértõket, titkosszolgálati módszereket és eszközö-
ket, valamint jelentõs ráfordítást igényelnek rövid, közép és hosszútávon is;

7.8. az ügyek megfelelõ feldolgozása hónapokat, sõt éveket is igénybe vehet;
7.9. a minél szélesebb körû információszerzésen és ennek feldolgozásán ala-

puló megelõzésük sokkal fontosabb, mint az utókezelésük, mivel a megelõ-
zéshez igen hatékony hírszerzés szükséges.

8. A nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti, a magyar védelmi struktúrán
belüli valamint a nemzetközi munkamegosztásban résztvevõkkel kapcsolatos
viszonyában is az egyik legfontosabb szempont a belátható és a kevésbé be-
látható biztonsági kihívásoknak, valamint ezek prognosztizálható,dinamikus
változásainak megfelelõ, igen rugalmasan, gyorsan és jól szervezhetõ, reagá-
ló, operatív mûködés, együttmûködés minden érintett szervezettel és azok
munkatársaival.

9. A biztonsági kihívásokkal szembeni védelmi munkamegosztásban való megha-
tározó jellegük mellett, az össztársadalmi-gazdasági-mûszaki, stb. fejlõdést elõ-
segítõ érdekérvényesítési feladatrészeket és tevékenység elemeket magasabb
szinten kell kezelni és realizálni. A Szolgálatok értékét a személyi és tárgyi be-
fektetések miatt is többre és igen sokoldalúan lehet hasznosítani a régi és a je-
lenlegi reflexekkel ellentétben, a nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe vé-
ve.

10. A Nemzeti Biztonsági Stratégia alapján ki kell dolgozni a Nemzetbiztonsági
Szolgálatok Stratégiáját, mint részstratégiát, és ebben kell meghatározni a vé-
delmen túlmutató stratégia célokat.
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11. A nemzetbiztonsági szolgálatok feletti kontrollt alapvetõen az Országgyûlés
Nemzetbiztonsági és Honvédelmi Bizottságán keresztül teljes körûen érvénye-
síteni kell, az idevonatkozó törvényi szabályozások szükségszerû módosításá-
val is oly módon, hogy az ne jelentsen államtitok sértést, és ne avatkozzon be-
le közvetlenül a szakmai tevékenységbe. Természetesen az ÁSZ, a KEHI és
más célszerû szervezetek is beletartoznak a szelektív ellenõrzési körbe. Más
újszerû és az Országgyûléstõl független, úgynevezett civil kontroll is elképzel-
hetõ.

12. Az újragondolandó és módosítandó védelmi struktúrát és feladat súlyozást az
ezt meghatározó törvényi szabályozási (honvédelmi, rendõrségi, nemzetbizton-
sági, stb.) és költségvetési vonzatokkal együtt kell kezelni, széleskörû érdek-
egyeztetés és alapvetõen a parlamenti pártok minél teljesebb konszenzusa
mellett, különös tekintettel egy folyamatossági ország érdekre.

13. Az új védelmi struktúrában a nemzetbiztonsági szolgálatok pozicionálása, kü-
lönös tekintettel a katonai és rendõri vonatkozásokra:

13.1. Katonai reláció
13.1.1. az országot közvetlen, fegyveres katonai támadás és fenyegetett-

ség nem veszélyezteti, emiatt a mindennapok biztonságában köz-
vetlenül nem játszik szerepet

13.1.2. biztosítani kell a NATO elõírások minimumát személyi, tárgyi, stb.
normák szerint;

13.1.3. a NATO helytállásunk és megfelelõségünk keretein belül vala-
mennyi nemzeti katonai biztonsági igény automatikusan teljesül;

13.1.4. a magyar katonai potenciálra a meglétének és jelenlétének tudata
miatt van alapvetõen szükség, mely kiegészül a rendvédelmi szer-
vek feladatainak alkalmi támogatásával;

13.1.5. a katonai hírszerzést és elhárítást ki kell emelni a katonai relációból, a
Honvédelmi Minisztérium hatáskörébõl olymódon, hogy 
a polgáriakkal funkcionálisan összevonva mûködjenek, de a hírszerzé-
sen és az elhárításon belül, a fõigazgató (legfelsõ vezetõ) 
helyettesi szintjén elkülönüljenek (ennek indoklása a késõbbiekben).

13.2. Rendõri reláció
13.2.1. A biztonság másik fõ pillére a rendõrség, amely a maga eszközeivel

a belsõ rend alapvetõ jogosítottja, de csak a saját eszközeivel. A
rendõrség a közrend, a közbiztonság, a bûnmegelõzés, a bûnüldö-
zés, stb. rendõri területeit, rendõri eszközökkel mûvelje.

13.2.2. A rendõrségi törvénybõl és a BTK-ból meghatározva a hagyomá-
nyos és klasszikus tevékenységeket, feladatokat kell a Rendõrség
hatáskörében hagyni. A többit át kell csoportosítani a nemzetbizton-
sági szolgálatokhoz, ezzel a felesleges átfedések és a rendõrségen
belüli titkosszolgálati képzõdmények kialakulását megoldhatjuk. Ter-
mészetesen a nemzetbiztonsági szolgálatoknak oly módon kell té-
ma-, ügykör felelõsként együttmûködni kölcsönösen a védelmi
struktúra valamennyi szereplõjével, így a Rendõrséggel is, hogy
minden konkrét ügyben azonnal vonja be a legilletékesebb szerve-
zetet a jogszerûen specializálható, ésszerûen és célszerûen meg-
osztható részletekbe, azaz vonja be a katonai, rendõri és más
(VPOP, APEH, stb.) rendvédelmi specialistákat.
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13.3. A többi fegyveres erõ és rendvédelmi szervezet esetén alapvetõen a tit-
kosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazását vissza kell vonni és
az NBSZ keretében szolgáltatásként kell nyújtani.

13.4. A további rendvédelmi szervek szabályozását is a fentiekhez kell igazíta-
ni.

13.5. A nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos szubjektív és negatív
megítélések, álláspontok:

13.5.1. bizalmatlanság a szolgálatokkal illetve munkatársaikkal szemben;
13.5.2. konzervatív, merev, történelmi hagyományok miatti beidegzések;
13.5.3. aggodalom attól, hogy ez  nehezebben kézben tarthatónak tartott

terület és ez árthat egy (vagy több) párt megítélésének, fõleg annak,
aki a szakmai területet vezeti;

13.5.4. szûklátókörû biztonsági, védelmi szemlélet, a mai kor nemzetközi
kihívásait nem a súlyukon kezelõ felfogások;

13.5.5. szinte alapvetõen a katonaságában és rendõrségben gondolkodó
beszûkült reflexek;

13.5.6. a NATO tagságból fakadó eufória, miszerint mi most már védettek
vagyunk;

13.5.7. a NATO függõség illetve függetlenség téves értelmezés a nemzeti
hírszerzésünk és elhárításunk önálló mûködtetése szempontjából;

13.5.8. nem elég széles látókörû szakmapolitikai (titkosszolgálati) szemlé-
let, hozzá nem értés;

13.5.9. a nemzetközi titkosszolgálati tevékenység változásainak, jelenlegi
helyzetének, valóságos és prognosztizálható kockázati hatásainak
nem kellõ súllyal történõ megismerése, elemzése, értékelése;

13.5.10. hatásvizsgálat nélküli költségvetési kifogások;
13.5.11. a kétharmados törvények módosításának nehézségeire vonatkozó

indokok, melyek egyébként nem megoldhatatlanok. Egyrészt ér-
dekegyezõségekkel, másrészt politikai alkukkal.

13.5.12. egyéb.

14. Az amerikai tragédiából kiindulva és a biztonság sérülékenységét, a mai tár-
sadalmak és emberek harckészületlenségét feltételezve, az ország sokoldalú
és hatékony védelmét, a MEGELÕZÉST kell célul tûzni. Ugyancsak az emlí-
tett szomorú példából kiindulva megállapítható, hogy közvetlenül és önmagá-
ban sem a hadsereg, sem a rendõrség nem illetékes ilyen és hasonló veszé-
lyek megelõzésére, elhárítására. Sajnos az amerikai titkosszolgálatok utólag
kiszivárgott jelzéseinek megfelelõ súlyú kezelésével kapcsolatos problémák
mellett egyértelmû, hogy potenciálisan ezen szervezetek alkalmasak elsõsor-
ban és alapvetõen ilyen elõkészítettségû, szervezettségû események elõrejel-
zésére, megelõzésére, természetesen szorosan együttmûködve más belsõ-
és külsõ védelmi szereplõkkel.

15. A XXI. századi magyar védelmi struktúrában a nemzetbiztonsági szolgálatok
védelmi, elõrejelzõ, megelõzõ, komplex és biztonságos nemzeti fejlõdést elõ-
segítõ, jelentõsen felértékelõdött szerepe többek között az alábbiakkal bizto-
sítható:

15.1. Egy jó szervezeti (szabályozási, stb.) formával és költségvetési támoga-
tással, a kiválasztott vezetõ személy (ek) alkalmas egyéniségével és a
kormányon belüli súlyával fejezheti ki igazán egy ország, egy országgyû-
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lés, egy kormány, egy koalíciót vezetõ párt, hogy milyen prioritással kezel
egy fontos területet, amely a mindennek (politika, társadalom, gazdaság,
stb.) az alapjául szolgáló komplex biztonságban a legfontosabb szerepet
tölti be.

15.2. Miniszterelnök közvetlenbe tartozó önálló minisztérium vagy miniszter, eset-
leg a  a Miniszterelnöki Hivatalon belüli miniszter, mivel így egy megfelelõ
hatáskörû kormánytag miniszteren keresztül biztosított az irányítás megfe-
lelõ szintje. Ez a szervezés pedig lehetõséget teremt arra, hogy a Honvé-
delmi- és a Belügyminisztériumhoz hasonló súllyal és jogi, pénzügyi, szer-
vezeti, stb. lehetõségekkel lássa el a felértékelõdött és a két nevezett mi-
nisztériumnál nem kisebb, sõt mind jelentõsebb feladatait. Felvethetõ azon
kérdés is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok felértékelõdött tevékenysé-
ge miért indokol kevésbé egy önálló minisztériumot, mint a honvédelem
vagy rendõrség. Talán azért, mert megszoktuk (?). A megszokás nem a leg-
jobb tanácsadó, ha számolnunk is kell vele.

15.3. A miniszterhez, illetve a minisztériumhoz három (esetleg négy) szervezet
tartozzon:

15.3.1. A Magyar Köztársaság Hírszerzõ (vagy Információs vagy Felderítõ)
Hivatala;

15.3.2. A Magyar Köztársaság Biztonsági (vagy Nemzetbiztonsági vagy El-
hárítási) Hivatala (az NBSZ-t fõigazgató helyettesi szinten szervez-
ve, amennyiben nem maradna önálló szervezet);

15.3.3. A Magyar Köztársaság Belsõ Ellenõrzési (Belbiztonsági) Hivatala (a
teljes belsõ elhárítás a fegyveres testületek és rendvédelmi szervek
vonatkozásában). Ennek a szervezetnek a célja, hogy:

15.3.3.1. kiemelje a fegyveres testületek és rendvédelmi szervezetek
vezetõi alól a belsõ elhárítást és ezzel az ellenõrzés hatékony-
ságát egy felsõbb szintre tegye, így elkerülhetõk a vezetõi
szubjektivitások, tévedések, indokolatlanul és ellenõrizhetetle-
nül eltérõ bánásmódok;

15.3.3.2. egységes szemlélettel biztosítsa a védelmi szereplõk belbiz-
tonságát, ami nagyon érzékeny és törékeny dolog a rendkívü-
li módon befolyásolható emberi tényezõk, mint elsõrendû koc-
kázati tényezõk miatt;

15.3.3.3. a több kis belsõ elhárító, ellenõrzõ szervezet hatékonyságát,
gazdaságosságát nagyban erõsítse;

15.3.4. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat önállósága megfelelõ hatásvizs-
gálatok mellett fenntartható, de az Elhárítási szolgálatba be is integ-
rálható, fõigazgató helyettesi szinten szétválasztva.

15.3.5. A fenti szervezeti struktúrával egyszerûsödik a rendszer, sokkal ha-
tékonyabb és gazdaságosabb lesz.

15.3.6. A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok bármilyen elkülönítése,
szétdarabolása, szétszervezése jelentõs mértékben rontja az újsze-
rû kockázatrendszer miatt fejlesztendõ hatékonyságot, gazdasá-
gosságot, gyors, operatív mûködést. Ez általános szervezési, haté-
konysági és gazdálkodási szempontból is egyszerûen átlátható és
elemezhetõ. A történelmi és nemzetközi példák alapján bármilyen
(állam- és közigazgatási) szervezet széttagoltsága esetén megnõ-
nek a reagálási idõk, csökken a rugalmas együttmûködés esélye,
nemkívánatos hatásköri és gazdasági átfedések keletkeznek, stb.,
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melyek egy ország védelme, biztonsága szempontjából beláthatat-
lan károk veszélyforrásai.

15.3.7. Szinte bárki által belátható, hogy Magyarország minden fontos nem-
zeti és nemzetközi jellemzõje, értékmérõje alapján csak egy irányí-
tás, egy szervezet alá tartozó nemzetbiztonsági szolgálatokkal ké-
pes a leghatékonyabban és a leggazdaságosabban tevékenykedni,
különös tekintettel arra, hogy a polgári és a katonai nemzetbiztonsá-
gi szolgálatok célja és mûködése igen hasonló és mind nagyobb át-
fedésbe kerül. Hasonlattal élve: a szolgálatok elkülönült kezelése
kissé olyan, mintha az oktatásban szétválasztanánk szervezet és/-
vagy miniszteriális irányítás és/vagy gazdálkodás szempontjából az
alap, közép és felsõoktatást. Egészségügyi példával élve: máshol
kezelnénk a gyógyszerészetet és az orvoslást vagy az intézményi
ellátást (kórházak, klinikák, stb.) és a háziorvosi-családorvosi ellá-
tást. Természetesen minden példa kicsit sántít, de alapvetõen az
érthetõséget szolgálja.

15.4. A szolgálatoknak a fentiekben és az alábbiakban részletezett összevoná-
sáról néhány politikusnak és szakembernek az volt az elõzetes vélemé-
nye, hogy ez egy volt szovjet vagy jelenlegi orosz minta, az erõs, egy kéz-
ben összpontosuló titkosszolgálatokról. Ez a hasonlat egyáltalán nem je-
lenti azt, hogy az összevonásokat ezzel meg lehet reálisan kérdõjelezni.
A hasonlatot kezelhetjük pozitív és negatív példaként is. Pozitív a példa,
ha arra gondolunk, hogy a volt szovjet vagy a jelenlegi orosz hírszerzés
(illetve titkosszolgálatok) a nem hivatalos és a hivatalos közlemények
alapján is igen hatékonynak prognosztizálhatók. Negatív a példa, ha a
szovjet szolgálatok negatív céljaira és negatív hatásaira gondolunk, de ez
egy mesterséges elriasztás is lehet ettõl a modelltõl, holott tudjuk most és
itt nem errõl van szó. Idetartozó viszonyítás az is, hogy a Magyar Honvéd-
ség kb. 40.000 fõ, a magyar Rendõrség kb. 30.000 fõ, míg az egyes nem-
zetbiztonsági szolgálatok közül három kb. 1000 fõ/szolgálat vagy ennél is
kevesebb létszámú, és összesen az öt nemzetbiztonsági szolgálat (a két
katonai és a három polgári) összlétszáma is csak 5-10 ezer fõ körül prog-
nosztizálható, ami a katonai és rendõri létszámnak a töredéke. Tehát az
esetleges összevonásokkal a titkosszolgálati túlhatalmat és a szovjet pél-
dával való riasztgatást nem kell komolyan venni, mert nincs gyakorlati je-
lentõségük az összevonással járó igen sok nemzeti elõny mellett.

15.5. A szolgálatok összevonásánál a funkcionális megosztás (hírszerzés és el-
hárítás) a célszerûbb, nem pedig külön a katonai hírszerzés és elhárítás
valamint a külön a polgári hírszerzés és elhárítás összevonása, mivel a
hírszerzés és elhárítás célja, módszerei, eszközei eltérõek, mûködési te-
rülete is eltérõ (belföld és külföld), stb. A tevékenységek polgári és kato-
nai jellege nem jelent olyan különbséget, mint a funkcionális jelleg, sõt a
polgári és katonai jellegû tevékenységek összhangjának, szakértõi átfe-
désének, módszereinek, és eszközrendszerének célszerûségei is erõsítik
a közös irányítást, összefogást. Természetesen a polgári és katonai terü-
leteknek egy szervezeten belüli elkülönítése egyértelmû, például a szer-
vezet vezetõjének helyettesei szintjén. Továbbá úgy gondolom, hogy nem
feltétlenül kell egy katonai jellegû szervezetnek közvetlenül a honvédelmi
minisztert informálni, hanem ez is a kormány felé kellene, hogy történjen,
mint a polgári szolgálatok esetében, hiszen a Kormánynak tagja a honvé-
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delmi miniszter is. Az összevonásokkal kapcsolatos túlhatalmi aggályokat
a történelem, az elmúlt tíz év már lelépte, túlhaladottak, ugyanis sem jo-
gi, sem költségvetési, sem pedig létszám (kevesebb, mint tízezer) tekin-
tetében nem rendelkeznek a nemzetbiztonsági szolgálatok nagyobb lehe-
tõségekkel, számszaki mutatókkal, mint a katonai (néhányszor tízezer) és
rendõri területek (néhányszor tízezer), sõt aránytalanul kisebbekkel, mint
amit a mai kihívások determinálnának. Ezzel a megoldással a hatásköri
átláthatóságok, a felesleges átfedések, a párhuzamosságok, a vezetõk és
mûködtetõ apparátusok nagysága, eszközök, szakemberek, rugalmasabb
együttmûködés igen jelentõsen javítható a célok, a hatékonyság, a mai
kornak való megfelelés, a szakmai és a pénzügyi-gazdasági szempontok
alapján is (tárgyi, személyi és összköltség csökkenést is eredményezhet
bizonyos mértékig).

15.6. A Szolgálatok legfelsõ vezetésében a politikusi, szakmapolitikusi szemé-
lyi megoldások elemzését, hatásvizsgálatát célszerû elvégezni, melyre
nemzetközi példák is voltak.

15.7. A Nemzetbiztonsági Kabinet mellett, azzal összhangban a fegyveres tes-
tületek és rendvédelmi szervek között egy az eltérõ minisztériumok felett
álló operatív koordinációs testület létrehozása szükséges, melynek az
összefogást, akciózást igénylõ ügyekben azonnali operatív intézkedési jo-
gosítványai lennének. Ez kidolgozandó.

15.8. A szakmai képzési rendszert felülvizsgáló, kidolgozó, megerõsítõ intézke-
dések, melyek nagyban elõsegíthetik azt, hogy a jól képzett magyar hír-
szerzõ és elhárító legalább egyenrangú partnere legyen nemzetközi el-
lenfeleinek. Ugyanis a képzett magyar tehetség minden területen ver-
senyképes a világon (lásd például az informatika területén: az Egyesült
Államok, Németország, Oroszország vonatkozásában).

15.9. A szolgálatok merev szervezeti struktúrái mellett, a szolgálatokon belül és
a szolgálatok között olyan rugalmas kapcsolat, mely lehetõvé teszi fel-
adatorientált teamek gyors, operatív létrehozását. Például egy összetett
ügyben a nemzetbiztonsági szakember, a katona, a rendõr, a pénzügyõr,
az APEH szakember, stb. alkotna egy teamet.

15.10. A keményen és kegyetlenül megjelenõ terrorizmus és más nemzetközi
szervezett bûnözési formák mellett és miatt továbbra is fenn kell tartani
a szolgálatok hivatásos, rendfokozatokkal hierarchizált jellegét (az egyik
vezetõi szint szakmapolitikusi, azaz civil betölthetõségének vizsgálata
mellett) az alábbiak miatt is:

15.10.1. szolgálati fegyelem érvényesíthetõsége, különös tekintettel a vég-
rehajtásra

15.10.2. államtitkok szigorúbb kezelhetõsége
15.10.3. az ellenõrzés, számonkérés fegyelmezettebb lehetõségei
15.10.4. a felelõsségre vonás, büntetés katonai bírósági jellege és sajátos-

ságai
15.11. A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése és lehetõségeinek minél jobb

felhasználása oly módon, hogy a nemzeti hírszerzési és elhárítási önál-
lóságunk ne oldódjon fel ezekben az együttmûködésekben.

15.12. A szolgálatok és a civil szféra kapcsolataiban rejlõ lehetõségek feltárása
és hasznosítása (minisztériumok, intézmények, gazdasági társaságok,
lakosság, stb.).

15.13. A szolgálatok valamint az ott keletkezett információk tudatos és tervezett
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felhasználása az ország nem biztonsági és nem védelmi területein is. Ez
a gondolkodás már eltér a régi beidegzésektõl és felismeri, hogy a tár-
sadalmi-gazdasági fejlõdésünk érdekében értelmes és hasznos célok
tûzhetõk ki a szolgálatok (ilyen irányú fejlesztése) felé, mint ezt teszik oly
sok európai, amerikai, stb. országban is Ne féljük tõle, éljünk vele.

15.14. Elméletileg és gyakorlatilag igen érdekes a HÍRSZERZÉS és az ELHÁ-
RÍTÁS célszerû és szükséges  aránya, súlyozása a célok és az ezt szol-
gáló tevékenységek tükrében, egymáshoz viszonyítva, a polgári és a ka-
tonai jellegüktõl függetlenül is:

15.14.1. a HÍRSZERZÉS (jelenleg a fegyveres erõknél és rendvédelmi
szerveknél megosztva)

15.14.1.1. támadó(bb) jellegû,
15.14.1.2. aktív(abb),
15.14.1.3. dinamikus(abb),
15.14.1.4. megelõzõ(bb),
15.14.1.5. a magyar gyakorlatban az állami költségvetési támogatottsá-

ga és létszáma jelentõsen kisebb, mint az ELHÁRÍTÁS-é
(lásd ezen kiadványnak az elmúlt évek költségvetésével fog-
lalkozó fejezetét és adatait);

15.14.2. az ELHÁRÍTÁS (jelenleg a fegyveres erõknél és rendvédelmi szer-
veknél megosztva)

15.14.2.1. védekezõ(bb) jellegû,
15.14.2.2. kevésbé aktív,
15.14.2.3. sztatikus(abb),
15.14.2.4. utókezelõ(bb),
15.14.2.5. a magyar gyakorlatban a súlya, az állami költségvetési támo-

gatottsága és létszáma jelentõsen nagyobb, mint a
HÍRSZERZÉS-é (lásd ezen kiadványnak az elmúlt évek költ-
ségvetésével foglalkozó fejezetét és adatait).

15.14.3. Felvethetõ a kérdés, hogy melyik tevékenység milyen arányban
fontos a jelenlegi és a belátható közeljövõbeni érdekeinknek. Eh-
hez el kell dönteni, hogy milyen célok és feladatok érdekében kí-
vánjuk hasznosítani a két fõtevékenység irányt. Ennek különbözõ
megközelítései:

15.14.3.1. az eddigi, hagyományos, megszokott tevékenységekre, célok-
ra, arányokban hasznosítjuk a kétféle tevékenységet;

15.14.3.2. továbbra is csak védelmi célokra, a védelmi struktúrán belül
mûködtetjük a két szakágat

15.14.3.3. az újszerû kihívásoknak megfelelõen rugalmasan mûködtet-
ve, akár bármikor átkonfigurálhatóan szervezzük meg;

15.14.3.4. a mai kornak legjobban megfelelõen, a megelõzést igen ma-
gas szinten hangsúlyozva, ami a HÍRSZERZÉS meghatáro-
zó jellegének megvalósítását, fejlesztését  igényli;

15.14.3.5. a védelmi szerepen túlmenõen az ország komplex fejlõdését
is kiszolgáló tevékenység (politikai-társadalmi-pénzügyi-gaz-
dasági-mûszaki-tudományos-egészségügyi-stb.), ami szin-
tén a HÍRSZERZÉS jelentõs erõsítésével és kiszélesítésével
érhetõ csak el;

15.14.3.6. a legszélesebb körû és a leghatékonyabb, nyilvános és nem
nyilvános, külföldi és belföldi információ érzékelés, gyûjtés,
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szerzés, tárolás, feldolgozás, elemzés-értékelés, szétosztás,
hasznosítás, beavatkozás hol és hogyan képzelhetõ el leg-
hatékonyabban. Ezeknél a technikai és emberi erõforrások
legcélszerûbb arányai;

15.14.3.7. szervezési, szervezeti, irányítási, költségvetési, hasznosítá-
si, biztonságpolitikai, Nemzeti Biztonsági Stratégiai, Nemzet-
biztonsági Stratégiai, stb.

15.14.3.8. egyéb
15.15. Az ismertetett nemzetközi példák alapján a szolgálatok lehetõségeinek

kiszélesítése, hiszen a holland és francia példák, szándékok is végtére
eurokonformok. Az angolszász, amerikai megoldások, módszerek sem
puhák, érzelgõsek és az emberi jogok elõtt nem mindenáron térdet haj-
tók, hiszen a kivédendõ, támadó tényezõk is igen kemények és össze-
tettek.  Megjegyzem, hogy egy ország biztonságához, védelméhez szük-
séges módszerek, eszközök és az emberi, személyi jogok védelme bi-
zonyos mértékben ellentmondásosak, tehát kompromisszumokat igény-
lõ területek, de erre szolgálnak a törvényi szabályozások, a parlamenti
demokratizmus keretein belül.

15.16. Az ország védelmi költségvetésén belül, a nemzeti biztonsági stratégiá-
ra alapuló nemzetbiztonsági törvénynek megfelelõen a szükséges és
megfelelõ szintû mûködési valamint fejlesztési célú, személyi és techni-
kai keretek biztosítása, esetleg a mindenkori GDP függvényében, egy al-
só korlát mellett:
15.16.1. A költségvetési támogatottság alapján történõ parlamenti ér-

tékítélete a szolgálatoknak egyértelmû amellett, hogy a FI-
DESZ Kormány megemelte a támogatás mértékét, melynek
keretében bérkorrekciókat (jóllehet az 1994-1998 közötti kor-
mányciklusban jóváhagyott illetménykereteket töltötték „csak”
fel), jelentõsebb infrastruktúrális és operatív rendszer- és esz-
közberuházásokat  hajtottak végre, amelyek az elmúlt tíz év-
hez képest jelentõs elõrelépést jelentenek a védelmi készség-
ben (ezt az segíthette elõ alapvetõen, hogy stabilizált és fejlõ-
désében megalapozott gazdaság állt rendelkezésre 1998-
ban). Az öt nemzetbiztonsági szolgálat éves költségvetése
azonban így is csak kb. 32 milliárd forint, ami az ország komp-
lex biztonságában betöltött szerepe alapján, a nemzetközi kihí-
vások, kompatibilitás miatt is igen kevés (összehasonlítva a
védelmi struktúrán belül a katonai, rendõri és más rendvédelmi
szervek költségvetési arányaival is). Ez az elmúlt tizenkét év
integrált hátránya, adóssága az ország biztonságáért, védel-
méért. A nemzetbiztonsági költségvetési keretnek a teljes ma-
gyar és azon belül a védelmi célú költségvetésen belüli, továb-
bi emelését az alábbiak is indokolják. Amennyiben a bérezés
nem éri el a piacgazdasági illetve versenyszféra jövedelemvi-
szonyait, úgy a magasan kvalifikált, többnyelvû, igen jelentõs
költségráfordítással kiképzett és gyakorlatot szerzett, alkal-
manként életveszélyt is vállaló szakemberek elhagyták és fo-
lyamatosan elhagyják a szolgálatokat és a kontraszelekció
folytatódik. A jelentõs költséget jelentõ technikai eszközök fej-
lesztése nélkül a személyi potenciál kevésbé használható ki.
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Az ügynöki hálózatépítésnek és fenntartásának költségei
nagyrészt külföldi fizetõeszközben jelentkeznek, ami a valuta-
árfolyamok változásai miatt is növekvõk, pedig megfelelõ háló-
zatok nélkül nem lehet eredményes munkát végezni. A mintegy
32 milliárd forintos költségvetés alacsony voltát erõsíti, hogy a
komplex biztonságban, a véleményem szerint a három megha-
tározó pillér közül a katonaság, a rendõrség mellé a hírszer-
zést-elhárítást jobban fel kellene hoznunk, sõt ki kellene emel-
nünk. Mindezt egyrészt azért, mert a másik két pillér kevés a
mai kor napi biztonságához. A napi, nemzetközi kihívások, a
biztonságot veszélyeztetõ tényezõk bonyolultabbak, súlyosab-
bak, magas szervezettségûek, sok szálon kapcsolódhatnak
nemzetközi vonatkozásokhoz, láthatatlanok, amelyek miatt
ezekkel elsõsorban a nemzetbiztonsági szolgálatoknak célsze-
rûbb foglalkozniuk. Például ide sorolom a terrorizmust, a nega-
tív gazdasági hatásokat (nemcsak a gazdasági bûncselekmé-
nyeket), a felénk irányuló nemzetközi mûszaki-gazdasági-ipar-
i-pénzügyi hírszerzést, fegyverkereskedelmet, kábítószer ke-
reskedelmet nukleáris anyagok kereskedelmét, ellenséges val-
lási-etnikai szervezõdéseket – tevékenységeket, korrupciót,
infokommunikációs bûncselekményeket, a szervátültetéssel, a
klónozással, a genetikával kapcsolatos bûncselekményi lehe-
tõségeket, a környezetvédelmet, a geopolotikai-történelmi
szempontból még legalább néhány évtizedig ellenérdekelt or-
szágok hírszerzésének elhárítását, stb. A szolgálatok széle-
sebb körû tevékenységi szemléletének változását indokolja a
szolgálatok tevékenységébõl kinyerhetõ mûszaki-gazdasági-
pénzügyi információk hasznosítási lehetõsége is.

15.17. A Nemzetbiztonsági Stratégia akkor lesz a legjobb, ha minél több érdek
és embercsoport megnyerhetõ ebben, ha  szakma is véleményt nyilvá-
níthat valamint a számottevõ pártok sem maradnak ki. Rendelkezünk
olyan politikusokkal, szakmapolitikusokkal, szakemberekkel, szakértõk-
kel (nemzetbiztonsági, katonai, rendõri, pénzügyi, államigazgatási köz-
igazgatási, külpolitikai, stb), akikkel, megfelelõ kiválasztás mellett, hie-
rarchikus csoportokban kidolgoztathatók a legcélszerûbb megoldások a
fentiekre, mivel ezt a csapatmunka  segítheti a legjobban. Ezekbõl meg-
felelõ hatásvizsgálattal kiválaszthatók a legjobb változatok. Széleskörû-
en éljünk a legilletékesebbek bevonásával, nehogy elpazaroljuk haszno-
sítható értékeiket. Mindez szándék, szervezés, együttmûködés kérdése.
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9.4.2. A fegyveres erõk és rendvédelmi szervek kapcsolódása a biztonsági kockázatokhoz
Melléklet Várhalmi Miklós: A magyar Nemzeti Biztonsági Stratégiára épülõ

Nemzetbiztonsági (szolgálatok) Stratégiát elõkészítõ megfontolások c. anyagához
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(az elõzõ oldalon található táblázat folytatása)
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10. FEJEZET

BOTZ LÁSZLÓ ALTÁBORNAGY,
FÕIGAZGATÓ

AZ MK KATONAI FELDERÍTÕ
HIVATALÁRÓL (1999.)

(http://www.kfh.hu/hu/bevezeto/bevezeto.htm)
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Botz László altábornagy, a KFH fõigazgatója:
A KFH internetes honlapjának BEVEZETÕ-je (www.kfh.hu, 1999.)

Az emberek már õsidõktõl kezdve jelentõs energiát fordítottak arra, hogy ellen-
ségeikre vonatkozóan adatokat gyûjtsenek, kipuhatolják szándékaikat, megismer-
jék terveiket. Már az õsi kínaiaknál, egyiptomiaknál, perzsáknál, görögöknél és a
rómaiaknál találunk olyan tevékenységre mutató jeleket, amelyek a felderítésre
utaltak. E tevékenységet végzõ emberek csoportját ugyanakkor csak a XVIII. szá-
zadtól kezdõdõen említik „felderítõknek”, s a „kém” kifejezés csupán a XIX. szá-
zadban jelenik meg, amikor 1874-ben Brüsszelben nemzetközi jogilag is megen-
gedett háborús eszköznek ismerik el a kémkedést. A hadviselés szabályairól elfo-
gadott nyilatkozat kimondja, hogy kémnek kell tekinteni azt a személyt, „aki a nyil-
vánosság elõtt lezárt területen titokban vagy hamis jogcímen információkat gyûjt
vagy gyûjteni próbál, hogy azokat a másik félnek továbbítsa”. Azokat a személye-
ket, akik katonai mivoltuk vagy küldetésük eltitkolása nélkül szereznek informáci-
ókat, megfigyelõknek, felderítõknek, hírszerzõknek tekintik. Ezen emberek tevé-
kenysége minden idõben nagyon fontos volt, hiszen a titkosszolgálatok – a szem-
benálló félre vonatkozó adatok megszerzésével – jelentõs befolyást gyakoroltak
az események, nagyobb környezetben akár a történelem menetére.

Ma sincs ez másként. Az állami vezetés döntései meghozatalához nem nélkü-
lözheti a környezetre vonatkozó információkat. Mára ugyanakkor megváltozott az
információgyûjtés lényege is. Az információ iránti igény hatalmas mértékben meg-
emelkedett a társadalmakban és megnõtt a rendelkezésre álló információ mennyi-
sége is. A média képviselõi egymással versengve közvetítik a nyílt és sok esetben
a titkos információkat is. Ebben a helyzetben új értelmet kapott az információszer-
zés és feldolgozás mestersége, nagyobb hangsúlyt kapott a hírszerzés. A média
rohamos fejlõdése következtében sokakban felmerül a kérdés: szükség van-e
egyáltalán hírszerzésre? Valóban nehéz versenyezni korunk médiájával, hiszen
mindenütt jelen vannak. A különbség mégis jelentõs, hiszen amíg a média a gyor-
saságra, a szenzációra tör, addig a hírszerzés a pontosságra, az információ
értékelésére, következtetések levonására koncentrál. S egy-egy állami döntés
meghozatalához – legyen az gazdasági, politikai, védelmi – ez utóbbira van szük-
ség.

A Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatala mintegy nyolcvan éves múlt-
ra tekint vissza, a Monarchia megszûnését követõen alakult meg elõdszervezete.
A Magyar Köztársaság Országgyûlése az Alkotmányban és más jogszabályokban
elõirt kötelezettségének eleget téve, 1995-ben törvényi szinten szabályozta a ma-
gyar nemzetbiztonsági szolgálatok, közöttük a Katonai Felderítõ Hivatal (KFH) te-
vékenységét is. Az 1995. évi CXXV. törvény alapján a KFH a kormány irányítása
alatt álló, országos hatáskörû, önálló költségvetési gazdálkodást folytató katonai
nemzetbiztonsági szolgálattá vált. Ezzel gyökeres változás következett be a kato-
nai felderítés feladatrendszerében, szervezeti felépítésében és irányítási struktú-
rájában is.

A kormány a KFH irányítását és felügyeletét a honvédelmi miniszter útján gya-
korolja, a parlamenti ellenõrzés az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottsága és
Honvédelmi Bizottsága révén valósul meg. A törvény szilárd és határozott keretet
biztosít a munkához, s rámutat arra, hogy szükség van a Hivatal által végzett mun-
kára. Reprezentálja továbbá azt is, hogy a szolgálat a nemzet érdekében tevé-
kenykedik.
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Közismert, hogy Magyarországnak nincs ellenségképe, a Magyar Köztársasá-
got a környezetében elhelyezkedõ országok részérõl az állami politika szintjén
szervezett, hadászati célú és méretû, közvetlen katonai támadás veszélye nem fe-
nyegeti. Jelenleg egyetlen szomszédunknak sincs olyan politikai célja, amelynek
érvényesítését a Magyar Köztársaság elleni katonai agresszióval, vagy veszélyez-
tetéssel kívánná elérni, s annak ellenére, hogy a térség egyes államainak katonai
potenciálja felülmúlja a Magyar Köztársaságét, ma közülük – Ukrajna kivételével
– egy sem rendelkezik olyan hadászati képességekkel, amely a biztos siker remé-
nyében lehetõvé tenné hadászati méretû támadó tevékenység kezdeményezését.

Hazánk olyan régióban helyezkedik el, ahol az 1989-90-es években elkezdõ-
dött kedvezõ politikai, gazdasági, társadalmi, katonai átalakulási folyamat az or-
szágok egy részénél még nem fejezõdött be. A régió országainak egy része még
nem olyan kiszámítható demokratikus jogállam, ahol maradéktalanul érvényesül-
nek a nemzetközi jogok és normák. Egyes országokban a fegyveres erõk demok-
ratikus ellenõrzése és védelmi jellege még nem garantált, mások belpolitikai hely-
zete súlyos belsõ feszültségekkel terhes, a vitás kérdések rendezésének eszköz-
tárából még nem tûnt el véglegesen a katonai erõ. A térségben lévõ támadó fegy-
verzetek tekintetében is maradtak még aránytalanságok, amelyek akár fegyveres
konfliktus kirobbantásának lehetõségeit is magukban hordozzák. Léteznek új kihí-
vások is, általában nem a katonai veszélyeztetettség miatt, hanem például a nem-
zetközi terrorizmus, az illegális fegyverkereskedelem vagy kábítószer kereskede-
lem miatt. Mindezen kérdésekre vonatkozó információk gyûjtése elengedhetetlen
annak érdekében, hogy országunk töretlenül haladjon a biztonságos Európa felé
vezetõ, önként választott úton.

Összegezve: A Magyar Köztársaság Katonai Felderítõ Hivatala egy korszerû,
polgári ellenõrzés alatt álló, az állampolgári jogok tiszteletben tartásán alapuló, a
demokratikus jogállam követelményeinek megfelelõ, alkotmányos keretek között,
jogszabályokban meghatározottak szerint mûködõ, a NATO integrált fegyveres
erõihez illeszthetõ nemzetbiztonsági szolgálat.
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11. FEJEZET

DOBOKAY GÁBOR VEZÉRÕRNAGY,
FÕIGAZGATÓ

AZ MK NEMZETBIZTONSÁGI
HIVATALÁRÓL

(WWW.NBH.HU)

11.1. Az NBH 2001. évi évkönyvérõl és egy új lehallgató rendszer
kiépítésérõl (Népszabadság, 2001. 03. 02.)
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Dobokay Gábor, vezérõrnagy, az NBH fõigazgatója:
A Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatala (www.nbh.hu, 2000.)

A nemzetközi és a hazai biztonsági kihívások nélkülözhetetlenné teszik a nem-
zetbiztonsági szolgálatok nyílt és – törvényes keretek között alkalmazott – titkos
eszközök felhasználásával végzett munkáját. A világgazdasági fejlemények, a
nemzeti, etnikai, vallási mozgalmak törekvései, a terrorizmus, a nemzetközi mére-
tekben szervezett bûnözés, a proliferáció, az illegális fegyver- és kábítószer ke-
reskedelem, az illegális migráció olyan új veszélytényezõk, amelyek idõbeni felis-
merésében, illetve elhárításában a Nemzetbiztonsági Hivatal meghatározó szere-
pet játszik.

A Hivatal eszközrendszerével elõsegíti a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsá-
gi érdekeinek védelmét, közremûködik az ország szuverenitásának biztosításá-
ban.

A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának egyik meghatározó
szempontja a belsõ rend megtartása. A Nemzetbiztonsági Hivatal foglalkozik a
belsõ biztonságot, a stabilitást veszélyeztetõ cselekményekkel. Titkosszolgálati
eszközök és módszerek alkalmazásával deríti fel az alkotmányos berendezkedést
veszélyeztetõ szélsõséges törekvéseket, a különbözõ vallási színezetet öltõ szek-
ták társadalomra veszélyes törekvéseit, a legkülönfélébb irányzatú terrorszerve-
zetek és csoportok terveit.

A szervezett bûnözés elleni küzdelem a Nemzetbiztonsági Hivatalnak is fe-
ladata. Ennek során számos, a Magyar Köztársaság gazdasági–pénzügyi bizton-
ságát veszélyeztetõ olyan jelenséggel szembesül, amelyek többsége összefügg a
nemzetközivé vált szervezett bûnözéssel (pénzmosás, illegális fegyver- és kábító-
szer kereskedelem stb.).

A Nemzetbiztonsági Hivatal a fõ hangsúlyt az állami érdekek érvényesítése
szempontjából stratégiai területek – különösen az országos hatáskörû intézmé-
nyek – védelmére, az idegen titkosszolgálati törekvések, az esetleges titoksér-
tések, valamint a közbeszerzéssel kapcsolatos visszaélések felderítésére helye-
zi.

Hangsúlyosan kezeljük az euroatlanti integrációval, valamint a NATO-tagsággal
kapcsolatos iparbiztonsági feladatok végrehajtását, az ország gazdasági-pénz-
ügyi biztonsági helyzetét veszélyeztetõ leplezett törekvések felderítését, a privati-
zációs folyamat zavartalan befejezésének biztosítását és az illegális fegyverkeres-
kedelmi törekvések megakadályozását.

Lényeges feladatunk a Magyar Köztársaság ellen irányuló külföldi titkosszolgá-
lati törekvések országhatáron belül történõ felderítése, tevékenységük semlegesí-
tése. Az ellenérdekelt külföldi titkosszolgálatok tevékenysége nem csak a Magyar
Köztársaság titkainak kifürkészésére, és ezzel a céllal a magyar állampolgá-
rok beszervezésére irányul. Megnyilvánul olyan akciók szervezésében is, amelyek
az ország nemzetközi tekintélyét ássák alá, vagy titkos módszerekkel belpolitikai
életünkben kelthetnek zavarokat.

A Nemzetbiztonsági Hivatal munkája során fokozott figyelmet fordít a kormány-
zati és államigazgatási szempontból kiemeltnek minõsített objektumok, intézmé-
nyek, szervek és a titokhordozó személyek biztonsági védelmére. Feladatunk to-
vábbá biztonsági ellenõrzések végzése a közélet tisztasága érdekében. Ez a fe-
lelõs, bizalmi beosztásokban dolgozók – tudtukkal és beleegyezésükkel történõ –
„átvilágítását” jelenti.
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A Nemzetbiztonsági Hivatal csak akkor képes feladatait eredményesen ellátni,
ha támaszkodhat a nemzet biztonságának védelme érdekében tudatosan együtt-
mûködõkre is. A titkos eszközökkel és módszerekkel történõ adatszerzési lehetõ-
ségek körét a nemzetbiztonsági törvény egyértelmûen meghatározza. Egy részük
alkalmazása szigorú igazságügy-miniszteri vagy bírói engedélyezési rendhez kö-
tött.

A Nemzetbiztonsági Hivatal munkája nem lehet hatékony a hazai nemzetbizton-
sági szolgálatokkal, a bûnüldözõ és más rendvédelmi szervekkel történõ szoros
és folyamatos együttmûködés, az információcsere nélkül.

Feladatunk ellátása során nem csak a hazai szervekkel osztjuk meg az infor-
mációkat. Együttmûködést alakítottunk ki minden partnernek tekinthetõ külföldi
biztonsági szolgálattal is. A magyar és a külföldi partnerszolgálatok részérõl is ter-
mészetes igény az egyes biztonsági kérdésekben rendelkezésre álló adatok cse-
réje és szakmai konzultációk szervezése.

A nemzetbiztonsági szolgálatok – ezen belül a Nemzetbiztonsági Hivatal – mû-
ködését a nemzetbiztonsági és számos más törvény szabályozza. Tevékenységü-
ket az illetékes parlamenti és kormányzati szervek ellenõrzik. Munkájuk „ál-
talában” nem titok! A konkrét mûveleti munka azonban csak titokban – szakmai
megfogalmazással: konspiráltan – végezhetõ, hiszen csak így szerezhetõk meg
azok az információk és figyelhetõk meg azok az események, amelyek ismereté-
nek hiányában az alkotmányos rend, az ország érdekei, a Magyar Köztársaság
biztonsága kerülhetnek veszélybe.

11.1. Mûködõ mobillehallgatás. Az NBH beszámolt tavalyi munkájáról
(Bednárik Imre, Népszabadság, 2002. március 2.)

A nemzetbiztonsági szolgálatok nem találtak semmi jelet arra, hogy az USA-t
ért szeptemberi terrortámadásban részt vevõk megfordultak volna hazánkban,
vagy innen bármilyen segítséget kaptak volna – hangzott el a Nemzetbiztonsági
Hivatal tájékoztatóján. Információink szerint a szolgálatoknál bejezõdött a mobilte-
lefonok lehallgatását is segítõ új technikai rendszer kiépítése, amely mintegy
nyolcmilliárd forintba került.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok – a Nemzetbiztonsági Hivatal, az Infor-
mációs Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – a napokban ünnepelték
megalakulásuk 12. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból Demeter Ervin nemzetbiz-
tonsági miniszter és Dobokay Gábor, az NBH fõigazgatója pénteken bemutatta a
hivatal legújabb, 2001-es évkönyvét, amely áttekintést ad a szolgálat tevékenysé-
gérõl. A fõigazgató elmondta: a szolgálatok nem találtak semmilyen arra utaló je-
let, hogy az Egyesült Államokat ért szeptemberi terrortámadás résztvevõi megfor-
dultak Magyarországon, vagy innen bármilyen segítséget kaptak volna. A minisz-
ter szerint alapjában az NBH tevékenységének köszönhetõ, hogy az elmúlt évek-
ben visszaszorultak a magyarországi szélsõséges csoportok és demonstrációik.

Az évkönyv is részletesen foglalkozik a magyarországi szélsõséges szerveze-
tekkel. Az NBH értékelése szerint a jobboldali szélsõséges csoportok mára elve-
szítették tömegbázisukat, külföldi anyagi támogatásuk is jelentõsen csökkent. Pro-
pagandatevékenységüket eleinte mûsoros kazetták, CD-k közreadása és koncer-
tek szervezése jellemezte, ez mára kiegészült a számítógépes világhálón terjesz-
tett anyagok terjesztésével. Az NBH azonban folyamatosan figyeli a világhálón
megjelent uszító anyagokat. A jobboldali szélsõségek körében az erõszakra irá-
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nyuló hajlam csökkent ugyan, de egyes csoportok továbbra is törekednek katonai
jellegû kiképzésre, fegyverek, robbanóanyagok beszerzésére – áll az évkönyv-
ben. Az NBH szerint a globalizáció ellenhatásaként a szélsõbaloldali szervezetek,
anarchista csoportok megerõsítették aktivitásukat.

Az évkönyv több, a kémtevékenység, az illegális migráció, a fegyverkereskede-
lem elleni küzdelemben korábban titkosnak számító információt tartalmaz. Az
NBH például azt tapasztalta, hogy egyes külföldi titkosszolgálatok képviselõi ha-
zánk területén találkoznak a más országokban foglalkoztatott ügynökeikkel. Az
egyik ilyen szolgálat Magyarországon tartózkodó képviselõje (vélhetõen diploma-
tája – A szerk.) szervezett bûnözõkkel tartott kapcsolatot. Az illetõ visszarendelé-
se érdekében az NBH lépéseket tett.

Lapunk információi szerint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál nemrégiben
fejezték be a mobiltelefonok és a rádiós adó-vevõk lehallgatását segítõ technikai
rendszer kiépítését. Az NSZ-tõl a szolgálatok és a különbözõ nyomozó hatóságok
csak bûncselekmény alapos gyanúja, a törvényi feltételek és engedélyek megléte
esetén kérhetik a mobiltelefonok lehallgatását. A beruházásra csaknem nyolcmil-
liárd forintot biztosított az állam.
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12. FEJEZET

AZ 1995. ÉVI CXXV. TÖRVÉNY
A NEMZETBIZTONSÁGI

SZOLGÁLATOKRÓL (1995.)

12.1. A törvény szövege

12.2. Dr. Katona Béla (MSZP) akkori tárca nélküli miniszternek a tör-
vénytervezetet felvezetõ, országgyûlési beszéde (1995.)

12.3. Wachsler Tamás (FIDESZ), ellenzéki képviselõnek a törvény-
tervezethez fûzött országgyûlési beszéde (1995.)

12.4. Dr. Dániel Károly: Az alkotmányosság érvényesülése a
nemzetbiztonsági törvényben (1996.)

12.5. Kuti Ferenc: A katonai titkosszolgálatok civil kontrolljának né-
hány kérdése (2000. 01. 08.)
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12.1.
1995. évi CXXV. törvény

a nemzetbiztonsági szolgálatokról

Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság szuverenitásának biztosítása és alkot-
mányos rendjének védelme érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatok alkotmá-
nyos mûködésérõl a következõ törvényt alkotja:

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása
1. § A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálatai
a) az Információs Hivatal,
b) a Nemzetbiztonsági Hivatal,
c) a Katonai Felderítõ Hivatal,
d) a Katonai Biztonsági Hivatal,
e) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
(a továbbiakban együtt: nemzetbiztonsági szolgálatok).
2. § (1) Az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbizton-

sági Szakszolgálat (a továbbiakban együtt: polgári nemzetbiztonsági szolgálatok),
a Katonai Felderítõ Hivatal és a Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban együt-
t: katonai nemzetbiztonsági szolgálatok) a Kormány irányítása alatt álló, országos
hatáskörû, önálló gazdálkodást folytató költségvetési szervek.

(2) Az e törvényben meghatározott feladatok ellátására a nemzetbiztonsági
szolgálatok – a kormányzati irányítási döntéseknek megfelelõen – helyi, területi
szerveket hozhatnak létre.

A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai

3. § A nemzetbiztonsági szolgálatok rendeltetése, hogy az e törvényben meg-
határozott feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyûjtés eszköz-
rendszerével elõsegítsék a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeinek ér-
vényesítését, ezáltal közremûködjenek az ország szuverenitásának biztosításá-
ban és alkotmányos rendjének védelmében.

4. § Az Információs Hivatal
a) megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a kormányzati döntésekhez szüksé-

ges, a külföldre vonatkozó, illetõleg külföldi eredetû, a nemzet biztonsága érdeké-
ben hasznosítható információkat, továbbá a Magyar Köztársaság érdekeinek ér-
vényesítését szolgáló tevékenységet folytat;

b) felderíti a Magyar Köztársaság szuverenitását, politikai, gazdasági vagy más
fontos érdekét sértõ vagy veszélyeztetõ külföldi titkosszolgálati törekvéseket és te-
vékenységet;

c) információkat gyûjt a nemzetbiztonságot veszélyeztetõ, külföldi szervezett
bûnözésrõl, különösen a terrorszervezetekrõl, a jogellenes kábítószer- és fegy-
verkereskedelemrõl, a tömegpusztító fegyverek és alkotóelemeik, illetve az elõ-
állításukhoz szükséges anyagok és eszközök jogellenes nemzetközi forgalmá-
ról;

d) felderíti az ország gazdasága biztonságának és pénzügyi helyzetének ve-
szélyeztetésére irányuló külföldi szándékokat és cselekményeket;

e) közremûködik a nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák jogelle-
nes forgalmának felderítésében és megelõzésében;

f) ellátja a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévõ ma-
gyar szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét;
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g) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illet-
ve ellenõrzésének feladatait;

h) ellátja a rejtjeltevékenység szakirányítását, hatósági engedélyezését, fel-
ügyeletét, és rejtjelkulcsot állít elõ.

5. § A Nemzetbiztonsági Hivatal
a) felderíti és elhárítja a Magyar Köztársaság szuverenitását, politikai, gazdasá-

gi, védelmi vagy más fontos érdekét sértõ vagy veszélyeztetõ külföldi titkosszol-
gálati törekvéseket és tevékenységet;

b) felderíti és elhárítja a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének törvény-
telen eszközökkel történõ megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leple-
zett törekvéseket;

c) felderíti és elhárítja külföldi hatalmak, szervezetek vagy személyek terrorcse-
lekmény elkövetésére irányuló törekvéseit;

d) felderíti és elhárítja a Magyar Köztársaság gazdasági, tudományos-techni-
kai, pénzügyi biztonságát veszélyeztetõ leplezett törekvéseket, valamint a jogelle-
nes kábítószer- és fegyverkereskedelmet;

e) ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából
fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét;

f) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illet-
ve ellenõrzésének feladatait;

g) végzi a letelepedési engedélyt kérelmezõ, továbbá a menekültkénti elisme-
rését kérõ, illetõleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami
szuverenitás és az alkotmányos rend védelméhez kötõdõen – a vízumkérelmet
benyújtott személyek ellenõrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat;

h) a nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni bûncselekmények (Btk. X. fe-
jezet), az emberiség elleni bûncselekmények (Btk. XI. fejezet), illetve mûködési te-
rületén a külföldre szökés (Btk. 343. §), a zendülés (Btk. 352. §) és a harckészült-
ség veszélyeztetése (Btk. 363. §) bûncselekmények felderítését;

i) felderíti a terrorcselekményt (Btk. 261. §), ha a bejelentés a Nemzetbiztonsá-
gi Hivatalhoz érkezett, illetve arról a Nemzetbiztonsági Hivatal szerzett tudomást;

j) információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni
erõszak (Btk. 174/B. §), az államtitoksértés (Btk. 221. §), a közveszélyokozás (Btk.
259. §), a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), a légi jármû
hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a közösség elleni igazgatás (Btk. 269. §), és a
rémhírterjesztés (Btk. 270. §) bûncselekményekre vonatkozóan;

k) közremûködik a nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák jogelle-
nes forgalmának felderítésében, megelõzésében, megakadályozásában és legá-
lis forgalmának ellenõrzésében;

l) közremûködik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgal-
mának felderítésében, megelõzésében, megakadályozásában és legális forgal-
mának ellenõrzésében;

m) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tar-
tozó iparbiztonsági ellenõrzéseket.

6. § A Katonai Felderítõ Hivatal
a) megszerzi, elemzi és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a

külföldre vonatkozó, illetõleg külföldi eredetû, a biztonságpolitika katonai elemét
érintõ katonapolitikai, hadiipari és katonai információkat;

b) felfedi a Magyar Köztársaság ellen irányuló, támadó szándékra utaló törek-
véseket;

c) felderíti a külföldi katonai titkosszolgálatoknak a Magyar Köztársaság szuve-
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renitását, honvédelmi érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ törekvéseit és tevékeny-
ségét;

d) információkat gyûjt a nemzetbiztonságot veszélyeztetõ jogellenes fegyverke-
reskedelemrõl, valamint a fegyveres erõk biztonságát veszélyeztetõ terrorszerve-
zetekrõl;

e) közremûködik a nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák jogelle-
nes forgalmának felderítésében és megelõzésében;

f) biztosítja a Honvéd Vezérkar hadászati-hadmûveleti tervezõ munkájához szüksé-
ges információkat;

g) ellátja a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévõ ma-
gyar katonai szervek és létesítmények (intézmények) biztonsági védelmét;

h) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illet-
ve ellenõrzésének fe-ladatait.

7. § A Katonai Biztonsági Hivatal
a) felderíti és elhárítja a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség el-

len irányuló külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet;
b) mûködési területén felderíti és elhárítja a Magyar Köztársaság alkotmányos

rendjének törvénytelen eszközökkel történõ megváltoztatására vagy megzavará-
sára irányuló leplezett törekvéseket;

c) a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szervezeteinél felderíti
és elhárítja a külföldi hatalmak, személyek vagy szervezetek terrorcselekmény el-
követésére irányuló törekvéseit;

d) információkat gyûjt a Honvédelmi Minisztériumot és a Magyar Honvédséget
veszélyeztetõ szervezett bûnözésrõl, ezen belül kiemelten a jogellenes kábító-
szer- és fegyverkereskedelemrõl;

e) közremûködik a nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák jogelle-
nes forgalmának felderítésében, megelõzésében, megakadályozásában és legá-
lis forgalmának ellenõrzésében;

f) közremûködik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgal-
mának felderítésében, megelõzésében, megakadályozásában és legális forgal-
mának ellenõrzésében;

g) ellátja az illetékességi körébe tartozó, kijelölt kormányzati és katonai vezeté-
si objektumok (intézmények) biztonsági védelmét;

h) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illet-
ve ellenõrzésének feladatait;

i) mûködési területén a nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni bûncselek-
mények (Btk. X. fejezet), az emberiség elleni bûncselekmények (Btk. XI. fejezet), a
külföldre szökés (Btk. 343. §), a zendülés (Btk. 352. §) és a harckészültség veszé-
lyeztetése (Btk. 363. §) bûncselekmények felderítését;

j) mûködési területén felderíti a terrorcselekményt (Btk. 261. §);
k) mûködési területén információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási

csoport tagja elleni erõszak (Btk. 174/B. §), az államtitoksértés (Btk. 221. §), a
közveszélyokozás (Btk. 259. §), a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése
(Btk. 261/A. §), a légi jármû hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a közösség elleni iz-
gatás (Btk. 269. §), a rémhírterjesztés (Btk. 270. §), a közveszéllyel fenyegetés
(Btk. 270/A. §), a nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák forgalmára
vonatkozó kötelezettség megszegése (Btk. 287. §) bûncselekményekre vonatko-
zóan, felderíti továbbá mindazon bûncselekményeket, amelyek veszélyeztetik a
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alkotmányos feladatainak vég-
rehajtását;
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l) ellátja a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szervezeteiben
folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel ösz-
szefüggõ nemzetbiztonsági feladatokat;

m) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tar-
tozó iparbiztonsági ellenõrzéseket.

8. § (1) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
a) a jogszabályok keretei között a titkos információgyûjtés különleges eszköze-

ivel és módszereivel – írásbeli megkeresésre – szolgáltatást végez törvény által
erre feljogosított szervezetek titkos információgyûjtõ tevékenységéhez;

b) törvény által feljogosított szervezetek igényei alapján biztosítja a titkos infor-
mációgyûjtõ tevékenységhez szükséges különleges technikai eszközöket és
anyagokat;

c) speciális távközlési összeköttetést biztosít a Kormány által meghatározott fel-
használók részére;

d) ellátja a biztonsági okmányok védelmével összefüggõ hatósági felügyeletet;
e) szakértõi tevékenységet végez;
f) elvégzi a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági ellenõrzését.
(2) A Nemzetbiztonság Szakszolgálat kormányzati tájékoztató tevékenységet

nem folytathat.
(3) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgáltató szervezet, az 54. § (1) bekez-

désének a)-d), f) és g) pontjaiban meghatározott eszközöket és módszereket sa-
ját kezdeményezésre csak az (1) bekezdés a) és a 9. § d) pontjában meghatáro-
zott feladatai ellátása érdekében alkalmazhatja.

(4) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az 54. § (1) bekezdésének e), h)-j), pont-
jaiban, valamint az 56. §-ban meghatározott titkos információgyûjtés eszközeit és
módszereit saját kezdeményezésre – a 9. § d) pontjában meghatározott feladat el-
látását kivéve – nem alkalmazhatja.

(5) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által teljesített szolgáltatások térítésmen-
tesek.

(6) A titkos információgyûjtésre felhatalmazott szervezetek és a Nemzetbizton-
sági Szakszolgálat közötti együttmûködés rendjét a Kormány határozza meg.

9. § A nemzetbiztonsági szolgálatok
a) végzik a feladataik teljesítéséhez szükséges technikai rendszerek, eszközök

beszerzését, kutatását, fejlesztését és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos
szakmai felkészítést, mindezek érdekében együttmûködhetnek egymással és más
szervekkel;

b) ellátják a rendkívüli állapottal és a szükségállapottal összefüggõ, külön tör-
vényben meghatározott feladataikat;

c) ellátják e törvény keretei között a Kormány, illetve a polgári nemzetbiztonsá-
gi szolgálatokat irányító miniszter vagy a honvédelmi miniszter által meghatározott
feladatokat;

d) ellátják a belsõ biztonsági és bûnmegelõzési célú ellenõrzési feladatokat;
e) gondoskodnak a hivatásos állományú munkatársak és a közalkalmazot-

tak szakirányú képzésérõl.

A nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása és vezetése

10. § (1) A Kormány a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat a kijelölt minisz-
ter, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokat a honvédelmi miniszter (a további-
akban: miniszter) útján irányítja.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító ki-
jelölt miniszter nem lehet a belügy-, a honvédelmi és az igazságügy miniszter.

11. § (1) A miniszter
a) elõkészíti a nemzetbiztonsági szolgálatok mûködésével, feladataival és ha-

tásköreivel kapcsolatos jogszabályok, valamint egyéb kormányzati döntések ter-
vezeteit, illetõleg részt vesz azok elõkészítésében;

b) biztosítja a Magyar Köztársaság érdekeinek érvényesítésével és védelmével
kapcsolatos nemzetbiztonsági feladatok végrehajtását;

c) rendeletek és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által szabályozza a
nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét és mûködését;

d) kapcsolatot tart fenn a nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi együttmû-
ködésének elõsegítése érdekében.

(2) A miniszter irányító jogkörében
a) törvényen, kormányrendeleten vagy egyéb kormányzati döntésen alapuló

feladatok végrehajtására a nemzetbiztonsági szolgálatok részére feladatot hatá-
roz meg, illetve utasítást ad;

b) félévente írásban meghatározza a fõigazgatók számára a szolgálatok idõ-
szerû feladatait; írásban ad utasítást a Kormány tagjaitól érkezett információs igé-
nyek teljesítésére;

c) a fõigazgatók elõterjesztésére jóváhagyja a nemzetbiztonsági szolgálatok
szervezeti és mûködési szabályzatát és az állománytáblát;

d) javaslatot tesz a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésére;
e) a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetési gazdálkodása tekintetében

gyakorolja a fejezetért felelõs szerv vezetõjének, valamint a költségvetési szerv
felügyeletéért felelõs szerv vezetõjének jogszabályokban meghatározott tervezé-
si, elõirányzat-módosítási, beszámolási, információszolgáltatási, pénzügyi, vala-
mint ellenõrzési kötelezettségeit és jogait;

f) a nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodása tekintetében célszerûségi és
eredményességi ellenõrzést végez;

g) ellenõrzi a nemzetbiztonsági szolgálatok törvényes és rendeltetésszerû mû-
ködését, feladataik végrehajtását;

h) a fõigazgatók elõterjesztésére jóváhagyja a titkos információgyûjtés belsõ el-
járási és engedélyezési szabályait;

i) a fõigazgatók elõterjesztésére jóváhagyja a nemzetbiztonsági szolgálatok
nemzetközi kapcsolataira vonatkozó javaslatokat;

j) javaslatot tesz a miniszterelnöknek a fõigazgatók kinevezésére és felmenté-
sére;

k) a kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a fõ-
igazgatók felett, kinevezi és felmenti helyetteseiket, felettük gyakorolja a munkál-
tatói jogokat;

l) javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a tábornoki kinevezésekre;
m) a fõigazgatók javaslatára kinevezi az ezredeseket;
n) jóváhagyja a tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásokba javasolt

személyek kinevezését és az ilyen beosztásban lévõ személyek felmentését;
o) intézkedik a fõigazgatókat, helyetteseiket érintõ belsõ biztonsági és bûnmeg-

elõzési célú ellenõrzések elvégzésérõl;
p) gyakorolja a törvényben, kormányrendeletben vagy kormányhatározatban

számára biztosított külön jogokat.
(3) A miniszter az irányító jogkörében adott utasításával a fõigazgatók hatáskö-

rébe tartozó ügyet nem vonhat el, hatáskörük gyakorlását nem akadályozhatja.
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(4) A miniszter a nemzetbiztonsági szolgálatok részére egyedi utasítást a fõ-
igazgatók útján adhat, a hatósági jogkör alapján eljáró nemzetbiztonsági szolgá-
latoknak a döntés tartalmára vonatkozó utasítást nem adhat.

(5) A miniszter kivizsgálja a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységével
kapcsolatos panaszokat, a vizsgálat eredményérõl és a megtett intézkedésekrõl
30 napon belül tájékoztatja a panaszost. Ez a határidõ egy esetben 30 nappal
meghosszabbítható.

(6) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter irányítja az álla-
mi szervektõl származó, az ország nemzetbiztonságára vonatkozó információk
elemzését, értékelését, valamint az e tárgyú kormányzati döntéselõkészítést tá-
mogató munkát.

12. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok élén fõigazgatók állnak, akiket a mi-
niszter elõterjesztésére a miniszterelnök nevez ki, és ment fel.

(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat fõigazgatójára vonatkozó elõterjesztést a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter a honvédelmi miniszter-
rel és a belügyminiszterrel egyetértésben teszi meg.

13. § (1) A fõigazgatók e törvény, a jogszabályok és az állami irányítás egyéb
jogi eszközei által meghatározott keretek között önálló felelõsséggel vezetik a
nemzetbiztonsági szolgálatokat.

(2) A Magyar Honvédség vezérkari fõnöke a honvédelmi törvényben meghatá-
rozott feladatai ellátásához szükséges információ átadását – alá- és fölérendelt-
ség hiányában is – közvetlenül igényelheti a Katonai Felderítõ Hivatal fõigazgató-
jától, aki azt haladéktalanul köteles teljesíteni. A szakmai kapcsolattartás és az in-
formációszolgáltatás rendjét a honvédelmi miniszter állapítja meg.

(3) A fõigazgató
a) felelõs a nemzetbiztonsági szolgálat törvényes, rendeltetésszerû és szak-

szerû mûködéséért, a nemzetbiztonsági szolgálat feladatainak végrehajtásáért;
b) a vezetése alatt álló nemzetbiztonsági szolgálat részére utasítást adhat ki;
c) felelõs a nemzetbiztonsági szolgálat önálló költségvetési gazdálkodásáért, a

könyvvezetési és beszámolási kötelezettség teljesítéséért;
d) a miniszter jóváhagyásával meghatározza a titkos információgyûjtés belsõ

eljárási és engedélyezési szabályait;
e) meghatározza az adatkezelés belsõ eljárási szabályait;
f) gondoskodik a szervezeti és mûködési szabályzat, valamint egyéb belsõ ren-

delkezések elkészítésérõl, azok összhangjának megteremtésérõl és érvényesíté-
sérõl;

g) javaslatot tesz a miniszternek a fõigazgató-helyettes kinevezésére és fel-
mentésére, illetve a tábornoki és ezredesi kinevezésekre;

h) jóváhagyásra felterjeszti a tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztá-
sokba történõ kinevezést és felmentést;

i) a nemzetbiztonsági szolgálat személyi állománya tekintetében – jogszabály-
ban meghatározott kivételekkel – gyakorolja a munkáltatói jogokat;

j) a nemzetbiztonsági szolgálat tevékenységérõl szükség szerint, de évente leg-
alább egyszer a miniszter útján jelentést tesz a Kormánynak.

A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenõrzése

14. § (1) Az Országgyûlés a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenõr-
zését Nemzetbiztonsági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) közremûködésével
látja el. A Bizottság elnöke mindenkor csak ellenzéki képviselõ lehet.
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(2) A miniszter a Bizottságot a nemzetbiztonsági szolgálatok általános tevé-
kenységérõl rendszeresen, de legalább évente kétszer tájékoztatja.

(3) A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos határozatairól a
Bizottságot a miniszter útján tájékoztatja.

(4) A parlamenti ellenõrzés gyakorlása során a Bizottság
a) tájékoztatást kérhet a minisztertõl és a miniszter egyidejû értesítése mellett

a nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóitól az ország nemzetbiztonsági helyze-
térõl, a nemzetbiztonsági szolgálatok mûködésérõl és tevékenységérõl;

b) tájékoztatást kérhet az igazságügy minisztertõl, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító minisztertõl, a honvédelmi minisztertõl és a fõigazgatóktól
az 56. §-ban és az 59. §-ban meghatározott engedélyezési eljárásról;

c) kivizsgálhatja a nemzetbiztonsági szolgálatok jogellenes tevékenységére
utaló panaszokat, ha a panaszos a 11. § (5) bekezdésében meghatározott vizsgá-
lat eredményét nem fogadja el, és a panasz súlya a bizottsági tagok legalább egy-
harmadának szavazata szerint a vizsgálatot indokolttá teszi, a Bizottság megálla-
pításairól tájékoztatja az érintettet;

d) ha valamely nemzetbiztonsági szolgálat jogszabályellenes vagy nem rendel-
tetésszerû tevékenységét feltételezi, vizsgálat lefolytatására felkérheti a minisz-
tert, aki a vizsgálat eredményérõl tájékoztatja a Bizottságot;

e) ha valamely nemzetbiztonsági szolgálat jogszabályellenes mûködését észle-
li, illetve, ha a c) és d) pontokban, illetõleg a 27. § (4) bekezdésben meghatározott
eljárás során azt indokoltnak tartja, ténymegállapító vizsgálatot folytathat le, amely
során betekinthet a nemzetbiztonsági szolgálatok nyilvántartásában lévõ, az adott
ügyre vonatkozó iratokba, meghallgathatja a nemzetbiztonsági szolgálatok mun-
katársait;

f) ha bármely módon valamely nemzetbiztonsági szolgálat jogszabályellenes
vagy nem rendeltetésszerû mûködését észleli, felhívhatja a minisztert a szükséges
intézkedés megtételére, és kezdeményezheti a felelõsség megvizsgálását; a mi-
niszter a vizsgálat eredményérõl tájékoztatja a Bizottságot;

g) véleményezi a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének részletes
tervezetét, a titkos információgyûjtésre jogosult egyéb szervezetek költségve-
tésének e tevékenységgel kapcsolatos tételeit, illetve az éves költségvetési tör-
vény végrehajtásáról szóló részletes beszámoló tervezetét, a törvényjavaslat-
ok tárgyalása során az elfogadásra vonatkozóan javaslatot tesz az Országgyû-
lésnek;

h) kinevezésük elõtt meghallgatja a fõigazgatói tisztségre jelölt személyeket, al-
kalmasságukról állást foglal.

(5) A Bizottság – ha ellenõrzési jogkörének gyakorlása szempontjából szüksé-
ges – a nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársát szakértõi tevékenységre kér-
heti fel az illetékes fõigazgató egyidejû értesítésével.

15. § (1) A Bizottság megkapja a nemzetbiztonsági szolgálatok által készített –
a nemzetbiztonság szempontjából fontos – általános értékelõ, valamint a Kormány
számára készített jelentéseket.

(2) A Bizottság jogosult a nemzetbiztonsági szolgálatok nem egyedi ügyekkel
kapcsolatos tájékoztató jelentéseibe betekinteni.

(3) Ha a nemzetbiztonsági szolgálatok országgyûlési képviselõre vagy vele kö-
zös háztartásban élõ hozzátartozójára vonatkozóan információgyûjtõ tevékenysé-
get kezdenek (folytatnak), e tényrõl a miniszter haladéktalanul tájékoztatja a Bi-
zottságot. Az ügyben érintett képviselõ e tevékenységrõl nem kaphat tájékozta-
tást.
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16. § (1) A Bizottság által folytatott parlamenti ellenõrzés során a miniszter és a
nemzetbiztonsági szolgálatok tájékoztatási kötelezettsége – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – nem terjed ki azon információk szolgáltatására, amelyek átadá-
sa konkrét ügyben a módszer, illetve forrás (közremûködõ személye) védelméhez
fûzõdõ kiemelt súlyú nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetné.

(2) A Bizottság a nemzetbiztonsági szolgálatok jogellenes tevékenységéhez
kapcsolódó vizsgálata során tagjai kétharmadának egyetértésével kötelezheti a
minisztert és a fõigazgatót a titkos információgyûjtés során belföldön alkalmazott
módszerre vonatkozó olyan adatok szolgáltatására, amelyek ismerete a jogelle-
nesség megítélése szempontjából elengedhetetlen. Az így megismert adat kizáró-
lag a Bizottság eljárása során használható fel.

17. § (1) Az Országgyûlés Honvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Honvédel-
mi Bizottság) folyamatosan ellenõrzi a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fel-
adatainak megvalósulását, ennek keretén belül

a) a miniszter – legalább évente egyszer – tájékoztatja a Honvédelmi Bizottsá-
got a nemzetbiztonsági szolgálatok általános tevékenységérõl;

b) a miniszter tájékoztatja a Honvédelmi Bizottságot a katonai nemzetbiztonsá-
gi szolgálatokkal kapcsolatos kormányhatározatokról;

c) a Honvédelmi Bizottság kinevezésük elõtt meghallgatja a katonai nemzetbiz-
tonsági szolgálatok fõigazgatói tisztségére jelölt személyeket, alkalmasságukról
állást foglal.

(2) A Honvédelmi Bizottság tagjának csak az az országgyûlési képviselõ vá-
lasztható meg, aki tekintetében elvégezték a 19. §-ban meghatározott eljárás
szerinti nemzetbiztonsági ellenõrzést.

(3) A Honvédelmi Bizottság tagjai megbízatásuk teljes idõtartama alatt nemzet-
biztonsági védelemben részesülnek.

18. § (1) A Bizottság ülései az ellenõrzési jogkör gyakorlása, a Honvédelmi Bi-
zottság ülései a 17. §-ban meghatározott jogkör gyakorlása során zártak.

(2) A Bizottság és a Honvédelmi Bizottság tagjait az e minõségükben birtokuk-
ba jutott állam- és szolgálati titkot tartalmazó információk tekintetében titoktartási
kötelezettség terheli, amely a bizottsági tagság megszûnését követõen is fennáll.

(3) A Bizottság e törvényben szabályozott parlamenti ellenõrzési eljárása nem
érint más, jogszabályban meghatározott bírósági vagy egyéb eljárást.

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok jogszerû mûködésével kapcsolatos panasz-
ra vagy bejelentésre a Bizottság válaszát úgy fogalmazza meg, hogy abból a nem-
zetbiztonsági szolgálatok titkos információgyûjtõ tevékenységére ne lehessen kö-
vetkeztetéseket levonni.

19. § (1) A Bizottság tagjának csak az az országgyûlési képviselõ választható
meg, aki tekintetében elvégezték az e törvényben meghatározott nemzetbiztonsá-
gi ellenõrzést.

(2) Az Országgyûlés elnöke – a fontos és bizalmas munkakörre jelölt szemé-
lyek ellenõrzésére vonatkozó szabályok szerint – köteles nemzetbiztonsági el-
lenõrzést kezdeményezni a Bizottságba a képviselõcsoportok vezetõi által je-
lölt képviselõk tekintetében. A képviselõcsoportok vezetõi legfeljebb kétszer an-
nyi jelöltet nevezhetnek meg, mint amennyi tag ajánlására jogosult a képvise-
lõcsoport.

(3) A bizottsági tagságra jelölt képviselõ tekintetében a nemzetbiztonsági ellen-
õrzést a Nemzetbiztonsági Hivatal végzi el. Amennyiben kockázati tényezõ merül
fel, a Nemzetbiztonsági Hivatal fõigazgatója errõl tájékoztatja az érintett képvise-
lõt.
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(4) A (3) bekezdésben meghatározott nemzetbiztonsági ellenõrzés elvégzését
követõen a képviselõcsoport vezetõje ajánlást készít, amely annyi jelöltet tartal-
maz, amennyi tag ajánlására jogosult a képviselõcsoport.

(5) Ha az ajánlásban felsorolt jelölt tekintetében kockázati tényezõ áll fenn és a
Bizottság megalakítására még nem került sor, a polgári nemzetbiztonsági szolgá-
latokat irányító miniszter a kockázati tényezõrõl tájékoztatja az Országgyûlés el-
nökét és az érintett képviselõcsoport vezetõjét.

(6) Ha az ajánlásban felsorolt jelölt tekintetében kockázati tényezõ áll fenn és
már mûködõ Bizottságba kerül sor új tag megválasztására, a polgári nemzetbiz-
tonsági szolgálatokat irányító miniszter a kockázati tényezõrõl tájékoztatja a Bi-
zottságot és az érintett képviselõcsoport vezetõjét.

(7) Ha az érintett képviselõcsoport vezetõje a jelölést a tájékoztatást követõen
is fenntartja, a jelölés további érvényessége tekintetében az (5) bekezdésben
meghatározott esetben az Országgyûlés elnöke, a (6) bekezdésben meghatáro-
zott esetben szavazattöbbséggel a Bizottság dönt.

(8) A Bizottság tagjai megbízatásuk teljes idõtartama alatt nemzetbiztonsági vé-
delemben részesülnek.

A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya

20. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya hivatásos állományú
személyekbõl és közalkalmazottakból áll. A hivatásos szolgálati jogviszony, valamint
a közalkalmazotti jogviszony részletes szabályait külön törvények állapítják meg.

(2) A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai a Ma-
gyar Honvédség állományába tartoznak. Szolgálati viszonyukra a hivatásos kato-
nák szolgálati viszonyára vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

(3) A miniszter jogosult munkavégzés céljából a nemzetbiztonsági szolgálatok hi-
vatásos állományú tagját az irányítási feladatok ellátását segítõ szervezetbe beren-
delni.

21. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának szolgálati jog-
viszonya határozatlan idõtartamra létesített különleges szolgálati jogviszony,
amelyben a szolgálat függelmi rendben, fokozott veszélyeztetettségben történik.

(2) Hivatásos szolgálati jogviszony azzal a cselekvõképes, állandó belföldi la-
kóhellyel rendelkezõ, büntetlen elõéletû magyar állampolgárral létesíthetõ, aki
rendelkezik a szolgálati beosztásához elõírt iskolai végzettségi és szakképesítési,
egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági feltételekkel, megfelel a mi-
niszter által meghatározott további követelményeknek, valamint hozzájárul a szol-
gálati jogviszony létesítése és fenntartása céljából lefolytatandó biztonsági ellen-
õrzéshez és az ellenõrzés kockázati tényezõt nem tár fel.

(3) A szolgálatra való alkalmasság a szolgálati jogviszony létesítésekor és an-
nak fennállása idején is ellenõrizhetõ.

22. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja
a) fontos és bizalmas munkakört betöltõ személynek minõsül;
b) állampolgári jogait az e törvényben és a szolgálati jogviszonyra vonatkozó

külön törvényben meghatározott korlátok között gyakorolhatja;
c) pártnak nem lehet tagja, politikai tevékenységet nem folytathat;
d) társadalmi szervezetbe történõ belépési szándékát köteles elõzetesen a

fõigazgatónak bejelenteni, a fõigazgató a tagsági viszonyt megtilthatja, ha az a
hivatással vagy a szolgálati beosztással nem egyeztethetõ össze, illetõleg a
szolgálat érdekeit sérti vagy veszélyezteti (összeférhetetlenség);
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e) nem folytathat olyan tevékenységet, amely a hivatásos szolgálati jogviszony-
hoz méltatlan, vagy a szolgálati feladatok pártatlan, befolyástól mentes ellátását
veszélyeztetné;

f) munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt a fõigazgató elõzetes engedélyével
létesíthet; az engedélyt az e) pontban meghatározott esetekben, valamint akkor
kell megtagadni, ha a jogviszony létesítése a hivatással vagy a szolgálati beosz-
tással nem egyeztethetõ össze, ha a szolgálati jogviszonynyal összefüggésben
szerzett információkkal való visszaélésre adhat alkalmat, illetve, ha a szolgálat ér-
dekeit sérti vagy veszélyezteti.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja köteles
a) esküt tenni,
b) a szolgálati beosztásában meghatározott feladatait a törvényes elõírásoknak

megfelelõen teljesíteni,
c) elöljárója utasításának a 27. §-ban foglaltak figyelembevételével engedel-

meskedni,
d) a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit minden törvényes eszköz-

zel érvényesíteni és – ha kell, élete árán is – megvédeni.
23. § (1) A közalkalmazottak a nemzetbiztonsági szolgálatoknál olyan feladat-

köröket látnak el, amelyekben – a különös követelményeket támasztó – hivatásos
szolgálati jogviszony létesítése nem szükséges.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatoknál közalkalmazotti jogviszony azon szemé-
lyekkel létesíthetõ, akik megfelelnek a közalkalmazottak jogállásáról szóló tör-
vényben foglalt alkalmazási feltételeknek, valamint írásban hozzájárulnak a jogvi-
szony létesítése és fenntartása céljából folytatandó biztonsági ellenõrzéshez.

(3) A hivatásos szolgálati beosztás közalkalmazotti munkakörré, illetõleg a köz-
alkalmazotti munkakör hivatásos szolgálati beosztássá átminõsíthetõ. Az átminõ-
sítettek jogviszonyára a külön törvényben meghatározott rendelkezések vonatkoz-
nak.

24. § A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományát a nemzetbiztonsági
szolgálatokra és azok tevékenységére vonatkozó, tudomásukra jutott állam- és
szolgálati titok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, amely magába foglal-
ja az állam- és szolgálati titok megõrzését és védelmét is. A titoktartási kötelezett-
ség alól a miniszter és a nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói adhatnak fel-
mentést. A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományát a titoktartási kötele-
zettség az alkalmazás megszûnése után is terheli.

25. § A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainak beosztási
illetményük 25%-áig terjedõ titkosszolgálati pótlék adható. A pótlékra jogosító be-
osztásokat – a fõigazgató javaslatára – a miniszter határozza meg. E pótlék a
szolgálati idõpótlék számítása során nem vehetõ figyelembe.

A nemzetbiztonsági szolgálatok mûködési alapelvei

26. § A nemzetbiztonsági szolgálatok belsõ szervezetét és mûködésének részle-
tes szabályait, az utasításkiadás rendjét úgy kell meghatározni, hogy az egyéni fe-
lelõsség mindig megállapítható legyen.

27. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja feladata tel-
jesítése során köteles végrehajtani a szolgálati elöljáró utasításait, kivéve, ha az-
zal nyilvánvalóan bûncselekményt követne el.

(2) Ha a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja a kapott uta-
sítás végrehajtását az (1) bekezdésben foglaltak alapján megtagadja, e tényrõl je-
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lentést tesz a fõigazgatónak. A fõigazgató a jelentést haladéktalanul köteles továb-
bítani a miniszternek és a Bizottságnak.

(3) Ha a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja jogellenes te-
vékenységre kap utasítást, köteles e tényre felhívni az utasítást adó figyelmét, az
utasítás végrehajtását – az (1) bekezdésben foglalt kivétellel – nem tagadhatja
meg.

(4) Ha a nemzetbiztonsági szolgálatok tagja a szolgálatok jogellenes mûködé-
sét észleli, észrevételérõl írásban jelentést tehet a miniszternek. A miniszter köte-
les a bejelentést kivizsgálni, valamint a vizsgálat elrendelésérõl és annak eredmé-
nyérõl a Bizottságot és a bejelentõt tájékoztatni.

28. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok a feladataik teljesítése érdekében
együttmûködnek egymással.

(2) Az állami szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok egymás munkáját köl-
csönösen segítik. Az együttmûködés részletes szabályait – a törvényi elõírások
keretei között – külön megállapodások rögzítik.

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása során együttmûködhetnek
természetes személyekkel, jogi személyekkel vagy jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ szervezetekkel. Az együttmûködés részletes szabályait – a törvényi elõírá-
sok keretei között – külön megállapodások rögzíthetik.

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi megállapodások és kötelezett-
ségvállalások alapján együttmûködhetnek külföldi titkosszolgálatokkal.

(5) A nemzetbiztonsági szolgálatok a biztonsági követelmények érvényesítése
érdekében a társadalombiztosítási, egészségügyi, adó-elszámolási, költségveté-
si, pénzügyi, statisztikai adatszolgáltatással, a maradandó értékû irat védelme ér-
dekében végzett levéltári ellenõrzéssel, valamint a speciális mûködési költségek
körébe tartozó valutafelhasználással kapcsolatos eljárási szabályokat – a törvényi
elõírások keretei között – az illetékes szervezetekkel külön megállapodásban rög-
zítik.

29. § (1) A Kormány tagjai feladatkörükben – e törvény keretei között – írásban
kérhetik a minisztertõl információs igények megjelölését a nemzetbiztonsági szol-
gálatok részére. A kérést indokolni kell és jelezni, hogy az információt más forrás-
ból nem lehet beszerezni.

(2) Az állami szervek kötelesek a 11. § (6) bekezdésében meghatározott tevé-
kenységhez szükséges információkról – a Kormány által meghatározottak szerint
– térítésmentesen adatszolgáltatást teljesíteni.

30. § (1) Az e törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, ha azt a
nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói kezdeményezik, a nemzetbiztonság
szempontjából különleges fontosságú állami szervek és a tartós állami tulajdon-
ban lévõ gazdálkodó szervezetek, a központi energiaellátó és hírközlési rendsze-
reket üzemeltetõ, a nemzetközileg ellenõrzött termékeket és technológiákat elõál-
lító és felhasználó, valamint a hadiipari kutatással foglalkozó üzemek és intézmé-
nyek a nemzetbiztonsági szolgálat – alkalmazási feltételeknek egyébként megfe-
lelõ – munkatársával hivatásos szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogvi-
szonyt, illetve munkajogviszonyt (a továbbiakban együtt: munkaviszony) létesíte-
nek.

(2) Az e törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében a nemzetbiz-
tonsági szolgálatok – külön megállapodás alapján meghatározott idõtartamra –
munkaviszonyt kezdeményezhetnek az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó
szervezeteknél.

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok nem kezdeményezhetnek munkaviszonyt
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bíróságnál, ügyészségnél, az Alkotmánybíróságnál, az Állami Számvevõszéknél,
az Országgyûlési Biztosok Hivatalánál, a Köztársasági Elnök Hivatalánál és az
Országgyûlés Hivatalánál.

(4) A foglalkoztatás nemzetbiztonsági jellegével kapcsolatos speciális szabályo-
kat – a hatályos jogszabályok keretei között – a nemzetbiztonsági szolgálatok és
az érintett szervezet külön megállapodása tartalmazza. A munkaviszony létesíté-
sének nemzetbiztonsági jellege államtitok, kivéve, ha a megállapodást kötõ felek
eltérõen rendelkeznek.

A nemzetbiztonsági szolgálatok által
alkalmazható intézkedések

31. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok nyomozóhatósági jogkört nem gyako-
rolhatnak.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja a 32-36. §-ban
meghatározott intézkedéseket a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatkörébe tar-
tozó bûncselekmények megelõzése, illetve az ilyen bûncselekmények elkövetõjé-
nek elfogása érdekében alkalmazhatja.

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok a feladataik ellátása során a személyes sza-
badsághoz, a magánlakás, a magántitok és a levéltitok sérthetetlenségéhez, a
személyes adatok védelméhez, a közérdekû adatok nyilvánosságához, valamint a
birtokvédelemhez fûzõdõ jogokat e törvényben foglaltak szerint korlátozhatják.

(4) Az intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll
arányban az intézkedés törvényes céljával.

(5) Az intézkedés során kényszerítõ eszköz alkalmazása esetén lehetõleg ke-
rülni kell sérülés okozását.

(6) Több lehetséges és alkalmas intézkedés, illetõleg kényszerítõ eszköz közül
azt kell választani, amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel
érintettre a legkisebb korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.

32. § A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja a nemzetbiz-
tonsági szolgálatok feladatkörébe tartozó bûncselekmény tetten ért elkövetõjét el-
foghatja és elõállíthatja, ennek érdekében a cselekvés abbahagyására, illetve az
ellenszegülés megtörésére kényszerítést (testi kényszert) alkalmazhat. Az elfo-
gást követõen az elõállítást azonnal végre kell hajtani.

33. § A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja bilincset alkal-
mazhat a 32. §-ban szabályozott esetben a személyi szabadságában korlátozni
kívánt vagy korlátozott személy

a) önkárosításának megakadályozására;
b) támadásának megakadályozására;
c) szökésének megakadályozására;
d) ellenszegülésének megtörésére.
34. § A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja szolgálati lõ-

fegyver viselésére jogosult. A szolgálati fegyver viselésével, használatával és tá-
rolásával kapcsolatos részletes szabályokat a miniszter állapítja meg.

35. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagját az e tör-
vényben foglaltak szerint lõfegyver-használati jog illeti meg. A lõfegyverhasználat
saját elhatározásból vagy kivételesen utasításra történhet.

(2) Lõfegyverhasználatnak csak a szándékosan, személyre leadott lövés minõsül.
36. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja – a jogos

védelem és a végszükség esetein kívül – lõfegyvert használhat
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a) az élet elleni vagy a testi épséget súlyosan veszélyeztetõ támadás, illetve az
ezekkel történõ közvetlen fenyegetés elhárítására;

b) az alkotmányos rend erõszakos megváltoztatása (Btk. 139. §), a rombolás
(Btk. 142. §), a kémkedés (Btk. 147. §), a népirtás (Btk. 155. §), a közveszé-
lyokozás (Btk. 259. §), a terrorcselekmény (Btk. 261. §), a légijármû hatalomba ke-
rítése (Btk. 262. §) bûncselekmények elkövetésének megakadályozására vagy
megszakítására;

c) a nemzetbiztonsági szolgálattal összefüggõ államtitoknak személy vagy do-
log elleni erõszakkal történõ jogosulatlan megszerzése és az erre irányuló kísér-
let esetén;

d) a nemzetbiztonsági szolgálat objektumát ért vagy azt közvetlenül fenyegetõ
támadás elhárítására.

(2) A lõfegyverhasználatot meg kell elõznie
a) a jogellenes tevékenység abbahagyására irányuló felszólításnak;
b) más kényszerítõ eszköz alkalmazásának;
c) figyelmeztetésnek, hogy lõfegyverhasználat következik;
d) figyelmeztetõ lövésnek.
(3) A lõfegyverhasználatot megelõzõ intézkedések részben vagy egészben tel-

jesen mellõzhetõk, ha az eset összes körülményei folytán a megelõzõ intézkedé-
sekre már nincs idõ és a késedelem a hivatásos állomány tagját vagy más sze-
mély életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti.

(4) A lõfegyverhasználat során kerülni kell az élet kioltását.
(5) A lõfegyverhasználatot, illetõleg a figyelmeztetõ lövés leadását - annak kö-

vetkezményeitõl függetlenül - az intézkedést követõen haladéktalanul jelenteni
kell a szolgálati elöljárónak.

(6) Lõfegyver – a jogos védelem és a végszükség kivételével – nem használ-
ható láthatóan terhes nõvel és gyermekkorúval szemben.

37. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által foga-
natosított, a 32-36. §-ban meghatározott intézkedések ellen az érintett – akadá-
lyoztatása esetén hozzátartozója – panaszszal élhet.

(2) A panaszt az intézkedésnek az érintett tudomására jutásától számított 8 na-
pon belül a nemzetbiztonsági szolgálat fõigazgatójához kell benyújtani. A kifogá-
solt intézkedéstõl számított 5 éven túl panasz nem terjeszthetõ elõ.

(3) A panasz tárgyában a fõigazgató a beérkezéstõl számított 8 napon belül
dönt.

(4) A döntés ellen a panaszos a közléstõl számított 8 napon belül a miniszter-
nél fellebbezéssel élhet. A miniszter a beérkezéstõl számított 8 napon belül az el-
sõfokú döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.

(5) Az elmulasztott határnaptól számított 30 napon belül igazolási kérelmet le-
het elõterjeszteni.

(6) A miniszter határozatának felülvizsgálatát az érintett a polgári perrendtartás-
nak a közigazgatási határozatok felülvizsgálatára vonatkozó XX. fejezetének sza-
bályai szerint kérheti. Az eljárásra kizárólag a Fõvárosi Bíróság illetékes. A bíróság
a megtámadott törvénysértõ határozatot megsemmisíti.

A nemzetbiztonsági szolgálatok adatkezelése

38. § A nemzetbiztonsági szolgálatok az e törvényben meghatározott feladata-
ik ellátásának érdekében személyes adatot (ezen belül különleges adatot) és köz-
érdekû adatot (a továbbiakban együtt: adat) kezelnek.
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39. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok adatot szereznek be
a) az érintett önkéntes, illetve e törvényben elõírt kötelezõ adatszolgáltatásával;
b) nyílt forrásból;
c) adatkezelést végzõ szerv adatszolgáltatásából;
d) titkos információgyûjtéssel.
(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok az adatkezelés során kötelesek az adott cél

eléréséhez feltétlenül szükséges, ugyanakkor az érintett személyiségi jogait leg-
kevésbé korlátozó eszközt igénybe venni.

(3) A fontos és bizalmas munkakört betöltõ, illetve az ilyen munkakörbe jelölt
személyek az e törvényben meghatározott biztonsági ellenõrzéssel összefüggõ
személyes, köztük különleges adatokat kötelesek az ellenõrzést végzõ nemzetbiz-
tonsági szolgálatok számára közölni.

40. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik teljesítése érdekében – el-
térõ törvényi rendelkezés hiányában – bármely adatkezelési rendszerbõl – az
adatkérés céljának megjelölésével – adatokat kérhetnek, a rendszerekbe és a
nyilvántartás alapjául szolgáló iratba betekinthetnek. Az adatkérést hiányos és tö-
redékadatok tekintetében is teljesíteni kell. Az adattovábbítás tényét mind az áta-
dó, mind az átvevõ szervnél dokumentálni kell.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok az állami szervek, a pénzintézetek, a bizto-
sítóintézetek és a távközlési szolgáltatást végzõ szervezetek által kezelt nyilván-
tartások adatait térítés nélkül kérhetik, illetve vehetik igénybe. Egyéb adatkezelõ
szerv a nemzetbiztonsági szolgálatok adatkérésével kapcsolatos költségeit utólag
érvényesítheti.

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok a személyi adat- és lakcímnyilvántartás
szervétõl történõ adatkérés, az érintettel és más adatkezelõvel való kapcsolattar-
tás során, és nyilvántartásaikban az e törvényben meghatározott feladataik ellátá-
sa céljából – jogszabályban meghatározott módon – személyi azonosítót, termé-
szetes személyazonosító adatokat, valamint adóazonosító jelet, illetve egyéb azo-
nosítókat használhatnak.

41. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében a polgá-
rok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervek, a Belügyminisztérium és a
Rendõrség nyilvántartásaiban, az egyéb igazgatási, valamint a határforgalom el-
lenõrzését szolgáló nyilvántartó rendszerekben írásban – az intézkedés céljának
megjelölésével – jelzések elhelyezését rendelhetik el.

(2) A jelzésben a nemzetbiztonsági szolgálatok adatváltozást, illetve az érintett
személyre vonatkozó megkeresés esetében értesítés adását, továbbá a határfor-
galomra vonatkozóan – írásban – az érintett feltartóztatását is kérhetik. Az érintett
szerv a nemzetbiztonsági szolgálatok megkeresésében foglalt intézkedést teljesí-
ti.

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok haladéktalanul kötelesek intézkedni a jelzés
elhelyezésének megszüntetésérõl, ha az arra okot adó körülmény megszûnt.

42. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok adatkérése, adatbetekintése és adat-
szolgáltatása, a jelzések elhelyezésének ténye, illetve mindezek tartalma államti-
toknak minõsül.

(2) Az az adatkezelõ szerv, amely a nemzetbiztonsági szolgálatok részére az
általa kezelt nyilvántartásokból adatszolgáltatást teljesített, adatbetekintést biz-
tosított, illetõleg nyilvántartásában a nemzetbiztonsági szolgálatok megkeresé-
sére jelzést helyezett el, mindezek tényérõl, tartalmáról, valamint a megtett in-
tézkedésekrõl az érintettet, illetõleg más személyt vagy szervezetet nem tájé-
koztathat.
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(3) A hatósági jogkörrel nem rendelkezõ adatkezelõ szerv vagy intézmény ve-
zetõje az adatbetekintés, illetve az adatszolgáltatás elrendelése ellen – halasztó
hatállyal nem bíró – panasszal fordulhat a miniszterhez.

43. § A nemzetbiztonsági szolgálatok a birtokukba került adatokat csak az adat-
felvétel elrendelésének jogalapjául szolgáló célra használhatják fel, kivéve, ha az
adat hivatalból üldözendõ bûncselekményi tényállás megvalósítására utal, vagy
más nemzetbiztonsági szolgálat irányában tájékoztatási kötelezettséget alapoz
meg, és az adatátvevõ maga is jogosult az adat megszerzésére.

44. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok e törvény alapján feladataik ellátása
érdekében egymástól adatot kérnek, illetve egymásnak adatot szolgáltatni kötele-
sek.

(2) A Rendõrség, a Határõrség, a Vám- és Pénzügyõrség, a bíróság, az
ügyészség és a büntetés-végrehajtási szervek a konkrét cél megjelölésével – a rá-
juk vonatkozó törvényben meghatározott feladataik ellátására, az ott meghatáro-
zott körben – a nemzetbiztonsági szolgálatoktól adatok igénylésére jogosultak.

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok adatközlése nem eredményezheti a nem-
zetbiztonsági szolgálatokkal együttmûködõ személy (adatforrás) felfedését. A tit-
kos információgyûjtõ módszer és forrás védelme érdekében az átadott adat fel-
használására vonatkozóan a nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói korlátokat
határozhatnak meg.

(4) Az adatszolgáltatást kérõ szervek felelõsek az átvett adatoknak az e tör-
vényben, illetve az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerinti
kezeléséért, kötelesek az átvett adatokat, azok felhasználását nyilvántartani és
kérésre a nemzetbiztonsági szolgálat számára arról tájékoztatást adni.

45. § A nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi kötelezettségvállalás alapján
külföldi adatkezelõ részére személyes adatokat továbbíthatnak a személyes ada-
tok védelmére vonatkozó jogszabályok keretei között.

46. § A nemzetbiztonsági szolgálatok a személyes adatok továbbításáról nyil-
vántartást vezetnek, amely tartalmazza

a) az adatigénylési kérelmet;
b) az adatkérõ nyilvántartási azonosítóját;
c) az adattovábbítás idejét;
d) az adatszolgáltatást tartalmazó iratok és egyéb dokumentumok másodpéldá-

nyát.
47. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok – konkrét feladataik teljesítése érde-

kében, ha az adatvédelem és az adatbiztonság feltételei a másik adatkezelõ ré-
szérõl is biztosítottak – adatkezelési rendszereiket egymás és más állami adatke-
zelõ szervek adatkezelési rendszerével összekapcsolhatják.

(2) Az összekapcsolást a konkrét nemzetbiztonsági feladat elvégzését köve-
tõen meg kell szüntetni, az összekapcsolás során keletkezett adatállományt az
eljárás befejezését követõen törölni kell.

48. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok által kezelt adatokról, és a 46. §-ban
meghatározott adattovábbítási nyilvántartásból az érintett kérelmére történõ tájé-
koztatást, a személyes adatainak törlését, valamint a nemzetbiztonsági szolgálat
által kezelt közérdekû adat megismerésére irányuló kérelmet a nemzetbiztonsági
szolgálat fõigazgatója – nemzetbiztonsági érdekbõl vagy mások jogainak védelme
érdekében – megtagadhatja.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok az érintettektõl érkezõ kéréseket nyilvántart-
ják, a kérelmekrõl, elbírálásuk módjáról, az elutasítás indokairól évente tájékoztat-
ják az adatvédelmi biztost.
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(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok szolgálati titokká minõsített adataival kap-
csolatban az érintettnek – az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi
LXV. törvény 11. § (3) bekezdésben biztosított – adatbetekintési jogát a fõigazga-
tó nemzetbiztonsági érdekbõl korlátozhatja.

49. § (1) A fõigazgatók gondoskodnak az adatokhoz való jogosulatlan hozzáfé-
rés, közlés, megváltoztatás, törlés és megsemmisülés megelõzésérõl, illetõleg az
illetéktelen hozzáférést megakadályozó védelemrõl (adatbiztonság).

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok kötelesek rendszeresen ellenõrizni az álta-
luk kezelt személyes adatok helyességét. A valóságnak meg nem felelõ adatokat
helyesbíteni kell, az adatkezelés során a tényeken alapuló adatokat meg kell kü-
lönböztetni a következtetésen, véleményen vagy becslésen alapuló adatoktól.

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok a hatósági feladatkörükhöz kapcsolódó ada-
tokat az egyéb adatoktól elkülönítetten kezelik.

50. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok az e törvényben meghatározott felada-
taik ellátása érdekében az adatkezelésre feljogosított szervek nyilvántartásából
átvehetik és kezelhetik

a) a biztonsági okmányok adatait az érvényesség lejártától számított 10 évig;
b) a rejtjeltevékenység felügyelete és irányítása során kiadott dokumentumokat

az érvényesség lejártától számított 10 évig;
c) a nemzetbiztonsági ellenõrzési és védelmi feladatok ellátása során keletke-

zett adatokat a beosztás, illetve a tisztség megszûnésétõl számított 20 évig;
d) az a)-c) pontokban fel nem sorolt feladatkörben gyûjtött személyes adatokat

az adatgyûjtés megszüntetésétõl számított 70 évig.
(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok által kezelt személyes adatot haladéktalanul

törölni kell, ha
a) az (1) bekezdésben meghatározott határidõ letelt;
b) bíróság az adatvédelmi eljárás során az adat törlését elrendelte;
c) az adat kezelése jogellenes;
d) a 60. § (2) bekezdésében meghatározott esetben;
e) az adat kezelése nyilvánvalóan szükségtelen.
(3) A törlési kötelezettség – a (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott esetek kivé-

telével – nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári
anyagok védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári megõrzésre kell átadni.

51. § (1) A miniszter, illetve a fõigazgatók hozzájárulásával hozhatók nyilvános-
ságra – az állam- és szolgálati titkot tartalmazó adatokon túlmenõen – a nemzet-
biztonsági szolgálatok

a) objektumaival és személyi állományával,
b) eszközbeszerzéseivel és egyéb szerzõdéseivel,
c) biztonsági ellenõrzési és védelmi feladataival
kapcsolatos adatok.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatok megismerésére vonatkozó kére-

lem elutasításáról, az elutasítás indokairól a nemzetbiztonsági szolgálatok évente
értesítik az adatvédelmi biztost.

52. § (1) Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa a nemzetbiztonsági szol-
gálatok tekintetében külön törvényben meghatározottak szerint jár el.

(2) Az adatvédelmi biztost a nemzetbiztonsági szolgálatokat érintõ eljárása so-
rán az állampolgári jogok országgyûlési biztosának jogosítványai illetik meg.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen az adatvédelmi biztos betekinthet
a nemzetbiztonsági szolgálatok adatkezelésének szervezetére és mûködésére
vonatkozó belsõ szabályzatokba és utasításokba.
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(4) Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa és az adatvédelmi biztos tevé-
kenységét a fõigazgatók – e törvény keretei között – kötelesek elõsegíteni.

Titkos információgyûjtés

53. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok a 4-9. §-okban foglalt feladataik telje-
sítése érdekében titkos információgyûjtést folytathatnak; ez nem terjed ki a 4. § h)
pontjában és a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott feladatok ellátá-
sára.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok a titkos információgyûjtés speciális eszkö-
zeit és módszereit csak akkor használhatják, ha az e törvényben meghatározott
feladatok ellátásához szükséges adatok más módon nem szerezhetõk meg.

Külsõ engedélyhez nem kötött titkos információgyûjtés

54. § (1) A titkos információgyûjtés keretében a nemzetbiztonsági szolgálatok
a) felvilágosítást kérhetnek;
b) a nemzetbiztonsági jelleg leplezésével információt gyûjthetnek;
c) titkos kapcsolatot létesíthetnek magánszeméllyel;
d) az információgyûjtést elõsegítõ információs rendszereket hozhatnak létre és

alkalmazhatnak;
e) sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó csapdát alkalmazhatnak;
f) a saját személyi állományuk és a velük együttmûködõ természetes szemé-

lyek védelmére, valamint a nemzetbiztonsági jelleg leplezésére fedõokmányt ké-
szíthetnek és használhatnak fel;

g) fedõintézményt hozhatnak létre és tarthatnak fenn;
h) a feladataik által érintett személyt, valamint azzal kapcsolatba hozható helyi-

séget, épületet és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, jármûvet, eseményt
megfigyelhetik, az észlelteket technikai eszközzel rögzíthetik;

i) az 56. §-ban foglaltakon kívül beszélgetést lehallgathatnak, az észlelteket
technikai eszközökkel rögzíthetik;

j) hatósági engedélyhez kötött távközlési rendszerekbõl és egyéb adattároló
eszközökbõl információkat gyûjthetnek.

(2) Rendvédelmi szerv fedõintézményként, okmánya fedõokmányként csak az
illetékes miniszter és az érintett szervezet országos vezetõjének tájékoztatásával
alkalmazható.

55. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok a legfõbb ügyész által kijelölt
ügyész elõzetes jóváhagyásával a nyomozás megtagadásának vagy meg-
szüntetésének kilátásba helyezésével információszolgáltatásban állapodhat-
nak meg bûncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható személlyel, ha
az érintett személlyel történõ együttmûködéshez fûzõdõ nemzetbiztonsági ér-
dek jelentõsebb, mint az állam büntetõjogi igényének érvényesítéséhez fûzõ-
dõ érdek.

(2) Nem köthetõ megállapodás azzal a személlyel, aki olyan bûncselekményt
követett el, amellyel más életét szándékosan kioltotta.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultság a Nemzetbiztonsági Szak-
szolgálatot nem illeti meg.

(4) A megállapodás létrejötte esetén a nemzetbiztonsági szolgálatok megtérítik
azt a kárt, amely az elkövetõt a polgári jog szerint terheli. A kártérítési igény tekin-
tetében az államot az igazságügy miniszter képviseli.
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Külsõ engedélyhez kötött titkos információgyûjtés

56. § A nemzetbiztonsági szolgálatok külsõ engedély alapján
a) lakást titokban átkutathatnak, az észlelteket technikai eszközökkel rögzíthetik;
b) a lakásban történteket technikai eszközök segítségével megfigyelhetik és

rögzíthetik;
c) levelet és egyéb postai küldeményt felbonthatnak, ellenõrizhetik és azok tar-

talmát technikai eszközzel rögzíthetik;
d) közcélú telefonvezetéken vagy azt helyettesítõ távközlési szolgáltatás útján

továbbított közleményt megismerhetik, az észlelteket technikai eszközzel rögzít-
hetik.

57. § (1) Az 56. §-ban meghatározott titkos információgyûjtés engedélyezésére
irányuló elõterjesztést az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Kato-
nai Felderítõ Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal és – a 8. § (1) bekezdésének f),
valamint a 9. § d) pontjában meghatározott feladat ellátása tekintetében – a Nem-
zetbiztonsági Szakszolgálat fõigazgatója nyújthat be.

(2) Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell
a) a titkos információgyûjtés helyét, az érintett vagy érintettek nevét vagy körét,

illetõleg az azonosításra alkalmas – rendelkezésre álló – adatokat;
b) a titkos információgyûjtés megnevezését és szükségességének indokolását;
c) a tevékenység kezdetét és végét napban meghatározva;
d) az 59. §-ban meghatározott engedély iránti elõterjesztés esetén annak

indokolását, hogy adott ügyben arra a nemzetbiztonsági szolgálat eredmé-
nyes mûködéséhez feltétlenül szükség volt.

58. § (1) Az 5. § b), d), h)-j), valamint a 7. § b), d), i)-k) pontjaiban meghatáro-
zott nemzetbiztonsági feladatok ellátása során az 56. §-ban felsorolt titkos infor-
mációgyûjtést a Fõvárosi Bíróság elnöke által e feladatra kijelölt bíró engedélyezi.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó nemzetbiztonsági feladatok ellátá-
sa során az 56. §-ban felsorolt titkos információgyûjtést az igazságügy miniszter
engedélyezi.

(3) A bíró, illetve az igazságügy miniszter (a továbbiakban együtt: engedélyezõ)
az elõterjesztés benyújtásától számított 72 órán belül határozatot hoz. Az elõter-
jesztésnek helyt ad, vagy azt megalapozatlansága esetén elutasítja. A határozat
ellen fellebbezésnek nincs helye.

(4) Az engedélyezõ a titkos információgyûjtést esetenként legfeljebb 90 napra
engedélyezi. Ezt a határidõt az engedélyezõ indokolt esetben – a fõigazgatók elõ-
terjesztése alapján – további 90 nappal meghosszabbíthatja.

(5) A bíró a határidõ meghosszabbítására vonatkozó döntése kialakításánál
megismerheti az adott ügyben általa engedélyezett titkos információgyûjtés során
szerzett és rögzített adatokat.

(6) Az engedélyezõ eljárásáról, illetve a titkos információgyûjtés tényérõl az
érintettet nem tájékoztatja.

Kivételes engedélyezés

59. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói az 56. §-ban felsorolt titkos
információgyûjtés folytatását legfeljebb az engedélyezõ döntéséig engedélyezhe-
tik, ha a titkos információgyûjtés külsõ engedélyeztetése olyan késedelemmel jár-
na, amely az adott ügyben nyilvánvalóan sértené a nemzetbiztonsági szolgálat
eredményes mûködéséhez fûzõdõ érdeket.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a külsõ engedély iránti elõter-
jesztést a nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói kötelesek engedélyezésükkel
egyidejûleg benyújtani.

(3) Ugyanabban az ügyben – kivéve, ha a nemzetbiztonságot közvetlenül ve-
szélyeztetõ új tény merül fel – csak egyszer rendelhetõ el az (1) bekezdésben
meghatározott kivételes engedélyezés alapján titkos információgyûjtés.

A külsõ engedélyhez kötött titkos információgyûjtés megszüntetése

60. § (1) A külsõ engedélyhez kötött titkos információgyûjtést haladéktalanul
meg kell szüntetni, ha

a) az engedélyben meghatározott célját elérte;
b) a további alkalmazásától eredmény nem várható;
c) a határideje meghosszabbítás nélkül lejárt;
d) a titkos információgyûjtés bármely okból törvénysértõ.
(2) Az 59. § (1) bekezdésében meghatározott kivételes eljárás esetén a titkos

információgyûjtést akkor is haladéktalanul meg kell szüntetni, ha a titkos informá-
ciógyûjtés folytatását az engedélyezõ nem engedélyezi. Ebben az esetben a tit-
kos információgyûjtés során nyert adatokat - az állam- és szolgálati titkot tartalma-
zó iratok megsemmisítési rendjére vonatkozó törvényi elõírások szerint - haladék-
talanul meg kell semmisíteni.

A titkos információgyûjtésre vonatkozó egyéb szabályok

61. § (1) Ha a titkos információgyûjtésre a 8. § (1) bekezdés a) pontjában meg-
határozottak szerint kerül sor, a titkos információgyûjtéshez szükséges engedély be-
szerzése az alkalmazást megrendelõ szerv feladata. Az alkalmazás jogszerûségé-
ért a megrendelõ szerv, a végrehajtásért a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felel.

(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a szolgáltatói feladata keretében alkal-
mazott titkos információgyûjtés során nyert valamennyi adatot a megrendelõ szerv
számára továbbítja, a továbbított adatokat a Szakszolgálat nyilvántartásából töröl-
ni kell.

(3) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgáltató feladataival kapcsolatosan
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza

a) a megrendelõ szervezet írásbeli megkeresését a szükséges engedéllyel,
b) a megkeresésben megjelölt személyek azonosításához szükséges szemé-

lyes adatokat,
c) az adott ügyben felhasznált titkos információgyûjtés eszközeinek és módsze-

reinek leírását,
d) a megrendelõ szervezet részére továbbított adathordozók jegyzékét.
(4) A közölt adatok hitelességéért az adatszolgáltató, a felhasználásáért, illetve

az erre alapozott intézkedések megtételéért vagy elmulasztásáért a titkos informá-
ciógyûjtést megrendelõ szerv felelõs.

62. § A titkos információgyûjtés során beszerzett adatok a büntetõeljárásban bi-
zonyítási eszközként való esetleges felhasználásáig, továbbá a nemzetbiztonsági
szolgálattal együttmûködõ természetes és jogi személyek, valamint a jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ szervezetek kiléte, az információgyûjtés ténye és tech-
nikai részletei államtitoknak minõsülnek. Az együttmûködõ személyek és szerve-
zetek e tevékenységükkel kapcsolatban a miniszter vagy a fõigazgatók engedélye
nélkül adatokat nem hozhatnak nyilvánosságra.
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A titkos információgyûjtéssel kapcsolatos sajátos gazdálkodási szabályok

63. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésükben az alaptevékeny-
séggel összefüggõ speciális mûködési kiadásaik fedezésére elkülönített elõirány-
zatot szerepeltethetnek. A speciális mûködési kiadásokat összevontan – az álta-
lános számviteli szabályoktól eltérõen – egy összegben kell szerepeltetni.

(2) Speciális mûködési kiadásnak minõsülnek a nemzetbiztonsági szolgálatok
titkosszolgálati tevékenységéhez, a titkos információgyûjtés eszközeinek és mód-
szereinek alkalmazásához közvetlenül kötõdõ személyi és tárgyi vonatkozású ki-
adások.

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok által az együttmûködõ magánszemély ré-
szére kifizetett összegbõl 20%-os forrásadót kell levonni és befizetni az adóható-
ságnak. A magánszemélynek ezt a jövedelmet nem kell az összevont adóalapjá-
ba beszámítania, azt nem kell bevallania, a kifizetõnek pedig nem kell errõl sze-
mélyre szólóan adatot szolgáltatnia, illetõleg a magánszemély részére igazolást
kiadnia.

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának e jogviszo-
nyával összefüggõ külszolgálata alapján kifizetett jövedelembõl az adott évi
adótábla legmagasabb adókulcsa alkalmazásával kell az adót levonni és befi-
zetni az adóhatóságnak. A magánszemélynek ezt a jövedelmet nem kell az
összevont adóalapjába beszámítania, azt nem kell bevallania, a kifizetõnek pe-
dig nem kell errõl személyre szólóan adatot szolgáltatnia, illetõleg a magánsze-
mély részére igazolást kiadnia.

64. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik teljesítése érdekében – a fe-
désül szolgáló intézmény típusára vonatkozó jogszabályok elõírásai szerint – fe-
dõintézményt hozhatnak létre és tarthatnak fenn. Fedõintézményként költségveté-
si szerv nem hozható létre.

(2) A fedõintézmény létrehozása és fenntartása a nemzetbiztonsági szolgálatok
költségvetésébõl történik. Az ehhez szükséges kiadások speciális mûködési ki-
adásnak minõsülnek.

(3) Ha a fedõintézmény megszûnik, vagyona a nemzetbiztonsági szolgálatokat illeti.
(4) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései a fedõ-

vállalkozásra nem vonatkoznak.
65. § A nemzetbiztonsági szolgálatok a 63. § (2) bekezdésében meghatározott

körben külön korlátozás nélkül valutát kezelhetnek.
66. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok speciális mûködési kiadásai felhasz-

nálásának külsõ szerv által történõ ellenõrzése kizárólag törvényességi szempont-
ból történhet. E körben célszerûségi és eredményességi szempont szerinti ellen-
õrzés – a 11. § (2) bekezdésének f) pontját kivéve – nem végezhetõ.

(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodásának külsõ szerv által történõ
ellenõrzése során az ellenõrzést végzõ szerv birtokába nem kerülhet olyan adat,
amely a titkos információgyûjtés során keletkezett információra, forrására, illetve
az alkalmazott titkos információgyûjtõ módszer konkrét jellegére utal.

A nemzetbiztonsági védelem és ellenõrzés szabályai

67. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok által nyújtott nemzetbiztonsági véde-
lem (a továbbiakban: védelem) célja az 1. számú mellékletben meghatározott sze-
mélyek tevékenysége ellen irányuló, valamint ezen személyek tevékenységéhez
kötõdõ védett információk jogellenes megszerzését célzó ezáltal a Magyar Köztár-
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saság nemzetbiztonsági érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ – leplezett törekvések
felderítése és elhárítása.

(2) A védelem ellátása során a nemzetbiztonsági szolgálatok a védendõ sze-
mélyt érintõen csak írásbeli beleegyezésével alkalmazhatják a titkos és nyílt infor-
mációgyûjtés eszközeit és módszereit.

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok rendszeresen tájékoztatják a védendõ sze-
mélyt a védelem során tett biztonsági intézkedésekrõl és az intézkedések által
érintett személyek körérõl.

68. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett nemzetbiztonsági ellen-
õrzés (a továbbiakban: ellenõrzés) célja annak vizsgálata, hogy fontos és bizal-
mas munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltõ személyek megfelelnek-
e az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerû mûködéséhez szükséges, vala-
mint – amennyiben szükséges – a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó
biztonsági feltételeknek.

(2) A biztonsági feltételek vizsgálata azon kockázati tényezõk, körülmények, in-
formációk felderítését jelenti, amelyek felhasználásával a fontos és bizalmas mun-
kakört betöltõ személyek tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve
támadhatóvá válhat, és ezáltal a nemzetbiztonságot sértõ vagy veszélyeztetõ
helyzet állhat elõ.

(3) A fontos és bizalmas munkakört betöltõ személyek körét a 2. számú mellék-
let tartalmazza.

(4) A fontos és bizalmas munkakörbe jelölt személyekre vonatkozó szabályok
szerint kijelölésük, illetve megbízatásuk elõtt egyszeri biztonsági ellenõrzést kell
kezdeményezni az alábbi személyek tekintetében:

a) a titkos információgyûjtést engedélyezõ bíró,
b) valamennyi miniszter,
c) a Bizottság és a Honvédelmi Bizottság tagja, illetve e két bizottság eljárásá-

ban közremûködõ szakértõ,
d) az 55. §-ban meghatározott kijelölt ügyész,
e) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény szerinti ti-

tokbirtokos szervvel közremûködõ olyan személy, akinek feladata ellátásához ál-
lamtitkot vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján biztonsági ellenõrzéssel
védendõ, az 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a (4)
bekezdésében szereplõ nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvényben meghatáro-
zott külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot szükséges megismernie.

69. § (1) A köztársasági elnök kezdeményezi az ellenõrzést
a) a Magyar Honvédség parancsnoka és vezérkari fõnöke,
b) a Határõrség országos parancsnoka,
c) a Köztársasági Elnök Hivatala vezetõ beosztású munkatársai tekintetében.
(2) Az Országgyûlés elnöke kezdeményezi az ellenõrzést
a) az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottságába és Honvédelmi Bizottságába

jelölt képviselõk,
b) az Országgyûlés Hivatalának vezetõ beosztású munkatársai tekintetében.
(3) A miniszterelnök kezdeményezi az ellenõrzést
a) valamennyi miniszteri tisztségre jelölt személy,
b) az államtitkárok és az azonos jogállású állami vezetõk,
c) a Miniszterelnöki Hivatal vezetõ beosztású munkatársai,
d) a Kormány irányítása alatt álló országos hatáskörû szervek vezetõi, helyet-

tesei, és a vezetõkkel azonos jogállású más közszolgálati vezetõk tekintetében.
(4) Az illetékes miniszter kezdeményezi az ellenõrzést
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a) a helyettes államtitkárok és az azonos jogállású állami vezetõk,
b) a nagykövetek és az önálló külképviseleteket irányító fõkonzulok,
c) a miniszter irányítása alatt álló központi államigazgatási szervek vezetõi, va-

lamint a velük azonos jogállású más közszolgálati vezetõk,
d) a minisztériumi fõosztályvezetõk és az azonos jogállású állami vezetõk,
e) az irányításuk alá tartozó rendvédelmi szervek országos parancsnokai és he-

lyettesei, valamint a tábornokok és a tábornoki rendfokozattal rendszeresített be-
osztásokba kinevezettek,

f) az állami vagy többségi állami tulajdonban lévõ gazdálkodó szervezetek ve-
zetõi,

g) a többségi állami tulajdonban lévõ bankok, szakosított pénzintézetek és biz-
tosítóintézetek vezetõ beosztású munkatársai,

h) az általa – a 2. számú melléklet 18. pontja alapján – meghatározott munka-
kört betöltõ személyek tekintetében.

(5) A honvédelmi miniszter vagy a Magyar Honvédség parancsnoka rendeli el,
illetve kezdeményezi az ellenõrzést a Magyar Honvédségen belül, az illetékes mi-
niszter által meghatározott munkakört betöltõ személyek tekintetében.

(6) Az országos rendõrfõkapitány kezdeményezi az ellenõrzést
a) a rendõrfõkapitányok és rendõrkapitányok,
b) a Rendõrségen belül, az illetékes miniszter által meghatározott munkakört

betöltõ személyek tekintetében.
(7) A Határõrség országos parancsnoka kezdeményezi az ellenõrzést a Határ-

õrségen belül, az illetékes miniszter által meghatározott munkakört betöltõ szemé-
lyek tekintetében.

(8) A rendvédelmi szervek országos parancsnokai kezdeményezik az ellenõr-
zést a rendvédelmi szerveken belül az illetékes miniszter által meghatározott
munkakört betöltõ személyek tekintetében.

(9) A nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói kezdeményezik az ellenõrzést a
nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársai tekintetében.

(10) A Fõvárosi Bíróság elnöke kezdeményezi az ellenõrzést a titkos informá-
ciógyûjtést engedélyezõ bírói tisztségre jelölt személyek tekintetében.

(11) A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke kezdeményezi az ellenõrzést a Bi-
zottság eljárása során szakértõnek jelölt személyek tekintetében. A Honvédelmi
Bizottság elnöke kezdeményezi az ellenõrzést a Honvédelmi Bizottság eljárása
során szakértõnek jelölt személyek tekintetében.

(12) A legfõbb ügyész kezdeményezi az ellenõrzést az általa az 55. § alapján
kijelölt ügyész tekintetében.

(13) A titokbirtokos szerv vezetõje kezdeményezi az ellenõrzést a 68. § (4) be-
kezdésének e) pontjában és a 2. számú melléklet 19. pontjában meghatározott
személyek tekintetében.

(14) A Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke kezdeményezi az ellenõrzést
olyan személyek tekintetében, akiknek feladataik ellátásához nemzetközi kötele-
zettségvállalás alapján biztonsági ellenõrzéssel védendõ adatokat szükséges
megismerniük, ha az (1)-(13) bekezdés alapján nem állapítható meg az ellenõrzés
kezdeményezésére jogosult személy.

70. § (1) A fontos és bizalmas munkakörbe történõ kinevezés elõtt kezdemé-
nyezni kell a jelölt személy ellenõrzését.

(2) A fontos és bizalmas munkakört betöltõ személy ellenõrzését a kezdemé-
nyezésre jogosult saját mérlegelési jogkörében – de legalább ötévenként – kezde-
ményezi.
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(3) Az ellenõrzésre kötelezett munkakör, illetve tisztség betöltésére jelentkezõ
vagy felkért személyt (szakértõt) elõre tájékoztatni kell a biztonsági ellenõrzés el-
rendelésének lehetõségérõl és annak lehetséges módjairól.

(4) Ellenõrzés csak a fontos és bizalmas munkakörre jelölt, illetve az ilyen mun-
kakört betöltõ személy (a továbbiakban együtt: érintett személy) elõzetes írásbeli
hozzájárulásával folytatható.

(5) Ha az érintett személy az ellenõrzéshez nem járul hozzá, fontos és bizalmas
munkakörben nem alkalmazható.

(6) A biztonsági ellenõrzést kezdeményezni jogosult személy az ellenõrzés el-
rendelésére – a 71. §-ban meghatározott kérdõív megküldésével egyidejûleg –
írásban kéri fel a minisztert. A miniszter az ellenõrzést elrendeli.

71. § (1) Az érintett személy az ellenõrzés kezdeményezését megelõzõen – a
jogosult, illetve az általa kijelölt személy kérésére – a 3. számú mellékletben meg-
határozott biztonsági kérdõívet tölt ki.

(2) A 2. számú melléklet 1-17. pontjaiban, valamint a 68. § (4) bekezdés a)-d)
pontjaiban felsorolt személyek a 3. számú mellékletben meghatározott, „C” típusú
kérdõívet töltik ki. A 68. § (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott szemé-
lyek a megismerendõ adat minõsítésétõl, illetve jelölésétõl függõen az alábbi típu-
sú kérdõívet töltik ki:

a) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 3. § (1)
bekezdésének hatálya alá tartozó adatok esetében:

1. az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény
mellékletében felsorolt iratokban foglalt adatot megismerõ személyek „C” típusú
kérdõívet;

2. államtitkot tartalmazó adatot megismerõ személyek „B” típusú kérdõívet.
b) nemzetközi szerzõdés alapján átvett vagy nemzetközi kötelezettségvállalás

alapján készült minõsített, valamint korlátozottan megismerhetõ adatok esetében:
1. törvényben vagy nemzetközi szerzõdésben a szigorúan titkos minõsítésnek

megfeleltetett minõsítésû adatot megismerõ személyek „C” típusú kérdõívet;
2. törvényben vagy nemzetközi szerzõdésben a titkos minõsítésnek megfelelte-

tett minõsítésû adatot megismerõ személyek „B” típusú kérdõívet;
3. a 2. pontban meghatározott minõsítési szintet el nem érõ, törvény vagy nem-

zetközi kötelezettségvállalás alapján védelmet igénylõ adatokat megismerõ sze-
mélyek „A” típusú kérdõívet.

(3) Az illetékes miniszter vagy a titokbirtokos szerv vezetõje a 2. számú mel-
léklet 18., 19. pontja alapján meghatározza azokat a munkaköröket, amelyek
tekintetében az érintett személyek a 3. számú mellékletben meghatározott „A”,
„B” vagy „C” típusú kérdõívet töltenek ki. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet el-
nöke a 69. § (14) bekezdésében meghatározott személyek tekintetében – a
megismerendõ adat védelmi szintjének megfelelõen – egyedileg dönt a kitöl-
tendõ kérdõív típusáról.

(4) Ha az „A” vagy „B” típusú kérdõívhez kötõdõ ellenõrzés során kockázati ténye-
zõ meglétére utaló adat keletkezik, az ellenõrzést végzõ nemzetbiztonsági szolgálat
javasolhatja a kezdeményezõnek a „B” vagy „C” típusú kérdõív kitöltetését.

(5) Az ellenõrzés a kérdõívben megadott adatok valóságának vizsgálatára és
értékelésére, valamint egyéb kockázati tényezõk felderítésére terjed ki. Az ellen-
õrzést „A” típusú kérdõív esetén az elrendeléstõl számított 30, „B” típusú kérdõív
esetén 45, „C” típusú kérdõív esetén 60 napon belül kell lefolytatni. Ez a határidõ
egy esetben – az érintett személy és a kezdeményezõ egyidejû tájékoztatása mel-
lett – újabb 30 nappal meghosszabbítható.
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(6) Az ellenõrzésnek, a kockázati tényezõk vizsgálatának és értékelésének ará-
nyosnak kell lennie a fontos és bizalmas munkakör betöltéséhez fûzõdõ titokvé-
delmi és más biztonsági követelményekkel.

(7) Az ellenõrzést végzõ nemzetbiztonsági szolgálat az érintett személlyel konzul-
tálhat, referens személyeket hallgathat meg, felhasználhatja a személyügyi nyilván-
tartások és a korábbi ellenõrzések adatait, adatkezelési rendszerekben adatellenõr-
zéseket végezhet – ha a szükséges adatok más módon nem szerezhetõk meg, – tit-
kos információgyûjtési eszközöket és módszereket alkalmazhat. A nemzetbiztonsá-
gi szolgálat az 56. §-ban meghatározott, külsõ engedélyhez kötött titkos információ-
gyûjtést csak a „C” típusú kérdõívhez kapcsolódó ellenõrzés során alkalmazhat.

72. § (1) Az ellenõrzés során megszerzett információk és adatok alapján a nem-
zetbiztonsági szolgálat biztonsági szakvéleményt készít, amely valamennyi felmerült
biztonsági kockázati tényezõt tartalmazza. A szakvéleményben foglalt megállapítá-
sokért, illetve a szükséges tájékoztatás elmaradásáért a felelõsség a nemzetbizton-
sági szolgálatot terheli. A szakvéleményt a miniszter ellenjegyzi, ezt követõen a
nemzetbiztonsági szolgálat a szakvéleményt a kezdeményezõhöz továbbítja. A kez-
deményezõ a szakvéleményt a Nemzeti Biztonsági Felügyelethez továbbítja, ha az
érintett személynek feladatai ellátásához nemzetközi kötelezettségvállalás alapján
biztonsági ellenõrzéssel védendõ adatokat szükséges megismernie.

(2) Az ellenõrzés befejezésérõl, valamint a biztonsági szakvéleményben foglal-
takról – kivéve a bûncselekmény elkövetésére utaló körülményeket – a kezdemé-
nyezõ tájékoztatja az érintett személyt.

(3) Az érintett személy a biztonsági szakvéleményben szereplõ, általa valótlan-
nak tartott megállapításokkal kapcsolatosan – a 11. § (5) bekezdés alapján – pa-
nasszal élhet a miniszternél, illetve ezt követõen a Bizottságnál.

(4) A kezdeményezõ a nemzetbiztonsági szolgálattól kapott szakvéleményt – az
Országgyûlés elnöke a 19. § (7) bekezdése szerint korlátozással – döntése kiala-
kításánál szabadon mérlegeli. Ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelethez továbbított
szakvélemény kockázati tényezõt tartalmaz, a nemzetközi kötelezettségvállalás
alapján biztonsági ellenõrzéssel védendõ adatok megismeréséhez szükséges biz-
tonsági tanúsítvány nem adható ki.

(5) Az ellenõrzéshez kitöltött kérdõív, valamint az ellenõrzés során a szolgála-
tok által beszerzett adatok államtitoknak minõsülnek.

Záró rendelkezések

73. § Ha a nemzetbiztonsági szolgálatoknál létszámleépítésre kerül sor, nem al-
kalmazhatók a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szó-
ló 1991. évi IV. törvény IV. Fejezete 23. §-ának (2) bekezdése, valamint a munka-
ügyi központok tájékoztatására vonatkozó szabályai.

Értelmezõ rendelkezések

74. § E törvény alkalmazásában
a) nemzetbiztonsági érdek: a Magyar Köztársaság szuverenitásának biztosítá-

sa és alkotmányos rendjének védelme, ennek keretén belül
– az ország függetlensége és területi épsége elleni támadó szándékú törekvé-

sek felderítése,
– az ország politikai, gazdasági, honvédelmi érdekeit sértõ vagy veszélyeztetõ

leplezett törekvések felfedése és elhárítása,
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– a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetõleg külföl-
di eredetû információk megszerzése,

– az ország az alapvetõ emberi jogok gyakorlását biztosító alkotmányos rend-
jének, a többpárti rendszeren alapuló képviseleti demokráciának és az alkotmá-
nyos intézmények mûködésének törvénytelen eszközökkel történõ megváltoztatá-
sára vagy megzavarására irányuló leplezett törekvések felderítése és elhárítása,

– a terrorcselekmények, az illegális fegyver- és kábítószer-kereskedelem,
valamint a nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák illegális forgal-
mának felderítése és megakadályozása;

b) állami szerv: a minisztériumok, az országos hatáskörû államigazgatási szer-
vek, az ügyészség, a fegyveres erõk (Magyar Honvédség és Határõrség), vala-
mint a rendvédelmi szervek;

c) rendvédelmi szerv: a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendõrség, a
polgári védelem állami szervei, a hivatásos tûzoltóság, a vám- és pénzügyõrség,
valamint a büntetés-végrehajtási szervezet;

d) lakás: a nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívüli minden
egyéb helyiség vagy terület;

e) hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbe fogadott, a mos-
toha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelõszülõ, a testvér,
az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneság-
beli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

75. § (1) Ahol jogszabály fegyveres erõket és testületeket említ, azon a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat is érteni kell.

(2) Eltérõ rendelkezés hiányában, ahol jogszabály rendvédelmi vagy rendésze-
ti szerveket említ, azon a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat is érteni kell.

(3) Ahol jogszabály a nemzetbiztonsági szolgálatok tekintetében felügyelõ minisztert
említ, azon a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító illetékes minisztert kell érteni.

Hatálybalépés

76. § (1) E törvény a (2)-(4) bekezdésben meghatározottak kivételével a kihir-
detését követõ 90. napon lép hatályba.

(2) A 25. §-ban meghatározott rendelkezés 1996. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 63. § (3) bekezdése és a 89. § (3) bekezdése 1997. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 14. § (4) bekezdésének c)-e) pontjai, a 15. §, valamint a 27. § (2) és (4)

bekezdései a Bizottságnak a 19. §-ban foglaltak szerint történõ megalakítását kö-
vetõen lépnek hatályba.

(5) E törvény kihirdetését követõ 90. napon lép hatályba az államtitokról és a
szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 16. §-ának (2) bekezdése és 19. §-
a (1) bekezdésének h) pontja.

Felhatalmazó rendelkezések

77. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben megállapítsa:
a) a rejtjeltevékenység szakirányításának és hatósági felügyeletének rendjét;
b) a biztonsági okmányok körét, a biztonsági okmányvédelemre jogosult szer-

vezet feladat- és hatáskörét, a biztonsági okmányvédelem eljárási szabályait;
c) a titkos információgyûjtés feltételeinek biztosítása érdekében a titkos infor-

mációgyûjtésre feljogosított szervezetek és a távközlési szolgáltatási feladatokat
ellátó szervezetek együttmûködésének rendjét és szabályait.
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(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy határozatban megállapítsa:
a) a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességének, valamint egymással és

más szervekkel történõ együttmûködésének szabályait;
b) a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének fõ irányait;
c) a nemzetbiztonsági szolgálatok és egyéb állami szerv tájékoztató tevékeny-

ségének rendjét, valamint a nemzetbiztonsági információk értékelésének, haszno-
sításának szervezeti kereteit és részletes szabályait;

d) a nemzetbiztonsági védelem alá esõ szervek és létesítmények körét.
(3) A Kormány a törvény hatálybalépését követõ hat hónapon belül biztosítsa a

katonai nemzetbiztonsági szolgálatok és szervezeteik e törvény 2. §-ának (1) be-
kezdése szerinti mûködését.

78. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa:
a) a nemzetbiztonsági szolgálatok lakásgazdálkodása, valamint a lakáscélú

munkáltatói támogatás rendjét;
b) a szolgálati fegyver rendszeresítésének, viselésének rendjét és használatá-

nak részletes szabályait;
c) a nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe való belépés rendjét;
d) a miniszteri elismerések adományozásának rendjét;
(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy utasításban megállapítsa:
a) a szolgálatra való alkalmasság különleges feltételeit, az alkalmassági felté-

telek ellenõrzésének szabályait;
b) a nemzetbiztonsági szolgálatok fedõintézmények létrehozásával, fenntartá-

sával kapcsolatos eljárásának általános szabályait;
c) mindazokat az eljárásokat, amelyeket a költségvetés alapján gazdálkodó

szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló jogszabály saját
hatáskörû szabályozásként ír elõ;

d) a nemzetbiztonsági szolgálatok védelemre jogosult vezetõinek körét, a vé-
delmi intézkedések részletes szabályait.

(3) Felhatalmazást kap az illetékes miniszter, hogy – a miniszterrel egyetértés-
ben – rendeletben megállapítsa azon munkaköröket, amelyek – a 2. számú mel-
léklet 18. pontja alapján – fontos és bizalmas munkakörnek minõsülnek, illetve e
munkakörök tekintetében meghatározza a biztonsági ellenõrzések szintjét.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

79. § E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti:
a) a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének át-

meneti szabályozásáról szóló 1990. évi X. törvény;
b) a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról

szóló 1992. évi LXIII. törvény 26. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata:
c) a fontos, bizalmas munkakörök betöltésérõl szóló 1957. évi 66. törvényerejû

rendelet;
d) a fegyveres erõk és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati

viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejû rendelet 52. §-ának második mondata;
e) az állam és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejû rendelet 4. §-a,

a 11. §-ának (1) bekezdése nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó szövegré-
sze, a 11. §-ának (5)-(7) bekezdései, valamint az 1974. évi 17. törvényerejû ren-
delet módosításáról szóló 1990. évi LI. törvény;

f) a nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti szabályozásáról szóló
26/1990. (II. 14.) MT rendelet, valamint az azt módosító 90/1990. (V. 2.) MT ren-
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delet, a 98/1990. (VI. 11.) MT rendelet, és a 38/1990. (IX. 14.) Korm. rendelet, a
43/1994. (III. 29.) Korm. rendelet 20. §-ának (3) bekezdése;

g) a honvédelemrõl szóló 1993. évi CX. törvény 11. §-ának g) pontja és a 77. §-a;
h) az egyes nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák forgalmának

engedélyezésérõl szóló 61/1990. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
166/1992. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. §-a;

i) a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetési gazdálkodásának, beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségeinek egyes szabályairól szóló 85/1994. (V. 31.)
Korm. rendelet 5. §-ának (1)-(3) bekezdése, valamint a 6. §-ának (2) bekezdése;

j) a dr. Katona Béla tárca nélküli miniszter feladatairól szóló 108/1994. (VII. 21.)
Korm. rendelet.

Módosuló rendelkezések

80. §
81. § (1), (2)
82. § (1), (2)-(3)
83. § (1), (2)-(3)
84. §
85. §
86. §
87. §
88. §
89. § (1), (2), (3)
90. § (1), (2)
91. §

1. számú melléklet az 1995. évi CXXV. törvényhez

A védelem alá esõ tisztségek:
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1. a köztársasági elnök,

2. a miniszterelnök,

3. az Országgyûlés elnöke, alelnökei,

4. az Alkotmánybíróság elnöke és tagjai,

5. a Legfelsõbb Bíróság elnöke és elnökhelyettesei,

6. a miniszterek,

7. a legfõbb ügyész és helyettesei,

8. az Állami Számvevõszék elnöke és alelnökei,

9. az országgyûlési biztosok és az állampolgári jogok országgyûlési biztosának ált. helyettese,

10. az Országgyûlés Nemzetbiztonsági és Honvédelmi Bizottságának tagjai,

11. a titkos információgyûjtést engedélyezõ bírók,

12. a legfõbb ügyész által az 54. § alapján kijelölt ügyész,

13. a Magyar Nemzeti Bank elnöke és alelnökei.



2. számú melléklet az 1995. évi CXXV. törvényhez

Fontos és bizalmas munkakört betöltõ személyek:

1. a nagykövetek és az önálló külképviseleteket irányító fõkonzulok,
2. az államtitkárok és az azonos jogállású állami vezetõk,
3. a helyettes államtitkárok és az azonos jogállású állami vezetõk,
4. az országos hatáskörû szervek vezetõi, helyettesei és a vezetõkkel azonos

jogállású más közszolgálati vezetõk,
5. miniszter irányítása alatt álló központi államigazgatási szervek vezetõi, va-

lamit a velük azonos jogállású más közszolgálati vezetõk,
6. az Országgyûlés Hivatala vezetõ beosztású munkatársai,
7. a Köztársasági Elnök Hivatala vezetõ beosztású munkatársai,
8. a Miniszterelnöki Hivatal vezetõ beosztású munkatársai,
9. a Magyar Honvédség parancsnoka, a vezérkari fõnök,

10. a Határõrség országos parancsnoka,
11. a rendvédelmi szervek országos parancsnokai és helyettesei,
12. az országos rendõrfõkapitány, helyettesei, a rendõrfõkapitányok és rendõr-

kapitányok,
13. a tábornokok és a tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásba ki-

nevezettek,
14. a minisztériumi fõosztályvezetõk és az azonos jogállású állami vezetõk,
15. az állami vagy többségi állami tulajdonban lévõ gazdálkodó szervezetek ve-

zetõi,
16. a többségi állami tulajdonban lévõ bankok, szakosított pénzintézetek és biz-

tosítóintézetek vezetõ beosztású munkatársai,
17. a nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársai,
18. a minisztériumokon, országos hatáskörû szerveken, a fegyveres erõkön, a

rendvédelmi szerveken belül az illetékes miniszter által meghatározott to-
vábbi olyan munkakört betöltõ személyek, akiknek feladataik ellátásához ál-
lamtitkot vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján biztonsági ellenõr-
zéssel védendõ, az 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)-(3) bekezdésében, va-
lamint a (4) bekezdésében szereplõ nemzetközi szerzõdést kihirdetõ tör-
vényben meghatározott külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot
szükséges megismerniük, illetve a munkakörük külsõ, leplezett támadás ál-
tal fenyegetett,

19. a 18. pont hatálya alá nem tartozó, az államtitokról és a szolgálati titokról
szóló 1995. évi LXV. törvény szerinti titokbirtokos szervezeten belül a veze-
tõ által meghatározott olyan személyek, akiknek feladataik ellátásához ál-
lamtitkot vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján biztonsági ellenõr-
zéssel védendõ, az 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)-(3) bekezdésében, va-
lamint a (4) bekezdésében szereplõ nemzetközi szerzõdést kihirdetõ tör-
vényben meghatározott külföldi minõsítéssel és jelöléssel ellátott adatot
szükséges megismerniük.

3. számú melléklet az 1995. évi CXXV. törvényhez

1.) BIZTONSÁGI KÉRDÕÍV „A” típusú ellenõrzés
2.) BIZTONSÁGI KÉRDÕÍV „B” típusú ellenõrzés
3.) BIZTONSÁGI KÉRDÕÍV „C” típusú ellenõrzés

385

12.1. A törvény szövege



12.2. Katona Béla múltbeli országgyûlési képviselõ hozzászólása
a nemzetbiztonsági törvény tárgyalásához

(http:/www.mkogy.hu/naplo/059/0590025.htm, 1995.)

DR. KATONA BÉLA tárca nélküli miniszter:
Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Nem tudom, hányan tudják itt a teremben, hogy

holnapután lesz a demokratikus magyar titkosszolgálatok ötödik születésnapja.
(Derültség.) És ha már születésnapot ünneplünk, akkor nem ártana egy rövid tör-
ténelmi visszaemlékezéssel kezdeni a törvényrõl szóló expozét, és megnézni, mi
történt ez alatt az öt év alatt, és azt is megnézni, mért csak most – öt év után –
kerül a parlament asztalára ez a rendkívül fontos törvényjavaslat.

Tisztelt Képviselõtársaim! Ha visszaemlékeznek, 1990 márciusában – néhány
hónappal a Dunagate botrány után néhány héttel a rossz emlékû III/III-as ügyosz-
tály végleges megszüntetése után – hozták létre azt a négy titkosszolgálatot,
amelynek a felépítése és feladatai már megfeleltek az európai demokráciák szo-
kásos elvárásainak. Akkor még a Németh-kormány néhány alapelvet állapított
meg, amelyek a titkosszolgálat munkáját alapvetõen kell, hogy befolyásolják. Ké-
sõbb az Antall-kormány ezekkel az alapelvekkel egyetértett, és minél jobban meg-
teremtette ezen alapelvek érvényesítésének feltételeit…

Érdemes végiggondolni, melyek voltak ezek közül a legfontosabbak!
Az elsõ az, hogy a titkosszolgálatoknak pártpolitikától mentesen, kizárólag

szakmai alapokon kell mûködniük, és senki nem használhatja fel õket belpolitikai
csatározásokra.

A második az, hogy a titkosszolgálatok feladata – a mindenkori kormány irányí-
tása alatt – az ország biztonságának és alkotmányos rendjének védelme.

A harmadik – s ez nagyon fontos alapelv volt –, hogy a magyar titkosszolgálat-
oknak nincs ellenségképe, ott és akkor kell mûködésbe lépniük, ahol és amikor a
Magyar Köztársaság érdekeit megsértik.

S a negyedik, hogy a magyar titkosszolgálatok csak akkor és olyan mértékben
sérthetik az állampolgárok személyiségi jogait, amikor ezt a nemzet biztonságá-
nak érdeke feltétlenül megkívánja.

Úgy gondolom, ezeknek az alapelveknek a betartása vezetett oda, hogy ma
már egyetlen érdemleges politikai erõ sincs az országban, amely ne értene egyet
azzal, hogy a titkosszolgálatokra a demokráciákban is szükség van, sõt csak itt
tudnak igazán hatékonyan dolgozni, mert energiáik egy részét nem pocsékolják
feleslegesen saját állampolgáraik politikai megfigyelésére. S ez a magatartásmód
eredményezte azt is, hogy 1990-tõl kezdõdõen a magyar titkosszolgálatok elkezd-
ték kiépíteni és egyre fejlesztették nemzetközi kapcsolataikat, és ma olyan nem-
zetközi kapcsolatrendszerrel bírnak, amely nélkül az ország biztonságának védel-
mét igazából nem lehet ellátni.

De miközben a kormány elvárásai és a titkosszolgálatok munkája egyre jobban
megfelelt a demokratikus államberendezkedés igényeinek, aközben egyre na-
gyobb feszültséget jelentett, hogy a titkosszolgálati munka jogszabályi háttere
nem volt rendezve. Hiába mondta ki az alkotmány 40. §-a, hogy a titkosszolgálat-
ok tevékenységének részletes szabályozását a parlamentnek kétharmados tör-
vényben kell elfogadnia, ha a valóságban ezt egy 1974-es, többször módosított
törvényerejû rendelet, néhány minisztertanácsi határozat és egy 1990-ben megal-
kotott, kifejezetten átmeneti idõszakra szóló, néhány paragrafusból álló törvény
biztosította csak.
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Amikor azt kérdezzük, miért tartott öt évig az, hogy ez a törvény a parlament asz-
talára került – annak ellenére, hogy közben igen jó színvonalú és szorgalmas elõké-
szítõ munka folyt –, akkor ezt nem a törvény bonyolultságával kell magyarázni, ha-
nem azzal, hogy egy ilyen alapvetõ és fontos területet átölelõ törvény tárgyszerû, ob-
jektív és pártpolitikai elfogultságtól mentes tárgyalásához a demokráciából elõzete-
sen valamennyiünknek leckét kellett venni. Pedig annak idején, 1990-ben világos
volt, hogy erre a törvényre szükség van; és ma is csak helyeselni tudjuk, hogy az
Antall-kormány – a nemzetközi tapasztalatokat és a magyarországi helyzetet figye-
lembe véve – úgy döntött, hogy egy átfogó és részletes törvényt kell megalkotni. Át-
fogó és részletes törvényt, amely egyrészt lehetõséget biztosít a titkosszolgálatok
hatékony, az ország számára hasznos mûködésére, másrészt pedig biztonságot
nyújt minden tisztességes magyar állampolgár számára, amennyiben a törvény
megakadályozza, hogy a szolgálatok bármikor jogtalanul zaklathassák õket.

Mielõtt rátérnék a törvény általam fontosnak vélt néhány elemének az ismerte-
tésére, engedjék meg, hogy most, az ötéves munka ismeretében köszönetet
mondjak azoknak, akik ebben a munkában a legtöbb feladatot vállalták. Elõdeim-
nek: Boross Péternek, Gálszécsy Andrásnak és Füzessy Tibornak... (Taps.).., akik
elsõsorban hozzájárultak ahhoz, hogy ennek a kormánynak tulajdonképpen már
csak az – egyébként nem kicsi – egyeztetõ feladatokat kellett elvégeznie ahhoz,
hogy a törvényt beterjeszthesse a parlament elé. De köszönetet szeretnék mon-
dani a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium, az Igazságügyi Miniszté-
rium és a rendõrség jogászainak is, akik folyamatosan részt vettek a törvény elõ-
készítésében. S külön szeretnék köszönetet mondani a nemzetbiztonsági bizott-
ság tagjainak és a frakciók által kijelölt képviselõknek, akik – a parlamenti menet-
rendtõl kicsit eltérõen – már a törvény benyújtása elõtt megtették észrevételeiket,
és ezzel nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a törvény ebben a formájában
kerüljön benyújtásra a parlament elé.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Képviselõtársaim! Tudom, hogy vala-
mennyien részletesen elolvasták a beterjesztett törvényjavaslatot, ezért elnézést
kérek, hogy néhány, általam fontosnak tartott elemét az expozéban külön megem-
lítem. Teszem ezt azért, mert úgy gondolom, így azok számára is tisztább kép ala-
kul ki ennek a törvénynek a legfontosabb tartalmi elemeirõl, akik tévén nézik vagy
rádión hallgatják a parlamenti tárgyalást.

A titkosszolgálatok, a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok öt szolgálatot foglal-
nak magukba, mégpedig három polgári és két katonai titkosszolgálatot: az Informá-
ciós Hivatalt, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, a Katonai Felderítõ Hivatalt, a Katonai
Biztonsági Hivatalt és egy új hivatalt – hiszen az elõzõ négy már eddig is mûködött
–, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot. Most csak errõl az utóbbiról beszélnék, hi-
szen egy új hivatal felállítása, egy új titkosszolgálat megindítása mégiscsak indok-
lást igényel.

Szeretném tájékoztatni képviselõtársaimat, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszol-
gálat gyakorlatilag eddig is önállóan mûködött az NBH egyik egységeként, de mi-
vel szolgáltató feladatot Iát el, és mind a négy titkosszolgálat, sõt egyre nagyobb
mértékben a rendõrség számára is teljesít feladatokat, a törvényjavaslat elõkészí-
tõi úgy gondolták, célszerû, ha nem valamelyik szervezet részeként, hanem önál-
ló szervezetként látja el ezeket a feladatokat. A javaslat szerint a következõ idõ-
szak titkosszolgálati felépítése tehát úgy alakulna, hogy három polgári titkosszol-
gálat lenne ebben az országban – amelyek országos hatáskörû, önálló költségve-
tési szervként dolgoznának – és két katonai titkosszolgálat – amelyek országos
hatáskörû, de a Magyar Honvédség keretében mûködõ egységek lennének.
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A törvényjavaslat a szokásosnál sokkal részletesebben határozza meg a titkos-
szolgálatok feladatait. Elsõsorban azért, hogy a közvélemény számára ismert le-
gyen, milyen széles körû, sokrétû feladatokat kell ellátniuk a titkosszolgálatoknak
az ország védelme érdekében. Ezeket most nem szeretném felsorolni, mindössze
két olyan feladatot emelek ki, amelyek egyrészt a törvény elõkészítése során vitát
váltottak ki, másrészt pedig szerintem különleges fontossággal bírnak.

Az egyik – amely kapcsán sok vita volt a törvény elõkészítése során – az az,
hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatot kapnának a szervezett bûnözéssel
kapcsolatos feladatokban, elsõsorban a fegyver- és kábítószer-csempészettel, va-
lamint az ország gazdasági, pénzügyi érdekeit veszélyeztetõ tevékenységekkel
kapcsolatban.

Azt kell jelentenem önöknek, hogy hosszú egyeztetés után a beterjesztett szö-
veg a Belügyminisztérium és a gazdasági kabinet teljes egyetértésével került a
parlament asztalára. Azt pedig felelõsségem teljes tudatában állíthatom, hogy az
itt megfogalmazott feladatok nem jelentenek semmiféle beavatkozást a rendõrség
szervezett bûnözéssel kapcsolatos tevékenységébe, hiszen a titkosszolgálatok in-
formációgyûjtésre, elemzésre kapnak felhatalmazást. Ennek az elemzésnek az
alapján azt kell megállapítaniuk, hogy a szervezett bûnözés szintje az országban
adott pillanatban elérte-e azt a fokot, amely az egész nemzet biztonságára nézve
már veszélyes lehet; a szervezett bûnözéssel kapcsolatos felderítõ és bûnüldözõ
tevékenység továbbra is a rendõrség feladatkörébe tartozik.

A másik feladat, amit szeretnék kiemelni, azért érdekes, mert a titkosszolgála-
tok bizonyos esetekben hatósági jogkört is kapnak. Így került a nemzetbiztonsági
szakszolgálathoz a biztonsági okmányokkal kapcsolatos hatósági jogkör. Ez két
szempontból is érdekes és megemlítendõ. Egyrészt ezzel a feladatkiosztással el-
ismerték az elõkészítõk, hogy a szakszolgálatnál kiválóan képzett szakemberek
dolgoznak, másrészt azt is elismerték, hogy ez a feladat – hogy megakadályozza
a különbözõ magyar pénzek, állampapírok, igazolványok, útlevelek hamisítását –
kiemelt feladatként jelentkezik a titkosszolgálatok tevékenységében.

Az élet azt bizonyította, hogy amikor az elmúlt idõszakban elmulasztották igény-
be venni a  szakszolgálatnál meglévõ szakértelmet, mint például a jövedéki termé-
kek zárjegyeinél vagy a fûtõolaj-jegyeknél, akkor több száz millió forintos vagy
akár milliárdos nagyságrendû veszteség érte a magyar államot, mert kellõ bizton-
sági elõkészületek nélkül ezek elég könnyen hamisítható termékekké váltak.

Nem szeretnék most részletesebben beszélni a szolgálatok irányítási és vezetési
rendszerérõl. Ha tisztelt képviselõtársaim megnézik a törvényjavaslatot, akkor világo-
san látszik, hogy pontosan meghatározásra került a miniszterek, a Magyar Honvéd-
ség parancsnoka és a fõigazgatók számára, hogy mik a jogaik, feladataik, kötelessé-
geik, sõt az egymás közötti kapcsolatrendszert is megfelelõképpen rögzíti a javaslat.

Talán az egyik legfontosabb része a törvényjavaslatnak a parlamenti ellenõrzés-
re vonatkozó rész. Az elõkészítés során abban nem volt semmi vita, hogy a parla-
mentnek nagyon konkrét ellenõrzést kell végeznie a titkosszolgálatok felett, s ez
mindenképpen szükséges. A vita csak azon volt, hogy hogyan lehet biztosítani mind-
azt az információt a bizottság számára, amely a törvényesség ellenõrzéséhez feltét-
lenül szükséges anélkül, hogy ez operatív  felelõsség vállalásával párosulna.

Úgy gondolom, a beterjesztett javaslat mind a két szempontnak eleget tesz, hi-
szen a bizottság rendszeresen tájékoztatást kap a titkosszolgálatok munkájáról. A
bizottságnak joga van beszámoltatni a minisztereket, a fõigazgatókat, az igazság-
ügy-minisztert. A bizottságnak joga van törvényességi vizsgálatot indítani, s joga
van intézkedésre és felelõsségre vonásra felkérni a felügyelõ, irányító minisztere-
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ket, joga van betekinteni a titkosszolgálatok egyébként államtitkot képezõ részle-
tes költségvetésébe, joga van véleményezni azt, és csak akkor javasolja a parla-
mentnek elfogadásra, ha annak a részleteivel is egyetért.

A titkosszolgálatok fõigazgatóit a bizottság kinevezésük elõtt meghallgatja és
alkalmasságukról elõzetesen állást foglal. Ez a törvényjavaslat tulajdonképpen ar-
ra is lehetõséget ad, hogy a szolgálati út részleges megkerülésével a fõigazgatón
vagy miniszteren keresztül a nemzetbiztonsági bizottság elnöke haladéktalanul ér-
tesüljön minden olyan törvénytelenségrõl, amely a titkosszolgálatokon belül törté-
nik, és amelyet bármelyik titkosszolgálati dolgozó észrevesz és jelent.

Úgy gondolom, hogy ezek az ellenõrzési jogosítványok nemcsak a bizottság ko-
rábbi ellenõrzési lehetõségeihez képest jelentenek elõrelépést, hanem megfelelnek
a demokratikus országok hasonló szabályainak is. Ezzel együtt biztos vagyok ben-
ne, hogy a parlamenti vitának ez lesz az egyik középpontja. Tulajdonképpen minisz-
terként és parlamenti képviselõként is, õszintén szólva, teljesen természetesnek tar-
tom, hogy amikor a parlament saját ellenõrzési jogosítványait alakítja ki, akkor eb-
ben a kialakításban itt, a parlamenti vitában is tevékenyen részt óhajtanak venni a
képviselõk.

A másik nagyon fontos része a törvénynek az adatkezelésekre vonatkozó elõ-
írásokat tartalmazó fejezet. Ez azért nagyon fontos, mert ha ebben a törvényrész-
ben nem kerülnek nagyon egzakt módon meghatározásra az adatok kezelésének
különbözõ lehetséges módozatai, akkor itt adódhat az a lehetõség, hogy a szol-
gálatok tulajdonképpen felelõtlenül garázdálkodhatnak a magán-, a személyi ada-
tokat tartalmazó ügyekkel. Úgy gondolom, hogy azok az elõírások, amelyek leírás-
ra kerültek a törvényjavaslatban, ezek egyrészt egyértelmûen megfelelnek a nem-
rég elfogadott adatvédelmi törvény igen szigorú elõírásainak, pontosan rögzítik az
adatok igénylésének lehetõségét és farmáit. Rögzítik az adatok felhasználhatósá-
gát, a megõrzésre és a megsemmisítésre vonatkozó elõírásokat, az átláthatóság-
ra és a nyilvántartásra vonatkozó elõírásokat. Túlzás nélkül állíthatom, hogy ez a
fejezet jogilag talán a legjobban megalapozott része a törvényjavaslatnak, és azt
hiszem, hogy már ebben a formájában is kellõ biztonságot nyújt minden állampol-
gárnak, hogy nem kerülnek rossz kezekbe a róla szóló adatok.

Természetesen a törvényjavaslatnak az egyik nagy érdeklõdést kiváltó része a tit-
kos információgyûjtéssel foglalkozó fejezet lesz. Azt kell mondjam, hogy – a nemzet-
közi gyakorlatban szokatlan módon – a titkos információgyûjtés eszközei és módsze-
rei részletesen felsorolásra kerültek ebben a törvényjavaslatban. Mégsem ez fogja ki-
váltani igazán az érdeklõdést, a vitát, hanem ennek szûkebb, de talán legfontosabb
része, amit a törvény úgy hív, hogy a külsõ engedélyhez kötött titkosszolgálati eszkö-
zök, hiszen ezeknek az eszközöknek és módszereknek az alkalmazása az, ahol a
legjobban be lehet látni az emberek személyes és magánéletébe. A telefon-lehallga-
tás, a levélfelbontás vagy a lakás-megfigyelés engedélyezésére ez a törvény rendkí-
vül szigorú elõírásokat tartalmaz. Csak a fõigazgatók kérhetnek – megfelelõ jogi alá-
támasztás alapján – ilyen eszközökre engedélyezést. Meghatározott idõre a bíróság
vagy az igazságügy-miniszter adhatja meg ezt az engedélyt, és meghatározásra ke-
rül a törvényben az is, hogy mikor kell haladéktalanul megszüntetni az ilyen jellegû
megfigyelést, és hogyan kell az ott keletkezett adatokat megsemmisíteni.

Ezzel a fejezettel kapcsolatban egy alapelvet mindenképpen be kell tartanunk:
ezeknek az eszközöknek a használatára csak akkor kerülhet sor, ha semmilyen
más eszközökkel nem lehet az adat birtokába jutni, és csak akkor, amikor az adott
ügyben az érintett személy jogainál sokkal fontosabb az egész ország nemzetbiz-
tonsági érdeke.
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Rögzítettük a törvényjavaslatban azokat a gazdasági szabályokat, amelyek el-
térnek az általánostól. A PM-mel közösen dolgoztuk ki, melyek azok a területek,
amelyeknél a titkosszolgálatok sajátos jellegébõl adódóan nem lehet az általános
gazdasági szabályokat alkalmazni. Ha például arra gondolunk, hogy a titkosszol-
gálatok létszám-, béradatai vagy akár a technikai fejlettségét mutató részletes
költségvetési adatok nyilvánosságra kerülnek, egyébként az állami szervezetek-
nél szokásos módon, akkor világos, hogy ezzel súlyosan sérülne a nemzet bizton-
sági érdeke. Ezért ez a javaslat azt tartalmazza, hogy ezeket az adatokat például
csak a nemzetbiztonsági bizottság tagjai jogosultak részletesen megismerni.

Várhatóan egyik nagy vitát kiváltó fejezete lesz a törvénynek a nemzetbiztonsá-
gi védelemre és ellenõrzésre vonatkozó fejezet. Azt azonban szeretném elmonda-
ni önöknek, hogy az elmúlt nyolc hónap személyes tapasztalatai, nemzetközi tár-
gyalásaink és a törvény elõkészítése során végzett összehasonlító elemzések
egyértelmûen azt mutatják, hogy biztonsági szempontból Magyarország ma a vi-
lág legvédtelenebb országai közé tartozik.

EI kell mondjam, hogy ma csak a véletlen ment meg bennünket attól, hogy igen
komoly  államtitkokkal járó, államtitkok birtokába juttató pozícióba ne kerüljenek ki-
nevezésre valamelyik ellenünk dolgozó titkosszolgálat ügynökei vagy esetleg a
szervezett bûnözés delegáltjai. A világ összes demokratikus országában azokra a
pozíciókra, ahol fontos államtitkok birtokába kerülnek a kinevezettek, elõzetesen
biztonsági vizsgálaton esnek keresztül, ahol megvizsgálják, nincs-e olyan kocká-
zati tényezõ az illetõvel kapcsolatban, ami arra mutat, hogy befolyásolható, eset-
leg zsarolható lehet, és adatokat szolgáltathat ki mások számára. Nagyon fontos
lenne, hogy ezt a rendszert mi is minél hamarabb bevezessük. Persze ez csak úgy
lehetséges, hogy az érintettek tudtával és beleegyezésével történjenek ezek a
vizsgálatok, és nem a titkosszolgálatoknak kell eldönteni, még a vizsgálat ismere-
tében sem, hogy kit neveznek ki, hanem annak, akié a kinevezés felelõssége.

Egy speciális esete is szerepel a javaslatban ezeknek a biztonsági vizsgálatok-
nak, nevezetesen az, hogy a törvényjavaslat szerint a parlament nemzetbiztonsá-
gi bizottságába jelölt képviselõknél ugyanezt az elõzetes biztonsági vizsgálatot ja-
vasolja a törvény elvégezni. Én persze tudom, hogy politikust semmiféle biztonsá-
gi vizsgálatnak nem illik alávetni. De kérem tisztelt képviselõtársaimat, hogy gon-
dolják el, milyen államtitkok birtokába juthatnak a nemzetbiztonsági bizottság tag-
jai. Gondolják el, hogy ennél sokkal kevésbé fontos titkok tudóira elõírjuk ezt a biz-
tonsági vizsgálatot – akkor talán jó lenne, ha nem adnánk saját magunknak fel-
mentést a hasonló procedúra elvégzése alól.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselõtársaim! A szolgálatok dolgozói, vezetõi tisztában
vannak, és én magam is teljes mértékben tisztában vagyok azzal, hogy a titkos-
szolgálatokat sehol a világon nem szokták szeretni. De azt hiszem, az egy reális
cél, hogy a magyar közvélemény is ismerje meg a titkosszolgálatok munkáját, egy
idõ után ismerje el, hogy az ország érdekében nagyon fontos tevékenységet vé-
geznek, és segítse, hogy ezt a tevékenységet a lehetõ legjobban tudják elvégez-
ni. Ehhez persze olyan titkosszolgálatok kellenek, amelyek politikai célokra soha,
semmilyen körülmények között nem alkalmazhatók, de megkapják a felhatalma-
zást a törvényben, hogy hatékonyan teljesíthessék alapfeladatukat, az ország ér-
dekeinek védelmét és érvényesítését. Olyan titkosszolgálatok kellenek, amelyek-
tõl minden magyar állampolgár nyugodtan élhet; de akik, mondjuk, egy nemzetkö-
zi per során a magyar  álláspontról folyamatosan értesítik a másik felet, vagy akik
számunkra fontos államtitkokat akarnak megszerezni törvénytelen úton, vagy akik
rajtunk keresztül akarnak fegyvert vagy kábítószert, vagy sok-sok magyar állam-
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polgár számára sugárveszélyt jelentõ nukleáris anyagokat csempészni, vagy akik
nálunk készülnek terrorcselekményt elkövetni, azok azért egy pillanatig ne gondol-
ják azt, hogy ebben az országban szabadon garázdálkodhatnak.

Ezt a célt itt most a parlamentben azzal tudjuk legjobban elérni, legjobban meg-
közelíteni, hogy olyan világos és áttekinthetõ törvényt alkotunk, amely egyszerre
tudja biztosítani a szolgálatok törvényes és hatékony mûködését.

A kormány nevében azt tudom ígérni, hogy nyitott fülekkel fogjuk hallgatni a vi-
tát, és örömmel fogadunk minden jobbító szándékú módosító javaslatot. Viszon-
zásképpen kérném tisztelt képviselõtársaimtól, segítsék elõ, hogy ezen a nagyon
fontos területen végre a demokráciákban szokásos módon, törvény által szabályo-
zottan dolgozhassanak a magyar titkosszolgálatok is. Köszönöm a figyelmüket.
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12.3. Wachsler Tamás múltbeli országgyûlési képviselõ hozzászólása
a nemzetbiztonsági törvény tárgyalásához

(http:/www.mkogy.hu/naplo/059/0590025.htm, 1995.)

WACHSLER TAMÁS (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisz-
telt Ház! Ennek a törvényjavaslatnak az alapját egy fikció szolgáltatja. Ez a fikció
úgy szól, hogy hozzunk létre erõs titkosszolgálatokat, amelyek megnyugtatóan ké-
pesek garantálni az ország biztonságát ezen a területen. Szûkítsük a parlament
ellenõrzési jogosítványait, hiszen a szolgálatok mûködésének természetébõl kö-
vetkezik, hogy nem lehet a részletes mûködésüket itt a plenáris ülésen vitatni, de
ennek fejében a nemzetbiztonsági bizottságot, amelyik a titkosszolgálatok ellenõr-
zésére van felhatalmazva, lássuk el olyan, az eddiginél erõsebb jogosítványokkal,
amelyek segítségével mindig biztosak lehetünk abban, hogy a titkosszolgálat a
megkapott erõs jogosítványokat nem fogja rossz célok – például az alkotmányos-
ság kereteinek fellazítása – érdekében használni.

Mint mondtam, az én megítélésem szerint ez egy fikció, mégpedig azért fikció,
mert a törvényjavaslat betûjébõl – legalábbis szerintem – az olvasható ki, hogy a
nemzetbiztonsági bizottság jogosítványai tulajdonképpen gyengébbek, mint a jelen-
legi helyzetben, sõt még azt is hozzá merném tenni, hogy a nemzetbiztonsági bizott-
ság tulajdonképpen gyengébb lesz, mint akármelyik másik parlamenti bizottság.

Ennek a törvénynek az elfogadása esetén tulajdonképpen elõször fordul elõ,
hogy törvényi felhatalmazást adunk arra, hogy valamely tisztségviselõ, valamely
köztisztviselõ, valamely állami szervnek a vezetõje vagy munkatársa egy bizottsá-
gi ülésen elhangzott egyenes kérdésre megtagadja a választ.

Elõször tesszük lehetõvé azt, hogy ha konfliktus keletkezik a törvényhozó és a
végrehajtó hatalom között – szélsõ esetben akár az is elõfordulhat, hogy a teljes
bizottság és a végrehajtó hatalom között –, akkor az utolsó szó a törvény erejénél
fogva a végrehajtó hatalmat illeti. A törvény 16. §-a lehetõvé teszi azt, hogy a for-
rás, illetve a módszer védelméhez fûzõdõ nemzetbiztonsági érdekre hivatkozva
tulajdonképpen bármilyen kérdésre megtagadja a választ a miniszter úr, illetõleg
az aktuális miniszter és a titkosszolgálati fõigazgató.

Megítélésem szerint ez szemben áll az alkotmánnyal, amely a 21. § (3) bekez-
désében egyértelmûen és világosan kimondja azt, hogy mindenki köteles ebben
az országban a bizottságok ülésén megjelenni, hogyha odahívják, és ott a szük-
séges információkat megadni.

Nem akarok belemenni abba az alkotmányos vitába, ami e törvény kapcsán a
Házban elkezdõdött és folyik, én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha ez
a törvény a jelenlegi formájában kerül elfogadásra, akkor hogyha egy bizottság sze-
repzavarában arra a következtetésre jut, hogy valamilyen oknál fogva meg kívánja
hallgatni a titkosszolgálatok vezetõit – legyen ez mondjuk a költségvetési bizottság,
amelyik a költségvetést akarja ellenõrizni vagy valamelyik konkrét ügyben az alkot-
mányügyi bizottság –, akkor ott a titkosszolgálat vezetõjének az alkotmány és a Ház-
szabály rendelkezései szerint nincsen joga arra, hogy megtagadja a választ.

Ez a jog egyes-egyedül az elvileg roppantul megerõsödött nemzetbiztonsági bi-
zottság ülésein illeti meg a titkosszolgálati vezetõket.

Azért is gyengülnek a törvényhozó hatalom jogosítványai ennek a törvényjavas-
latnak az elfogadása esetén, mert egy jelentõs körben, mégpedig az operatív költ-
ségek körében de facto kiveszi a költségvetés megalkotásának és ellenõrzésének
jogát a parlament kezébõl. Az ezzel kapcsolatos adatokkal a parlament egésze
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sem és a bizottság sem ismerkedhet meg, csak egy keretszámot kaphat, ami ösz-
szefoglalóan tartalmazza a törvény betûje szerint az operatív mûködési kiadások
költségeit.

Ezzel szemben alaposan megerõsödnek a titkosszolgálatok. Amikor ennek a par-
lamentnek a mûködése elkezdõdött, akkor a honvédelmi bizottság egyik albizottsá-
gában egy vizsgálatot végeztünk, ami arról szólt, hogy az elõzõ parlamenti ciklus-
ban sor került-e törvénysértõ titkos információgyûjtésre az egyik titkosszolgálat ese-
tében avagy nem. Ennek a vizsgálatnak számos tapasztalata volt, de az egyik ta-
pasztalata az volt, hogy az a törvény, amelyik a titkosszolgálatok mûködését szabá-
lyozza, nem fogalmazhat kétértelmûen. Annak a törvénynek egyértelmûnek és fél-
reérthetetlennek kell lennie, mert ha félreérthetõ, akkor vagy félre fogják érteni, vagy
legalábbis azzal fogják vádolni a kormányt, hogy szándékosan félreértette.

Ha megengednek egy gondolatkísérletet, akkor röviden összefoglalnám, hogy
a törvény felhatalmazásaival élve milyen módon tudná egy olyan politikai hatalom,
amely az alkotmányosság korlátalt rugalmasan értelmezné – tehát a törvényt nem
túllépve –, hogyan tudná gyakorlatilag megszüntetni az alkotmányos rendet az or-
szágban, vagy legalábbis alkotmányellenes vizsgálatokat végrehajtani.

Nem kell ehhez más, mint egy fõigazgató, egy miniszter és mondjuk egy bizott-
sági alelnök együttmûködése. A törvényjavaslat lehetõséget ad arra, hogy a titkos-
szolgálatok minden külsõ engedély nélkül lehallgassák bárkinek – mondjuk egy
ellenzéki képviselõnek – a kocsiját, az irodáját, adott esetben akár az egész kép-
viselõi irodaházat be lehetne mikrofonozni. Minden külsõ engedély nélkül beszer-
vezhetik a képviselõk – mondjuk az ellenzéki képviselõk – munkatársait, hogy in-
formációt biztosítsanak a titkosszolgálatok számára. Egy fogalmazási pontatlan-
ság következtében lehetõség van arra is – az én értelmezésem szerint –, hogy a
titkosszolgálat bárkinek a lakásába is behatoljon, hogyha azt nem kutatja át, és ott
lehallgató berendezést helyezzen el, ha az nem folyamatosan üzemel, csak pél-
dául akkor, amikor az illetõ személy otthon van.

Szintén lehetõséget biztosít ez a javaslat arra, hogy 24 óra hosszat – minden
külsõ engedély nélkül – bárkinek a telefonját is lehallgassák, és ha a 24 óra alatt
nem kapják meg az engedélyt, akkor ezt, mondvacsinált indokokkal mindig újra
és újra lehet kezdeni, mindig fel lehet vetni azt, hogy újabb és újabb tények ve-
tõdtek fel, aminek alapján szükséges ez az úgynevezett sürgõsségi elrendelés.

Ha ez a bizonyos vizsgálat nem parlamenti képviselõt érint, hanem mondjuk
egy parlamenti pártnak egy olyan vezetõjét, aki nem is képviselõ, hanem csak –
volt ilyen az elõzõ ciklusban – pártelnökségi tag, pártelnök stb., akkor errõl nem is
kell tájékoztatni sem a pártját, sem a bizottságot.

Szintén fogalmazási pontatlanságnak veszem, de az elõterjesztés betûje szerint a
miniszter szabadon választhatja ki, hogy errõl a bizonyos vizsgálatról – ha ez egy
képviselõvel szemben folyik – a nemzetbiztonsági bizottság elnökét vagy alelnökét
tájékoztatja-e. Arról pedig egyáltalán nem rendelkezik a törvény, hogy ha például a
nemzetbiztonsági bizottság  kormánypárti alelnökét tájékoztatják, õ köteles-e tovább-
adni az információt az elnöknek vagy a többi bizottsági tagnak, vagy mondjuk annak
a bizottsági tagnak, aki egy pártban van azzal  az illetõvel, akit a vizsgálat érint.

Ha az eljárással kapcsolatban gyanút fog ez az illetõ képviselõ, és panaszt tesz
a miniszternél, akkor a miniszter a panaszt kivizsgálja – ezt 60 napig teheti –, majd
elutasíthatja. Ha elutasítja, akkor az illetõ a bizottsághoz fordulhat, amely egysze-
rû többséggel úgy dönthet, hogy nem foglalkozik a panasszal, nem tartja súlyos-
nak ezt a panaszt. De ha a bizottság esetleg mégis úgy döntene, hogy a panasz
súlyos, és részletes vizsgálatra van szükség, akkor megint bejön az, amivel a hoz-
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zászólásomat kezdtem, hogy a titkosszolgálat tulajdonképpen bármilyen kérdés-
ben megtagadhatja a választ a nemzetbiztonsági érdek védelmére hivatkozva.

Ráadásul alaposan kibõvült az a kör, azok a lehetõségek, hogy milyen okból le-
het elrendelni a titkos információgyûjtést. A törvényjavaslat 4-9. §-ai tartalmazzák,
hogy az egyes titkosszolgálatok milyen célok érdekében vagy milyen okból folya-
modhatnak titkos információgyûjtéshez, de valamilyen oknál fogva bennmaradt egy
hivatkozás a 3. §-ra is, ami olyan általános megfogalmazásokat tartalmaz, mint „az
ország nemzetbiztonsági érdekeinek védelme”, ami annyit jelent, hogy erre hivat-
kozva tulajdonképpen nem is kell keresni konkrét indokot, bárkivel szemben el lehet
rendelni a titkos információgyûjtést.

Az sem nyugtathat meg minket, tisztelt képviselõtársaim, hogyha egyszer kike-
rülünk ebbõl a Házból, akkor kikerülünk a szolgálat látókörébõl is. Ugyanis a tör-
vényjavaslat lehetõséget teremt arra, sõt tulajdonképpen a szolgálatok kötelessé-
gévé teszi, hogy az így gyûjtött adatokat tíz, húsz illetve hetven évig kezeljék, a
kezelést pedig úgy értelmezi, hogy folyamatosan karban kell tartani az adatokat.
Tehát hetven éven keresztül folyamatosan kötelessége a szolgálatnak meggyõ-
zõdni arról, hogy a nyilvántartásokban szereplõ mondjuk jövedelmi adatai vagy
személyes adatai megfelelnek-e még a valóságnak, avagy nem felelnek meg.

Persze, azt mondhatja valaki itt, a költségvetési vita közepén, hogy azért nem
kell nagyon aggódni, mert a titkosszolgálatoknak úgysem lenne pénzük arra, hogy
egy ilyen totális ellenõrzést valósítsanak meg ebben az országban. Nos, meggyõ-
zõdésem szerint, ha valóban egy demokrácia iránt kevésbé elkötelezett miniszter,
illetve titkosszolgálati vezetõ akarna erre a problémára megoldást találni, akkor a
törvény erre is megoldást kínálna, ugyanis gyakorlatilag bármilyen fedõintéz-
ményt, illetve fedõvállalkozást létrehozhatnak a titkosszolgálatok. Azt sem zárja ki
a törvényjavaslat, hogy olyan fedõvállalkozásokat hozzanak létre, aminek gyakor-
latilag egyetlen célja van: hogy bevételt hozzon, amibõl a titkosszolgálat mûköd-
het. Azt gondolom, hogy nagyon szigorúan, a javaslatban szereplõnél sokkal szi-
gorúbban kell szabályozni a speciális gazdálkodás szabályait.

Miket javaslunk tehát ezeknek a problémáknak az orvoslására? Mindenekelõtt –
ahogy a miniszteri expozéban, a törvényjavaslat indokolásában is elhangzott – va-
lóban meg kell erõsíteni a parlament nemzetbiztonsági bizottságát, valódi jogosítvá-
nyokkal kell ellátni. Ki kell terjeszteni a tájékozódás jogát, hogy ne csak általános
kérdésekben, hanem konkrét kérdésekben is kérhessen tájékoztatást a miniszterek-
tõl, tehát a titkosszolgálatokat felügyelõ vagy irányító minisztertõl, a titkos informá-
ciógyûjtést engedélyezõ igazságügy-minisztertõl, a fõigazgatóktól, és én kibõvíte-
ném ezt a kört azokkal a bírákkal is, akik engedélyezik a titkos információgyûjtést.

Javaslom, hogy a parlamenti vizsgálóbizottság létrehozásának analógiájára biz-
tosítsunk lehetõséget arra, hogy a nemzetbiztonsági bizottság kisebbsége is kezde-
ményezhesse, illetve eldönthesse a vizsgálat folytatását, ha törvénytelenségre gya-
nakszik. Javaslom, hogy a speciális mûködési kiadásokat a nemzetbiztonsági bizott-
ság részletesen ismerhesse meg; ezzel azt is mondtam, hogy egyetértek azzal,
hogy a nyilvános költségvetésbe ne kerüljenek bele a speciális mûködési kiadások
részletes adatai. Biztosítsunk lehetõséget arra, hogy ezekkel az Állami Számvevõ-
szék valamely speciális szervezete foglalkozhasson és ellenõrizhesse.

Azt javaslom, hogy a nemzetbiztonsági bizottság kapjon jogosítványt arra is,
hogy minden olyan szervezetnek az ez irányú költségvetését ellenõrizhesse,
amely fel van hatalmazva titkos információ gyûjtésére, hiszen nemcsak a titkos-
szolgálatok tartoznak ebbe a körbe, hanem jelenleg a rendõrség is – és ki tudja
még, hogy a jövõben bõvül-e ez a kör; vannak erre kezdeményezések.
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Azért, hogy a bizottság tagjai valóban vitapartnerei lehessenek a végrehajtó ha-
talomnak, azt javaslom, hogy ne csak a bizottság egésze, hanem egyes bizottsá-
gi tagok is vehessék igénybe a titkosszolgálatok állományába tartozó személyek
szakértõi segítéségét, természetesen ugyanazokkal az eljárási szabályokkal, elõ-
zetes biztonsági ellenõrzéssel és biztonsági védelemmel.

Annak a – szerintem – anomáliának az áthidalására – errõl egyébként már szól-
tam –, hogy a titkosszolgálat fõigazgatója megtagadhatja a választ a bizottság ál-
tal feltett kérdésre, azt javaslom, hogy a bizottság kétharmados többséggel köte-
lezhesse a minisztert, illetve a fõigazgatót arra, hogy ebben az esetben is adja
meg a választ. Tudom, hogy ez súlyos gondokat vet fel, például abból a szempont-
ból, hogy nehéz lesz meggyõzni bárkit arról, hogy informátorként együttmûködjön
a titkosszolgálattal, ha nem lehet biztos abban, hogy nem fog kiderülni. Lehetsé-
ges, hogy az általam javasolt megoldás csak az egyik fele a dolognak. Lehet, hogy
szûkíteni kell, hogy milyen körben teheti meg ezt a bizottság, milyen körben köte-
lezheti a minisztert vagy a fõigazgatót. Lehet, hogy csak a vizsgálatokhoz kötõdõ-
en kell ezt megengedni. De meggyõzõdésem, hogy nem nyithatunk egy olyan kis-
kaput, amin keresztül az egész ellenõrzési jogosítvány megszûnhet.

Másfelõl, tehát az erõsebb bizottság megteremtése mellett szükség van arra,
hogy a titkosszolgálatok mûködését a jelenleginél és a törvényjavaslatban java-
soltnál erõsebb garanciákkal bástyázzuk körül. Amint arról beszéltem, szûkíteni
kell azt a hivatkozást, hogy milyen okból kerülhet sor titkos információgyûjtésre.
Azt javaslom, hogy a beszélgetések lehallgatása és azok rögzítése ne csak a te-
lefonon folytatott beszélgetések esetében, hanem egyéb beszélgetések esetében
is kötõdjön külsõ engedélyhez. Tehát a titkosszolgálat fõigazgatója ne rendelhes-
se el például egy iroda lehallgatását, csak bírói vagy igazságügy-miniszteri enge-
déllyel. Pontosítani kell általában a titkos információgyûjtés külsõ engedélyezésé-
nek szabályait. Elhagyni javaslom a sürgõsségi elrendelés teljes szabályozását.
Azt gondolom, hogyha a bírának vagy igazságügyi miniszternek 24 óra áll rendel-
kezésre ahhoz, hogy eldöntse, sor kerülhet-e titkos információgyûjtésre, ez alatt a
24 óra alatt nem sérülhet – hiszen ez a 24 óra szélsõ határidõ – annyiban a nem-
zetbiztonsági érdek, hogy azért érdemes legyen egy ilyen tág felhatalmazást adni
a titkosszolgálati fõigazgatónak.

Ez egyébként egy másik problémát is felvet. Mégpedig azt a problémát, hogy
vajon mi van akkor, ha az igazságügy-miniszteri engedélyhez kötött körben kerül-
ne sor titkos információgyûjtésre és az igazságügyi miniszter akadályoztatva van
e döntés meghozatalában, mert mondjuk külföldön van. Kötve hiszem, hogy faxot
küldenek neki, hogy milyen ügyben van szükség titkos információgyûjtésre. Javas-
lom, hogy a törvénybe kerüljön be egy szabályozás, ami az igazságügy-miniszter
helyettesítését oldja meg.

Azért, hogy az engedélyezõk tisztában lehessek azzal, mire is adtak engedélyt,
illetve az  engedélyt mire is használták fel titkosszolgálatok, két szabályt javaslok.
Az egyik az, hogy a rendõrségi törvényhez hasonlóan a titkos információgyûjtést
engedélyezõ bíró kapja meg azt a jogosítványt, hogy megismerhesse a gyûjtött tit-
kos információt. Másrészt én megtartanám az igazságügy-miniszternek azt a jo-
gát is, hogy adott esetben visszavonhassa az engedélyét, például ha új informá-
ciók jutnak a birtokába, amelyek alapján arra a következtetésre jut, hogy a titkos
információgyûjtés mégsem megalapozott.

A gazdasági anomáliák megelõzése érdekében elõször is javaslom: a törvény
mondja ki, hogy amennyiben a titkosszolgálat fedõvállalkozást hoz létre, annak
bevétele a kincstárat illeti. Tehát nem marad a titkosszolgálatnál. Így kísértés sem
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lesz arra, hogy ebbõl a célból hozzanak létre fedõvállalkozásokat. Szûkíteni javas-
lom azt a felhatalmazást, amelynek alapján a titkosszolgálat teljes valutagazdál-
kodása a speciális gazdálkodás körébe tartozik.

Ha a törvényjavaslatot betû szerint értelmezem – legalábbis szerintem –, akkor,
ha valamely titkosszolgálat fõigazgatójának külföldi utazása esetén az általa fel-
vett napidíj is a speciális gazdálkodás körébe tartozik. Ha ezek a szabályok így
maradnak, azt gondolom, hogy a titkosszolgálatoknak tulajdonképpen nem is lesz
szükségük költségvetési támogatásra, mert megtehetik azt, hogy a maguk számá-
ra kitermelik.

Egyrészt az állampolgárok védelme érdekében, másrészt a túlzott jogosítvá-
nyok korlátozása érdekében szigorú szabályokkal javaslom körülbástyázni az
adatkezelés rendszerét. Meggyõzõdésem szerint, ha egy titkosszolgálatnak jogo-
sítványokat adunk arra, hogy az adatkezelési rendszerét összekapcsolja más ál-
lami adatkezelõ szervek rendszereivel, akkor  nem jogi kérdés lesz az, hogy mi-
lyen információkhoz jut hozzá – persze feltételezve azt a kiinduló alapot, amint
mondtam, tehát hogy a titkosszolgálat vezetõje nem teljesen elkötelezett az alkot-
mányosság iránt –, hanem csak azon fog múlni, hogy a titkosszolgálat szakembe-
re, aki a szoftvert feltörni akarja, áll-e magasabb technikai színvonalon, vagy pe-
dig az adatkezelési rendszer védõszoftverének készítõje. Ezt én meglehetõsen
gyenge garanciának tekintem. Tehát nem tartom helyesnek, ha a törvény lehetõ-
séget teremt arra, hogy az adatkezelési rendszerek összekapcsolódjanak. Az más
kérdés, hogyha a titkosszolgálatnak bármely adatkezelõ rendszerbõl információra
van szüksége, akkor  természetesen azt a bizonyos információt a törvényjavaslat
által meghatározott keretek között megkaphassa.

Végezetül ez a törvény elvileg úgy-ahogy szabályozza azt, hogy a titkosszol-
gálatok hogyan gyûjthetnek információt, hogyan folyamodhatnak titkos informá-
ciógyûjtéshez, de nem biztosít garanciákat arra, hogy mi van akkor, ha ehhez
más szervezet folyamodik. Mi van akkor, ha más állami szervben – lehet halla-
ni az APEH-ról, a vám- és pénzügyõrségrõl, a határõrségrõl – támad fel az az
igény, hogy titkos információt kíván gyûjteni? Vagy mi van akkor, ha nem még
csak nem is más állami szervben, hanem vagyonvédõ kft.-ben – amirõl szintén
elég sokat lehet hallani. Egyfelõl azt javaslom, hogy a törvény mondja ki: csak
kétharmados törvényben lehet felhatalmazást adni titkos információgyûjtésre.
Másfelõl pedig a záró rendelkezések közé foglaljunk be egy olyan szabályozást,
amely egy büntetõ törvénykönyvbeli tényállást hoz létre az illegális titkos infor-
mációgyûjtés esetére.

Zárásként, ha meg nem sértem a titkosszolgálatok munkatársait, illetve a mi-
niszter urat, egy analógiával szeretnék élni. Titkosszolgálatot azért hoz létre és
azért mûködtet egy ország, amiért harapós kutyát tart a kertjében egy olyan vala-
ki, akinek háza van. Azért ugyanis, hogy ha valaki illegálisan be akar menni, ak-
kor a kutya ezt megakadályozhassa. Ha a törvény jelenlegi állapotában kerül elfo-
gadásra, akkor megítélésem szerint elengedünk ugyan egy harapós kutyát a kert-
ben, de nem nézzük meg, hogy a kerítésen hány lyuk van, azon kívül még hány
kutya jöhet be; nem nézzük meg, hogy a kutya el tudja-e rágni a pórázt, és nem
gyõzõdünk meg arról, hogy a kutya be tud-e jönni a házba, és a behatoló tolvaj
helyett a gyerekünket fogja halálra marni. Azt javaslom, hogy az elmondottak fi-
gyelembevételével számos ponton módosítsuk a törvényjavaslatot. Ha erre sor
kerül, természetesen a magam részérõl is támogatni fogom a törvény elfogadását.
Köszönöm szépen.
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12.4. Dr. Dániel Károly: Az alkotmányosság érvényesülése
a nemzetbiztonsági törvényben

(Belügyi Szemle, 1996.)

Az alkotmányosság követelményét teljesítõ, speciális törvény megalkotása egy
demokratikus fejlõdési utat választó ország számára kikerülhetetlenül szükséges
és elengedhetetlenül fontos.

A tanulmányozott, mintegy tucatnyi, nyugat-európai ország (pl. Nagy-Britannia,
Németország, Hollandia) és az Amerikai Egyesült Államok alkotmányai elvétve
tartalmaznak akár csak utalást is a nemzetbiztonsági kérdések szabályozására.
Kifejezetten csak az alapelvek rögzítésére törekszenek, komplex törvényi szabá-
lyozásra igen kevés helyen van példa.

Négy, fejlett demokráciájú ország (USA, Nagy-Britannia, Németország, Hollan-
dia) nemzetbiztonsági tevékenységét és a szolgálatokat szabályozó joganyagot
áttekintve megállapítható, hogy nincs egységesen kialakult nemzetközi követel-
mény arra, hogy milyen szintû jogszabályokkal szabályozzák a titkosszolgálatok
tevékenységét. 

Az azonban egyértelmûen következik az alkotmányokból, hogy a nemzetbizton-
ságát védõ, ún. titkosszolgálatok eredményes tevékenységük kifejtése érdekében
mindig is mélyen beavatkoztak az emberek magánéletébe, az alkotmányokban is
rögzített alapjogok által védett területekre (pl. magántitok védelme, a magánlakás
sérthetetlensége stb.). 

A titkosszolgálatok történetébõl vett példák azt mutatják, hogy az ilyen beavat-
kozást szinte természetesnek kell felfognunk. A történelem során a titkosszolgá-
latok több esetben diktatúrák, elnyomó rendszerek, illetve az agresszorok fõ fegy-
vertársai voltak; eszköztárukat (pl. a trójai faló, a hírhedt francia Fouche besúgó
rendszere, a német fasiszta titkosszolgálatok, a hírhedt KGB stb.) azok szolgála-
tába állították. 

A legtöbb fejlett demokráciában már általános, a gyakorlatban is érvényesülõ
elvként fogadják el, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét nyílt, a
jogszabályi hierarchia felsõ régióiba tartozó – általában törvényi szintû – jogsza-
bályokkal kell szabályozni. 

A négy ország szabályozásából levonható következtetések: 
1. Az országok eltérõ politikai és államrendszerük, súlyuk, hagyományaik, vala-

mint jogrendszerük ellenére a vizsgált nemzetbiztonsági kérdésekben alap-
vetõ általánosításokra is lehetõséget adó, alapelvekben hasonló rendszere-
ket alakítottak ki és mûködtetnek. 

2. A nemzetbiztonsági tevékenységet (hírszerzés, kémelhárítás stb.) elkülönült
szervek végzik, és ezeket általában miniszter vagy miniszteri rangú személy
irányítja. 

3. A szolgálatok általános mûködéséért a politikai felelõsséget a miniszter vise-
li. Ezen felelõsség közigazgatási leképezéseként a vizsgált rendszerek a mi-
nisztert kivétel nélkül irányítási joggal ruházzák fel, ugyanis csak az irányító
funkció ad lehetõséget a miniszternek arra, hogy a szolgálat mûködését ér-
demben és direkt módon befolyásolhassa, ezáltal azért felelõsséget vállal-
hasson. A felügyeleti jog – bár a politikai felelõsség megállapításához elegen-
dõ – nem ad a szükséges intézkedésekhez megfelelõ jogkört. 

4. Minden országban létezik olyan legfõbb kormányzati szerv, amely az eltérõ
irányítás alá tartozó területeken folyó tevékenységek koordinálására épült ki.
Ezen szervezetek tagjai általában a végrehajtó hatalom legfõbb vezetõje (el-
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nök, miniszterelnök) és az érintett miniszterek. A kis létszámú döntéshozó
testület munkáját mindenhol szakértõi szervezetek segítik. 

5. Nagy-Britannia kivételminden olyan országban, ahol erõs bírói ellenõrzés ala-
kult ki, létezik a a szolgálatok és az azokat irányító miniszterek legfelsõbb, nép-
képviseleti (parlamenti) kontrollja. A parlamenti felügyelet az egyes országok-
ban mélységében eltérõ. Legerõsebb az Egyesült Államokban, a vizsgált euró-
pai országok között pedig a Németországi Szövetségi Köztársaságban. 

6. A nemzetbiztonsági tevékenység parlamenti ellenõrzését bizottságokban
folytatják. Ezek létszáma – az USA kivételével – nem éri el a 10 fõt. A bi-
zottság a parlamenti pártok képviseletének arányában áll fel, tagjai tekinté-
lyes, tapasztalt országgyûlési képviselõk lehetnek. A bizottság munkáját
zárt ajtók mögött, titkosan végzi ezzel egyben védi a szolgálatok érdekeit
is. 

7. A felügyelõ, ellenõrzõ tevékenység általában két területre terjed ki: 
a) Általában a bizottságok vitatják meg a szolgálatok részletes költségvetés-

ét. Ezen, elõkészítõ munka alapján az Országgyûlés már csak a fõ sarok-
számokról határoz: a végleges költségvetést a bizottságok javaslata alap-
ján fogadja el. 

b) E bizottságok ugyancsak ellenõrzik a szolgálatok tevékenységét, de az ál-
talános ellenõrzõ-felügyeleti jogkörnél korlátozottabb mértékben. Az ellen-
õrzés központjában a törvényesség, a jogszerûség és a szabályszerûség
kérdései állnak, és a parlamenti felügyeleti szervek jogköre sok esetben
csak a kémelhárítás és a belsõ biztonság területére terjed ki. 

8. A hírszerzési adatgyûjtés, elemzés és a titkos operáció kérdései rendszerint
túlmutatnak a felügyeleti szervek jogkörén. Általánosan elfogadott alapelv,
hogy az információ kiadása akkor is megtagadható, ha azt a „módszer és a
forrás védelme” indokolja.

9. A vizsgált országokban a törvényhozás olyan ellenõrzési mechanizmusokat
hozott létre, amelyek független felülvizsgálatot gyakorolnak a nemzetbizton-
sági szervek felett, ugyanakkor védelmezik mûködésük érzékenyebb nemze-
ti érdekeket szolgáló aspektusait.

Az embereknek illetve érdekcsoportjaiknak törvényi (méghozzá minõsített több-
séghez kötött) biztosítékokat kell kapniuk ahhoz, hogy az ilyen speciális és nehe-
zen ellenõrizhetõ tevékenységet végzõ titkosszolgálatok egyfelõl a lehetõ legtelje-
sebb mértékben megfeleljenek az állampolgári, emberi jogok oldaláról igényelt ga-
ranciáknak, másfelõl pedig eközben mûködõképesek maradjanak egy nagyobb
közösség – a nemzet, az ország – biztonsági érdekeinek érvényesüléséért. Ezt
nevezik a szakérõk „szükségességi és arányossági klauzulának”. 

A mindenkori végrehajtó hatalom által irányított nemzetbiztonsági szolgálatok
szigorú hierarchiában, az állami szervezeti rendszerben funkcionáló intézmények.
Közvetlenül a hatalmon lévõ struktúra (egy gyõztes párt vagy koalíció) irányítása
alatt mûködnek, és így ki vannak téve a politikai szándékok szerinti feladatorien-
tációnak. 

A titkosszolgálati tevékenységek törvényi szintû szabályozásának igénye a II.
világháborúig fel sem merült – még a fejlett demokratikus hagyományokkal rendel-
kezõ államokban sem. 

A nemzetközi egyezmények a kérdést a II. világháború után az egyre inkább
elõtérbe kerülõ emberi alapjogok oldaláról közelítették meg, és alkotmányossági
kritériumokat támasztottak az egyes államok alkotmányaival és törvényeivel
szemben. 
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A nemzetbiztonsági szolgálatok funkciójuk teljesítése során kisebb vagy na-
gyobb mértékben alapjogokat korlátoznak.

Hazánkban az 1989 elõtti szabályozás alapvetõ alkotmányellenességét a
29/1990. (III. 13.) országgyûlési határozat abban állapította meg, hogy „alacsony
szintû, titkos jogszabályokkal korlátozták az Alkotmányban biztosított állampolgá-
ri jogokat, ezzel alapvetõ jogelveket sértettek.” (1)

Ugyanezen országgyûlési határozat különösen súlyosnak ítélte azt, hogy az ak-
kori belügyi vezetõk még az új alkotmány elfogadását követõen is fenntartották azt
a „jogi helyzetet”, miszerint a korábbi, alacsony szintû, belsõ titkos belügyi paran-
csokon alapultak az állampolgári jogok korlátozásai.

A felállított országgyûlési vizsgáló bizottság megállapította: „Igaz, hogy az ál-
lampolgári, emberi jogokat tiszteletben tartó országok is alkalmaznak ilyen mód-
szereket, valamint hogy egyes országokban sokáig késett a nyilvános szabályo-
zás, ez azonban nem lehet mentség a magyar viszonyokra.” (2)

Az 1990. január 25-e elõtt hatályos magyar jogszabályokra „... száznál több bel-
ügyi parancs, utasítás és intézkedés épült. Ezek igen aprólékosan, bürokratikusan
szabályozták a titkos technikai rendszerek alkalmazását:”. (3)

A magyar jogrendszer ismeri a „minõsített többségû” és a „kétharmados” törvé-
nyeket. Az ún. „Duna-gate” botrány után elfogadott, 1990. évi X. törvény és az an-
nak alapján hozott, 26/1990. minisztertanácsi határozat sem felelt meg az alkot-
mányos követelményeknek annak ellenére, hogy a törvényt kétharmadosként fo-
gadta el az országgyûlés.

Az 1990. évi X. törvény – mivel nem a nemzetbiztonsági tevékenység részletes
szabályait, hanem csak a titkosszolgálati eszközök alkalmazásának ideiglenes
szabályait állapította meg – nem felelt meg az alkotmányos követelményeknek.

A magyar országgyûlés ezen a mulasztásos alkotmánysértõ helyzeten változ-
tatott az 1995. december 19-én elfogadott és 1996. március 27-én hatályba lépett,
új nemzetbiztonsági törvénnyel. 

A nemzetközi egyezmények mindössze azt követelik meg a megalkotandó tör-
vényektõl, hogy azokat az adott ország törvényhozó testülete, önnön eljárási sza-
bályai szerint alkossa meg, és az adott, alapjogokat korlátozó tevékenységet a
nemzetközi szerzõdésekben szükségesnek ítélt esetekben nyilvánosan kihirdetett
módon szabályozzák. 

Az alkotmányosság szempontjából alapvetõ kérdésként merült fel a parlamenti
viták során is a végrehajtó hatalom alárendeltségében mûködõ – azt szolgáló és
információval nagyban segítõ – nemzetbiztonsági szolgálatok alkotmányos, parla-
menti ellenõrzése.

A magyar törvényhozás ennek során nem nagyon tudott a nemzetközi gyakor-
latra támaszkodni, még annak ellenére sem, hogy a törvény elõkészítõi és megal-
kotói figyelembe vették a nyugati tapasztalatokat – ilyen, egységbe foglalt, a szer-
vezetet és a tevékenységet is részletesen szabályozó nemzetbiztonsági törvény-
nyel ugyanis a nálunk fejlettebb, régebbi demokratikus hagyományokkal rendelke-
zõ országok többsége sem rendelkezik.

Azt, hogy a hatalmi ágak megosztása, egyensúlya, kölcsönös ellenõrzése mi-
lyen fontos kérdés, mutatja, hogy a nemzetbiztonsági törvény elfogadásának par-
lamenti vitája során – az országgyûlési jegyzõkönyvek hiteles tanúsága szerint –
úgy az általános, mint a részletes vitában ebben a kérdésben alakult ki a legéle-
sebb nézeteltérés. 

Megjegyzendõ, hogy a kormánypártok képviselõi közül is többen bírálták a tör-
vényjavaslatot. Jellemzõ, hogy az egyik sarkalatos – az egyensúlyi helyzet szem-
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pontjából fontos – javaslatot éppen Sebõk János, MSZP-s képviselõ tette, misze-
rint: „...a nemzetbiztonsági szolgálatokat ellenõrzõ országgyûlési bizottság elnöke
minden esetben a törvény elõírása szerint a mindenkori ellenzéki pártok megvá-
lasztott országgyûlési képviselõi közül kerüljön ki.” (4)

Közismerten éles vitákat gerjesztett az ún. szervezett bûnözés benthagyása, il-
letve kivétele a különbözõ nemzetbiztonsági szolgálatok hatáskörébõl. A szabá-
lyozás végül is szûkítette a szervezett bûnözésre kiterjedõ hatásköröket, de ha-
gyott ilyent az Információs Hivatalnál és a Katonai Biztonsági Hivatalnál. 

A kiskapu még a Nemzetbiztonsági Hivatal tevékenységének szabályozásában
is megmaradt a „jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelem” kifejezés mögé
rejtve. Köztudott, hogy ezek a szervezett bûnözés legfontosabb területei.

Így az a furcsa helyzet állt elõ, hogy ha egy adott, határainkhoz közel esõ, Ke-
let-európai ország állampolgárának illegális fegyverüzletében néhány magyar ál-
lampolgár is segédkezik, és köztük egyetlen sorkatona is található, akkor az ügyet
mind a négy titkosszolgálat magáénak tekintheti, és – a kialakuló együttmûködés
hatékonyságától függõen – mind a négy nemzetbiztonsági szolgálat egyszerre for-
díthat energiákat, titkosszolgálati eszközöket az elkövetõk felderítésére. 

A témában kiadandó kormányhatározat feladata lesz e hatásköri ütközések feloldása. 
Az alkotmányosság szempontjából pozitív fejlõdés – és a nemzetközi irányítá-

si gyakorlatnak megfelelõbb – a hatályba lépett törvényi szabályozás, miszerint az
irányító miniszterek mint a végrehajtó hatalom részesei a politikai felelõség mellé
megfelelõ eszközrendszert is kaptak az öt titkosszolgálat alaptevékenységének,
feladatának, fõ tevékenységi irányának – törvényes – befolyásolásához. A koráb-
bi „felügyelõ” státus ezt nem tette lehetõvé. 

A jelenleg hatályos megoldás azonban megfelelõ politikai kultúrát és a demok-
ratikus játékszabályok betartását igényli a mindenkori kormánytól, hogy a titkos-
szolgálatok tevékenysége ne legyen túl cikk-cakkos – attól függõen, mely politikai
csoportosulás van éppen kormányzati helyzetben. 

Az alkotmányosság és az emberi jogok garanciális elemei közül két, egymás-
sal szorosan összefüggõ kérdést – a panaszjog és a parlamenti ellenõrzést – kell
elsõsorban vizsgálnunk.

A panaszjog elsõ fokozatának szabályozását találjuk az 1995. évi CXXV. törvény (a
továbbiakban: törvény) 11. § (5) bekezdésben. Megfogalmazása szerint valamennyi, „a
nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységével kapcsolatos panaszokat” felöleli. 

A holland példa szerint az ilyen – tehát a végrehajtó hatalmon belüli – kormány-
zati felügyelethez panaszjogi forma is ismert és mûködõképes lehet, azonban ez
Hollandiában csak alternatív lehetõség a másik két választható út – a külön parla-
menti bizottsági panasz és a bírói út – mellett. A magyar szabályozást tanulmá-
nyozva hiányérzete támad az emberi jogok biztosítását komolyan gondoló, a jog
iránt érzékeny állampolgárnak.

Tekintettel arra, hogy ez a jogintézmény kissé nyitott, félig befejezett, nem ad
választ arra, mi is a jogorvoslat további útja, ha a panaszos a miniszteri vizsgála-
tot nem tartja kielégítõnek, minõsítésével nem ért egyet, és a nemzetbiztonsági bi-
zottságban nem kapja meg a törvény 16. § (2) szerinti, 2/3-os támogatottságot? 

Szintúgy nem derül ki a törvénybõl, hogy mit kell tennie a miniszternek, ha jo-
gosnak ítéli a panaszt? Például leállítja a titkosszolgálati eszköz alkalmazását, fe-
lelõsséget állapít meg, kártérítést utal ki az erkölcsi, esetleg anyagi károsultnak? 

A törvény a sokszor éles parlamenti viták eredményeként szigorú, szoros, nagy
belenyúlási lehetõséget biztosító bizottsági jogkört ad a Nemzetbiztonsági és a
Honvédelmi Bizottságnak.

400

12.4 Dr. Dániel Károly: Az alkotmányosság érvényesülése a nemzetbiztonsági törvényben (1996)



A konstrukció még túl is szárnyalja a német parlamenti bizottságok ellenõrzési
jogkörét, sõt, bizonyos tekintetben az amerikai szabályozáson is túlnõ – hiszen ott
az elnöknek, mint a végrehajtó hatalom fejének, elrendelheti a tájékoztatási köte-
lezettség megtagadását. A bizottság átlép egy olyan határt, ami a tanulmányozott
négy országban valóságos „korridorként” emelkedett a külsõ vizsgálatok elé: e he-
lyeken a forrás és az információszerzés módszere mindenképpen védett. 

A törvény 16. § (2) bekezdése szerint ugyanis a tagok kétharmadának szavazata
alapján a miniszter illetve a fõigazgató kötelezhetõ „... a titkos információgyûjtés so-
rán belföldön alkalmazott módszerre vonatkozó olyan adatok szolgáltatására, ame-
lyek ismerete a jogellenség megítélése szempontjából elengedhetetlen”. (5) 

Ettõl a ponttól csak a bizottságok kíváncsisága szabja meg, hogy hol húzzák
meg a jogellenesség határát. A késõbbi gyakorlat dönti majd el, hogy ez a törvé-
nyi szakasz valóban a jogellenes eljárások megszüntetése érdekében mûködik-e? 

A politikai manipulációk elkerülését a „kétharmados szavazat” valószínûleg ki-
szûri, mivel ebben az esetben a jelenleginél ingatagabb kormányzati többség is
meg tudja akadályozni, hogy az ilyen vizsgálatok során az információkat politikai
indítékok alapján használják fel. 

További, fontos, az állampolgári jogok védelmét szolgáló, garanciális szabállyal – a
panaszjog továbbvitelének 2. fokozatával találkozunk a törvény 14.§ (4) c) pontjában.

Akár a miniszterhez bejelentett panaszoknál, itt is kérdéses a további jogorvos-
lat és a kártérítés. A panasz és a jogorvoslat következetes végigvitelével csak a
nemzetbiztonsági szolgálatok tagjai által használt kényszerítõ eszközök jogelle-
nessége elleni panaszintézménynél, a törvény 37. szakaszban találkozunk. 

Ennek fontossága mellett azonban úgy gondolom, hogy a jogellenes titkosszol-
gálati eszközhasználat (telefonok lehallgatása, titkos videofelvételek a lakások-
ban, a levelek ellenõrzése) vagy a személyes adatvédelem megsértése is okoz-
hat olyan károkat, amelyek garanciáit erõsítené a panasz és a jogorvoslat
végigvitele és a bírói út rögzítése e törvényben. A törvény eme hiányossága jelen-
tõsen csökkenti a korábban megadott, garanciális elemeket. 

A nemzetbiztonsági bizottságokba bekerülõ tagok elõzetes ellenõrzésére, a ve-
lük szemben támasztott követelményekre és a tagok védelmére kidolgozott, a tör-
vény 18-19. §-ában szereplõ szabályok – talán éppen az olykor éles parlamenti vi-
ták eredményeként – jól kimunkáltnak tûnnek. 

A nép által választott képviselõk nem angyalok és nem is mindenki felett álló,
megközelíthetetlen és sérthetetlen személyiségek. A bizottságokban a nemzet
biztonságát érintõ adatok birtokába juthatnak, , ezért meg kell felelniük bizonyos
követelményeknek: 

– egyfajta biztonsági ellenõrzés követelményeinek; 
– be kell tartaniuk a titoktartási kötelezettséget – még frakciójukon belül is. Fen-

tiek fejében fokozott védelem illeti meg õket. 
A hatályos törvénybe beépült az a formula, amely célhoz kötött adatkezelési le-

hetõséget biztosít a nemzetbiztonsági szolgálatoknak. Ez garantálhatja a túltájé-
kozottságból adódó, „túlhatalommal” szembeni védelmet, jól szolgálja a „szüksé-
gességi és arányossági klauzula” érvényesülését. 

Az adatvédelemrõl szóló, 1992. évi LXIII. törvény szabályainak betartásával,
valamint a törvény 52. szakaszában az adatvédelmi biztos mûködésének biztosí-
tását célzó, fõigazgatók részére megszabott törvényi kötelezettségek egységes
rendszerben feltehetõen elegendõ biztosítékot szolgáltatnak arra, hogy az alapjo-
gok között szereplõ, az alkotmány 59. § (1) bekezdésben biztosított, „személyes
adatok védelméhez való jog” és a nemzetbiztonsági szolgálatok hatékony, szük-
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séges mértékû, a feladatok megfelelõ ellátását segítõ nyilvántartási rendszereinek
az összhangja megteremtõdjön. 

A titkos információgyûjtést a tanulmányozott nyugati jogszabályok csak a leg-
szükségesebb mértékû szûkszavúsággal szabályozzák. Hazánkban a kérdést a
törvény 53. szakasza – és annak két változatát a külsõ engedélyhez nem kötött
54-55. §-ok és a külsõ engedélyhez kötött információgyûjtést szabályozó 56-58.
szakaszok – szabályozzák. 

Kimondottan egyedülálló, hogy törvényi szinten taxatíve szabályozzák a titkos-
szolgálatok külsõ engedélyhez nem kötött információgyûjtõ tevékenységét. A tör-
vényjavaslat megismerését követõ elsõ megdöbbenést a szakmai berkekben több-
ségében felváltotta az a felismerés, hogy az itt leírt 11 módszer a különbözõ köny-
vek, filmek, televíziós és rádiós hírek eredményeként már közismertnek tekinthetõ. 

Ennek következtében a törvényben való rögzítés a titkosszolgálatokat körülle-
begõ misztikum lebontásának, ezzel azok jogállami intézményként való kezelésé-
nek célját szolgálja. Arról már nem is beszélve, hogy azok a személyek, akik ellen
ezeket az erõket, eszközöket, módszereket valóban fel kell használni, a tevékeny-
ségük megkezdése elõtt már kiképzésben (hivatalos, félhivatalos vagy bûnözõi
formában) részesültek, így a végrehajtható intézkedések törvényi felsorolása azok
garanciális jellegét erõsíti, a beavatkozás határai tekintetében. 

Egy példát szeretnék erre felhozni. Még a rendszerváltozás elõtti szabályok is-
merték az ún. „titkos õrizetbe vétel” intézményét, ami természetesen az akkori bel-
sõ, titkos utasításokban volt „szabályozva”. 

A hatályos törvényi szabályozás ilyen módszer alkalmazását nem teszi lehetõvé, te-
hát a törvényt megismerõ állampolgár számára garanciát jelent, hogy a nemzetbizton-
sági szolgálatok ily módon kvázi hatóságként sem léphetnek fel vele szemben. 

A törvény fenti szakaszai viszonylag kevés változáson mentek át a tavalyi tör-
vényjavaslathoz képest, így elmondható, hogy az itt szabályozásra kerülõ klauzu-
lák megfelelnek a nemzetközi jogi és a hatályos Alkotmányunk követelményeinek,
nem lépik túl az elengedhetetlenül szükséges, alkalmas és arányos mértéket az
alapjogok korlátozásában.

A törvény 55. szakaszában szabályozott – a köznapi szóhasználatban a vádalku-
hoz közelálló – megállapodás a törvényjavaslathoz fûzött miniszteri indoklás szerint
a külföldi jogrendszerekben elfogadott módszer, mely során az állam a büntetõ igé-
nyérõl való lemondás fejében az együttmûködésre vonatkozó megállapodást köthet.

Ennek törvényi feltétele az, hogy az együttmûködéshez fûzõdõ nemzetbizton-
sági érdek jelentõsebb kell legyen mint az állam büntetõjogi igényének érvényesí-
téséhez fûzõdõ érdek. További feltétel, hogy az ítélet megfelelõen mérlegelt le-
gyen, érvényesüljön a szükségességi és arányossági klauzula. 

A legfõbb ügyész által a feladatra kijelölt ügyész elõzetes jóváhagyásával az
ilyen nyomozás megtagadható, illetve megszüntethetõ. A megállapodást kizárja a
törvény a más életét szándékosan kioltó elkövetõk esetén, mivel az ilyen arányú
bûncselekményhez fûzõdõ büntetõigényt nem kompenzálhatja semmilyen nemzet-
biztonsági érdek. Ezek a garanciák megfelelnek az alkotmányos elvárásoknak.

A speciális gazdálkodási szabályok tekintetében a törvény hatályos szövegébe nem
épültek be a törvényjavaslat vitája során elhangzott azon kritikai részek, melyek a spe-
ciális gazdálkodás tekintetében is nagyobb átláthatóságot kívántak volna biztosítani
(pl. az Állami Számvevõszéken belüli speciális elkülönített szervezet létrehozása,
amely a nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodását is ellenõrizhette volna).

Az Amerikai Egyesült Államok ún. Kiutalási bizottságai (kettõ), valamint a né-
metországi Bundestag pénzügyi albizottsága, mely a BND részletes költségvetés-
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ét fogadja el, jó példákkal szolgálhattak volna. A szoros gazdasági elszámolás
hozzátartozik az alkotmányos demokráciák alapjainak megteremtéséhez, hogy
mind az állami szervek, mind az állampolgárok hozzászokjanak a közpénzek szo-
ros elszámolásának gyakorlatához – még oly kényes területen is, mint a nemzet-
biztonsági szolgálatok speciális gazdálkodása (lásd a Tocsik-ügy példáját).

A fentiek figyelembe vételével a törvény gyenge pontjainak tûnik: 
a 64.§., mivel nem szabályozza azt az esetet, ha a fedõintézmény netán nagy

nyereséggel mûködik, ezt a pluszforrást mire lehet felhasználni; a 66.§., mivel
nem határoz meg semmilyen, a végrehajtó hatalomtól független szervezetet a
speciális gazdálkodás részletes ellenõrzésének jogosultjaként. 

A mellékletként szereplõ védelem alá esõ tisztségek, valamint a fontos és bizal-
mas munkakörök törvényi kijelölése szintén fontos alkotmányos garanciának te-
kinthetõ, mert így – külsõ – törvényhozói akarat határozza meg a nemzetbiztonsá-
gi szolgálatok kompetenciáját, nem pedig a végrehajtó hatalom valamely szintjé-
nek diszkrecionális jogköre az.

Az elemzés további részében arra kerestem a választ, hogy a törvény mikép-
pen illik az új alkotmányozási folyamatba.

Az 1995. márciusi új alkotmánykoncepció (a továbbiakban: koncepció) a nem-
zetbiztonsági szolgálatok feladatát az alábbiak szerint határozza meg: 

„A Magyar Köztársaság függetlenségét, nemzeti érdekeit veszélyeztetõ külföldi
titkosszolgálati törekvések felderítése és elhárítása, az alkotmányos rend ellen irá-
nyuló bûncselekmények felderítése és megakadályozása, továbbá a Magyar Köz-
társaság nemzeti érdekeinek érvényesítését szolgáló kormányzati tevékenység
bizalmas értesülések megszerzésével, elemzésével és értékelésével való segíté-
se a nemzetbiztonsági szolgálatok feladata”. (6)

Több olyan fogalom is van a koncepcióban, ami az elfogadott hatályos törvény
szövegével és szellemével is ellentétes e feladat meghatározásban. 

Ezek: a koncepció két helyen is a „nemzeti érdeket”, az azt veszélyeztetõ, illet-
ve érvényesítõ feladatkört szab a szolgálatok részére, míg a hatályos törvény kon-
zekvensen a „nemzetbiztonsági érdek” kifejezést használja, és a törvény 74.§ a)
pontjában ezt fejti ki értelmezõ rendelkezésében. 

A fogalomhasználat formai eltérése csak látszólag lebecsülendõ különbség, mi-
vel a „nemzeti érdek” egyes politikai nézetek szerint az ország határain kívüli ki-
sebbségek érdekeit is magába foglalja. Nem akarok abba a fejtegetésbe belemen-
ni, hogy vajon a nemzetbiztonsági szolgálatok milyen mértékben használhatóak
fel vagy felhasználhatók-e egyáltalán a környezõ országok kisebbségei érdeké-
ben. Hivatkozom az „Egyezmény az Emberi Jogok és Alapvetõ Szabadságok Vé-
delmérõl” szóló, az 1993. évi XXXI. törvénnyel elfogadott dokumentum több cikke-
lyére (6. cikk /1/, 8. cikk /2/, 10. cikk /2/, 11. cikk /2/ bekezdés), melyekben konzek-
vensen a „nemzetbiztonsági érdek” kifejezést használják. 

Továbbá, ha a koncepció megfogalmazása szerinti „feladata” kifejezés katego-
rikussága nem oldódik fel, akkor a törvény jó néhány feladat meghatározása nem
fog beleférni. Helyette javasolni lehetne az „alapvetõ feladata” megjelölést.

A feladatok között megjelenik „az alkotmányos rend elleni bûncselekmények
megakadályozása”, amihez szerintem nem rendelkezik hatósági jogosítványokkal
egyik nemzetbiztonsági szolgálat sem. Az általános állampolgári kötelezettségen
túl, ami elõírja az ilyen súlyos bûncselekmény megakadályozását, egy szervezet
részére ilyen feladat csak a hozzá biztosított jogkörrel együtt határozható meg. 

A nemzetbiztonsági szolgálatok, ha ilyen bûncselekmény alapos gyanújáig el-
jutnak, át kell adják az információt a nyomozati hatáskörrel rendelkezõ illetékes
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hatóságnak. Ezt az ellentmondást mindenképpen oldani kell az új koncepció és a
hatályos törvény között. 

Véleményem szerint, ha a törvény 10.§ (2) bekezdése fontos garanciális sza-
bály, miszerint a polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása nem
kerülhet egy miniszter kezébe, és ugyanakkor a rendõrséget irányító belügymi-
niszter kezébe sem, akkor ez a szabály alkotmányos megerõsítéssel nyerné el azt
a valódi célt, ami a hatalmi koncentráció elkerülésében jelölhetõ meg. 

A koncepció IX. fejezet 4. pontja 3. mondatát („A nemzetbiztonsági szolgálatok
irányítására törvényben meghatározott feladatmegosztás szerint a kormány és a ha-
táskörrel rendelkezõ miniszter jogosult.”) ki kellene egészíteni azzal, hogy a törvény
által szabályozott alapjogokat is mélyen korlátozó nemzetbiztonsági tevékenységet
az Országgyûlés bizottságai útján ellenõrzi. Igazán komolyan kellene vennünk az
alapjogok minél szélesebb körû biztosításának a koncepcióból elõtûnõ szándékát. A
fejezetnél kifejezetten rögzíteni kellene, hogy a szolgálatok tevékenysége elleni ál-
lampolgári panaszok kivizsgálására biztosítani kell a bírói út lehetõségét. 

A koncepció megfogalmazása ugyanakkor pontosabb a jelenlegi Alkotmány
40/A. § /2/ bekezdésénél, mert a „nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó rész-
letes szabályokat” kívánja a minõsített többséggel szabályozni – ahogy az a tör-
vény is teszi – nem pedig „csak” a tevékenység részletes szabályait, ahogy azt a
jelenlegi Alkotmány kodifikálja.

A koncepció a nemzetbiztonsági szolgálatok helyét, szerepét, alapvetõ felada-
tát, szabályozásának módját rögzíti, és ezzel a modern alkotmányosság követel-
ményeit kívánja teljesíteni. Ez a szándék csak akkor lesz teljes, ha az új Alkot-
mány rögzíti az alapjogok korlátozásának mértékét a nemzetbiztonsági tevékeny-
ség során is. Oly módon, hogy az Alkotmánybírósági határozatokban kimunkált
szükségességi és arányossági klauzulát szabja meg – mint a korlátozás határát. 

Összességében a törvény megfelel a nemzetközi jog, a hatályos magyar Alkot-
mány, a Nyugat-Európai Unió követelményeinek – és mint minden olyan törvény,
mely az adott országban elõször kerül kodifikálásra kinõve gyermekbetegségeit –
jó alapokat teremt a szabályozott jogviszonyoknak megfelelõ jogkövetésre.

Megállapítható, hogy a nemzetbiztonsági tevékenység szabályozásának szá-
zadunkon belüli fejlõdési mérföldköve a törvény. Ha csak azt vesszük, hogy 1909-
ben a titkos szolgálati tevékenység irányítási eszköze lehetett egy „fõszolgabírói
leirat” (lásd: melléklet), és a mintegy 86 év alatt egy komplett és komplex törvény
megalkotásáig jutott el e területen a magyar jogalkotás, akkor ez egy nem lebe-
csülendõ teljesítmény.
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12.5. Kuti Ferenc: A katonai titkosszolgálatok
civil kontrolljának néhány kérdése

(2000.01.08., HADTUDOMÁNY X. évfolyam, 1. szám)

A fejlett, demokratikus polgári társadalmakban a titkosszolgálatok ellenõrzése,
az ún. civil kontroll törvények által szabályozott keretekben történik. Ez a garanci-
ája annak, hogy a szolgálatok kellõ mértékû ellenõrzés alatt álljanak, ne lehesse-
nek eszközei az állampolgárok felett álló, öntörvényû igazságosztó vagy büntetõ-
apparátusnak. A szerzõ e sajátos szolgálatokkal szembeni elvárásokat, törvényes
mûködésük alapelveit és a Parlament illetékes bizottságai általi ellenõrzésük né-
hány lehetséges formáját foglalja össze.

A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálatai polgári ellenõrzésének
legfontosabb kérdéseit az 1995. évi CXXV törvény [1] és még számos más jog-
szabály megoldotta, sõt a szolgálatok hivatásos állományú tagjainak jogvédelme
soha ilyen rendezett nem volt, mint éppen a szolgálati törvény [2] életbeléptetése
óta. Ugyanakkor egy dolog már a kezdetekkor leszögezhetõ: a polgári ellenõrzés
– vagy másként a civil kontroll – kérdéseit minden oldalról vitatják. Ha van, akkor
annak mélysége, irányultsága, mûködési mechanizmusa kavar rendre viharokat.
Ha hiányzik, akkor minden olyan zavart vagy társadalmi deviancia miatti kárt a tit-
kosszolgálatok számlájára írnak, amikor csak egy szemernyi esély is van a bizton-
sági szolgálatok hírbe hozására.

A szolgálatok tevékenységének reflektorfénybe állítása egy bizonyos ponton túl
rendkívül zavaróan hat azok mûködésére, de mint a mindennapok sokszínû pél-
dái mutatják: együtt lehet vele élni. A mai „ügyek” – a nemzetbiztonsági szolgála-
tok törvényes tevékenysége szempontjából –, mire lezáródnak, zömükben nem
többek vérszegény pamfleteknél [3]. Mégis elegendõek arra, hogy a közvélemény-
ben a bizalmatlanság és a bizonytalanság érzetét keltsék. Abban a közvélemény-
ben, amelynek – jogosítványai okán – lehetõsége kell, hogy legyen a szolgálatok
mûködéséhez szükséges pénzkeretek megadására vagy a mûködés bizonyos te-
rületeivel kapcsolatos aggályok, kifogások miatt éppenséggel: megkurtítására.

A nyugati világ fejlett részein tevékenykedõ, legnagyobb hagyományokkal ren-
delkezõ biztonsági szolgálatok mûködését sem övezi feltétlen tisztelet és társadal-
mi konszenzus függetlenül attól, hogy annak létét és szükségességét az alapel-
vek szintjén a társadalom valamennyi rétege elismeri. Ezeknek a szervezeteknek
– mint minden szervezetnek – a szempontjából is követelmény, hogy megfelelõ
imázsa és presztízse legyen. Ez a kép, ami a társadalomban a szolgálatokról
megjelenik, ugyanúgy magában hordja az értékazonosságokat, mint a specifiku-
mokat. Értékazonosságként jelölöm a társadalom által támasztott azon igényt,
hogy a titkosszolgálat(ok)ról pozitív és reális kép legyen a társadalom elõtt. Ez –
saját védettsége biztosítására is, biztonságtudata fenntartására is – a társadalom
valamennyi csoportjának az érdekeként jelölhetõ meg.

A specifikum a szolgálatok törekvéseinek valóra váltását szolgáló eszközrend-
szerben mutatható ki. Addig, amíg egy gazdasági szervezet imázsát kedvezõen
befolyásolja a köztudatban az annak hatékonyságáról több – ellenõrizhetõ forrás-
ból – szárnyra kelt híradás, addig a titkosszolgálatok önmagukról hiába hirdetnek
ilyeneket. A pozitív kép kialakításához specifikus eszközökre van szükség, ebben
a felfogásban az eszközök közt tartom számon a jól mûködõ, a köz érdekeit szol-
gáló civil kontrollt.
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Ezen szolgálatok tevékenysége komoly érdekeket is sért(het), éppen ezért a
titkosszolgálatokat fenntartó társadalomnak szüksége van a valós ellenõrzés
lehetõségére, intézményrendszerére. A három hatalmi ág törvényekben rögzí-
tett ellenõrzése mellett a civil társadalom számára a kontroll legfõbb színtere a
nyilvánosság. Bizonyos esetekben a titkosszolgálatok különös érdeklõdése a
gazdasági tevékenységet hozhatja igen kellemetlen helyzetbe. Nem meglepõ
ebben a konstellációban az a kitüntetõ figyelem, ami idõnként megnyilvánul a
titkosszolgálatok munkálkodása, ezzel összefüggésben – ritkán – egyes mun-
katársai személye iránt. A társadalom – sõt, adott esetben a hatalom – egyes
szûk csoportjai számára is kimondottan korlátozóak lehetnek azok a jogi meg-
kötések, amelyek törvénybe iktatását akár egyöntetû helyeslés is övezte egy-
koron. Mindezek kiváltói lehetnek az olyan akcióknak, amelyeknek a feltétele-
zett céljaként a szolgálatok „hitelképtelenné” tételét kívánják elérni. Tapaszta-
lat, hogy a különféle indíttatású, ám igencsak sodró indulatoktól fûtött, de-
monstratív kampányoknak nem sok közük van a polgári ellenõrzéshez. A civil
kontroll érvényesítése a társadalom számára sohasem jelentheti a titkosszol-
gálatok munkálkodásának, terveinek válogatás nélküli, állandó kipellengérezé-
sét, hiszen azok mindegyike éppen az állam érdekeit szolgáló, bûnmegelõzõ
tevékenységekre vonatkozik.

A demokratikus intézményrendszerek sorában a fejlett polgári társadalmak je-
lentõs szerepet szánnak a titkosszolgálatok ellenõrzése kérdésének, a civil kont-
rollnak [4]. Ezen belül a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége, el-
lenõrzésének kérdései a civil kontroll sajátos területét jelentik.

A nemzetbiztonsági szolgálatok terminológiájában és felfogásában merõben
más értelmezést kap a társadalmi ellenõrzés fogalma, értékspecifikumai, mint a
téma „civil“ szakértõinél, fõként azért, mert a dolgok természete folytán valóban el-
fogulatlan, a titkosszolgálatoktól független nemzetbiztonsági szakértõi karról ma
még nem beszélhetünk. A magyar demokrácia fejlesztése elképzelhetetlen anél-
kül, hogy a polgári ellenõrzés a társadalom valamennyi szférájára ki ne terjedjen.
Nem vonhatják ki magukat ez alól a nemzetbiztonsági szolgálatként aposztrofált
titkosszolgálatok a korábban említett gazdasági függõség és elszámolási kötele-
zettségek miatt sem. Természetes, hogy ez messze nem(csak) gazdasági kérdés,
a polgárbarát társadalom hatalmi intézményrendszerének, közszolgálati ágának
normális tûrési kötelezettségérõl van itt szó.

A biztonságpolitikai kutatások sajátos területét kell képeznie a nemzetbiztonsá-
gi tevékenység civil kontrollja fogalom- és intézményrendszere vizsgálatának. Te-
kintve ezek úttörõ jellegét, a kutatási cél ezek esetében nem terjedhet ki minden
részterületre. Az elsõdleges tapasztalatok összegezésével – feltárva a különbözõ
titkosszolgálatok ellenõrzési mechanizmusai közötti azonosságokat és különbözõ-
ségeket – azonban a civil kontrollnak a szükségletek szintjére kiépített intézmé-
nyei mûködtetéséhez is komoly segítséget nyújthatnak.

A szolgálatok mûködésének törvényi alapjai

Az európai szövetségesi tagság megköveteli, hogy az ott meghonosodott nor-
mák szerint vegye ki részét minden csatlakozni kívánó azokból a biztonsági erõ-
feszítésekbõl, amelyek a térség megváltozott geostratégiai helyzete okán indokol-
tak. A megváltozott szövetségesi viszonyok miatt felértékelõdött a titkok védelme
[5], a biztonsági szolgálatok szerepvállalása. Nem lehet haszontalan néhány – a
történeti elõzményre vonatkozó – gondolat felidézése ezzel kapcsolatban. Annál
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inkább indokolt ez, mivel a nyugati demokráciákban is a II. világháború után kez-
dõdött meg a titkosszolgálati tevékenységek részletes szabályozása [6].

A titkosszolgálatok története évezredekre nyúlik vissza. A tevékenységük alap-
vetõ céljai nem változtak: egyrészt híreket, információkat szerezni a lehetséges
veszélyforrásokról (szervezetekrõl, hadseregekrõl, országokról stb.), másrészt
megakadályozni, hogy idegenek illetéktelenül fontos információkhoz jussanak. A
titkosszolgálatok alapfunkcióiként tehát a hírszerzés és az elhárítás jelölhetõk
meg.

A titkosszolgálatok szervezeti felépítését, mûködésük rendjét, tevékenységük
irányultságát, akcióikat, munkatársaik kilétét mindig, mindenhol „misztikus köd”
fedte, a nyilvánosság és társadalmi kontroll szinte kizárt volt [7].

A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálatai tevékenységét az 1990 ja-
nuárjában kirobbant Duna-gate ügy után a korábbinál is több fenntartás övezte.
Kezdetben a politika sem tudott mit kezdeni a ráruházott irányítási jogkörökkel, mi-
vel a belpolitikai erõviszonyok és kötélhúzások egyetlen domináns parlamenti cso-
portosulás számára sem tették fontossá, hogy a fent említett botrány kirobbaná-
sát követõ másfél hónapon belül tetõ alá hozott átmeneti törvényt és MT rendele-
tet átfogó, új törvénnyel váltsa fel.

1990 és 1995 között nem volt véleménykülönbség abban a politikai színtér sze-
replõi közt, hogy a szuverenitás és az alkotmányos rend védelme érdekében teen-
dõ állami intézkedések egyik nélkülözhetetlen eleme a titkosszolgálatok – törvény
általi – létrehozása és mûködtetése. Egy átfogó törvény az egyik garanciája annak,
hogy ezek a szolgálatok kellõ mértékû és eredményességû ellenõrzés alatt álljanak,
ne lehessenek egyik vagy másik társadalmi csoport érdekeiért tevékenykedõ, az ál-
lampolgárok felett álló, öntörvényû igazságosztó vagy büntetõapparátusok.

A vázolt egyetértés és az átmeneti szabályozás tarthatatlanságának felismeré-
se és elfogadása széles körû, a fejlett demokráciák tapasztalatait is használó tör-
vényelõkészítõ munkához vezetett. Így vált lehetõvé, hogy 1995 õszén a Parla-
ment elé került a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény. Az 1995. évi
CXXV [8]. törvény elfogadásával a magyar jogrendszerben elsõ ízben jelent meg
a nemzetbiztonsági szolgálatokról önálló törvény, amelyben a jogalkotó deklarál-
ta: az ország szuverenitása, politikai, gazdasági és honvédelmi érdekeinek meg-
óvása céljából nemzetbiztonsági szolgálatokat hoz létre és mûködtet.

A törvényben egyértelmûen megfogalmazta: az alapvetõen titkos és sajátos
eszközöket felhasználó nemzetbiztonsági tevékenység megfelelõ jogi szabályo-
zást igényel annak érdekében, hogy semmilyen körülmények között ne jelenthes-
sen veszélyforrást a demokratikus jogrendre. Ezen belül az állampolgári jogokat
csak akkor és olyan mértékben korlátozhassa, amennyiben az az ország bizton-
ságának megóvása, szuverenitásának érvényesítése céljából szükségszerû és in-
dokolt. A törvény a nemzetközi tapasztalatok és a nemzetbiztonsági tevékenység-
re vonatkozó külföldi jogszabályok figyelembevételével és felhasználásával –
ugyanakkor a sajátos magyar viszonyokat szem elõtt tartva – átfogóan szabályoz-
za a nemzetbiztonsági szolgálatok mûködését és benne azok parlamenti ellenõr-
zésének kérdéseit is.

A jogszabály egységbe foglalja a három hatalmi ág – a törvényhozás, a kor-
mányzati végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás – egymástól markánsan
elkülönülõ feladat- és felelõsséghatárait, irányt szabva a további kontrollmecha-
nizmusok meghatározásának, kialakításának.

A törvényhozói hatalom a nemzetbiztonsági tevékenység gyakorlását és annak
anyagi hátterét biztosító törvények [9] megalkotásával, a parlamenti állandó és
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eseti bizottságok ellenõrzéseivel, beszámoltatásaival tudja teljesíteni kötelmeit.
Ezzel késõbb részletesebben foglalkozom majd.

A kormányzat mint végrehajtó hatalom a felügyelõ miniszterek [10]: a polgári tit-
kosszolgálatokat felügyelõ tárca nélküli miniszter és a katonai titkosszolgálatokat
felügyelõ honvédelmi miniszter útján gyakorolja jogosítványait [11]. Ezen a szinten
jelennek meg a nemzetbiztonsági tevékenységhez szükséges feltételeket biztosí-
tó rendeletek, a polgári szféra egyes együttmûködõ területeire vonatkozó, kötele-
zettségeket vagy jogosítványokat tartalmazó jogszabályok. A felügyelõ min-
iszter(ek) számára az ellenõrzési kötelmek gyakorlása az egyes folyamatban lévõ
ügyekbe az operatív beavatkozást nem teszi lehetõvé, de azok aggályosnak ítélt
vonatkozásairól széles körû tájékoztatásra kötelezhetik az adott szolgálatok veze-
tõit. A generális prevenciót a felügyelõ miniszterek a szolgálatok tevékenysége
idõszerû feladatainak félévenkénti meghatározásával, szervezeti és mûködési,
valamint a titkos információgyûjtés belsõ eljárási szabályainak jóváhagyása útján
gyakorolják.

Fontos elem, hogy a felügyelõ miniszter hatáskörébe adta a jogalkotó a nem-
zetbiztonsági szolgálatokra tett panaszok kivizsgálásának és annak eredmé-
nyérõl a panaszos tájékoztatásának kötelességét. A jelenlegi kormányzati
struktúra erõsíteni szándékozik a kormányzati irányítás hatékonyságát a kabi-
net államtitkári rangban lévõ nemzetbiztonsági tanácsadója és munkacsoport-
ja alkalmazásával.

Az igazságszolgáltatás – mint a harmadik hatalmi ág – több helyen is érintve
van a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége ellenõrzésében. Jellegétõl füg-
gõen az igazságügyi-miniszter, vagy a Fõvárosi Bíróság elnöke által e feladatra ki-
jelölt bíró jogosult jóváhagyni az állampolgár jogait sértõ, korlátozó, a Nb.-i tör-
vényben meghatározott külsõ engedélyhez kötött titkosszolgálati eszközök alkal-
mazására benyújtott elõterjesztéseket [12]. Garanciális elemként értékelendõ,
hogy ezeket csak a szolgálatok fõigazgatói nyújthatják be, a megfelelõ indokolás-
sal [13]. A bíróság mellett az ügyészség is szerepet kap a törvényes mûködés fel-
tételei biztosításában, mivel a legfõbb ügyésznek [14] kell kijelölni azt az ügyészt,
aki elõzetesen dönthet – a titkosszolgálat által kezdeményezett és megindokolt –
nemzetbiztonsági érdekbõl fontos esetleges vádalku ügyében.

Normák és alapelvek

Kezdettõl fogva polémia tárgyát képezte, hogy a normaszöveg mennyiben felel
meg a demokratikus országokban mûködõ szolgálatokra vonatkozó jogi követel-
ményeknek. Az elõkészítõ munka során több ország titkosszolgálatainak struktú-
ráját, feladatkörét, parlamenti ellenõrzését és felügyeletét, a titkos információgyûj-
tés engedélyezési eljárását vizsgálták meg a szakemberek. Arra a megállapításra
jutottak, hogy nincs sem egyedüli, sem kizárólagos és még kevésbé örök érvényû
modell; a titkosszolgálatokra vonatkozó joganyagot mindenhol az adott kormány-
zati rendszer, a társadalmat ért kihívások és a történelmi hagyományok határoz-
zák meg.

Nincs tehát automatikusan másolandó etalon, hanem olyan (a demokratikus
jogállam alapintézményeit védõ és óvó) rendezõelvek érvényesülnek, amelyek
alapján a nemzetbiztonsági szolgálatok mûködnek. Ezek az elvárások, alapelvek
a következõkben foglalhatók össze:

a) A nemzetbiztonsági szolgálatok nem lehetnek pártpolitikai érdekek által ve-
zéreltek, nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem másodlagos eszközként
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a pluralizmus talaján folyó pártpolitikai küzdelmekben. Tevékenységük – eb-
ben az összefüggésben – csak az alkotmányos rendet jogellenes módon
megváltoztatni, megzavarni igyekvõ és a jogállami értékeket, intézményeket
támadó törekvések felderítésére és felszámolására irányulhat.

b) A nemzetbiztonsági szolgálatok rendeltetése az ország szuverenitásának ér-
vényesítésében és alkotmányos rendjének védelmében határozható meg.
Ezek olyan kiemelt súlyú állami érdekek érvényesítését jelentik, amelyhez a
szolgálatoknak megfelelõ akciószabadságot kell kapniuk. A jogállami kor-
mányzattal szemben támasztott követelmény nem a gyengeség, hanem az
állami döntések hatékony és törvényszerû végrehajtása. A demokratikus ál-
lam nem azonos az eszköztelen végrehajtó hatalommal, hisz a demokratikus
mûködésnek az is feltétele, hogy az államnak a fenyegetõ alattomos táma-
dásoktól meg kell tudni védenie a jogállam alapvetõ intézményeit és az ál-
lampolgárok életét és biztonságát is. A törvénynek lehetõséget kell biztosíta-
nia arra, hogy a szolgálatok gyorsan változó világunkban is adekvát és kellõ
hatékonyságú választ tudjanak adni a társadalmat ért kihívásokra és táma-
dásokra.

c) A szolgálatok nem folytathatnak öntörvényû, önmagáért lévõ tevékenységet,
így mind a feladatok tervezése, mind a konkrét megvalósítás során igazod-
niuk kell az ország külsõ és belsõ biztonsági helyzetéhez, az ebbõl adódó re-
ális kihívásokhoz és társadalmi szükségletekhez. Ezt hivatott tovább erõsíte-
ni és biztosítani a közvetlen miniszteri felügyeleti jogkör megteremtése, vala-
mint a szolgálatok idõszerû és hangsúlyos feladatainak a kormányzat részé-
rõl történõ állandó kijelölése.

d) Az elõzõekbõl következik az is, hogy a szolgálatok nem jogon kívüli szerve-
zetek, rájuk is érvényes az állami szférára jellemzõ alapelv, miszerint az ál-
lampolgárok irányába csak törvényi felhatalmazással és annak keretén belül
léphetnek fel. A nemzetbiztonsági szolgálatok az állampolgárok alapvetõ
személyiségi jogait csak a törvényben meghatározott feladatok ellátására, az
ahhoz szükséges mértékben és módon korlátozhatják. Célszerû arra is gon-
dolnunk, hogy az itt dolgozók sem vonhatják ki magukat a társadalomban
zajló értékátrendezõdés (nevezetesen: a hagyományos normák devalváló-
dása, illetve a helyükbe lépõ modern értékek) ambivalens hatása alól. [15]

e) Természetesen kontrollálni kell, hogy a szolgálatok betartják-e a törvényeket,
ezen belül az elõbb említett arányosság követelményét. Ennek megfelelõen
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény igen széles jogosítványokat
biztosít a törvényességet felügyelõ Nemzetbiztonsági Bizottságnak [16]. E
jogosítványokat a kialakult hazai gyakorlaton messze túlmenõen, a nemzet-
közileg elfogadott elvek szerint határozta meg a javaslat. A hatalmi ágak
megosztása értelmében ez az ellenõrzés azonban nem válhat operatív irá-
nyítássá, hisz a szolgálatok a végrehajtó hatalom eszközeként mûködnek.

Ezek azok az elvek, amelyek minden demokratikus állam nemzetbiztonsági
szolgálatára vonatkozó jogszabályban megjelennek, és ezeket maradéktalanul
tartalmazza az adott törvény, érvényesülésükre pedig megfelelõ garanciákat ír elõ.
Ugyanakkor, a Nb.-i törvény olyan részletes szabályozást adott, amelyet mind a
társadalom, mind az érintett szakmai körök régóta vártak, ezért elfogadása továb-
bi halasztást nem tûrt már. A végbemenõ társadalmi átalakulás során az állam pol-
gárainak is egyértelmûvé kellett tenni, hogy a szolgálatok mely esetekben léphet-
nek fel, és milyen eszközökkel védhetik a demokratikus államrendet. 
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Az életre hívott nemzetbiztonsági szolgálatok 1990 és 1995 között bebizonyí-
tották, hogy képesek feladataik ellátására, megtalálták helyüket a jogállami szer-
vezetrendszerben. A további eredményes és hatékony munka zálogát teremtette
meg a Parlament azzal, hogy a szolgálatok munkatársai részére a felhatalmazás
határait egyértelmûen és pontosan rögzítette.

A hatalmi ágak megalapozottabb szakmai mûködését segíti elõ az erkölcsi
alapelvek, azonosságok és specifikumok meghatározása, jogi definíciókba foglalt
pontosítása. Ez hozzájárulhat a politika és a morál viszonyában óhatatlanul meg-
lévõ ellentmondások, feszültségek kezeléséhez, csökkentéséhez.

Az eddig tárgyaltakból is kitûnik: bár elemi igény volt mind bel-, mind külföldön
a hazai titkosszolgálati tevékenységek törvényi szabályozására, éppen a megelõ-
zõ évtizedek negatív tapasztalatai által motivált bizalmatlanság vitte szinte zátony-
ra a legjobb szándékú kezdeményezéseket is. Nem szabad megfeledkezni arról a
szigorú misztifikálásáról sem, amely az állambiztonsági tevékenységet övezte ak-
koriban! Ha az nem lehetett titok, hogy egyáltalán van állambiztonsági szerv, ak-
kor az már szinte annak számított, hogy épül fel, milyen részekre tagozódik. Ezek
alapján megérthetõ, hogy a demokrácia formálódó gyakorlata sokféle aggályt ho-
zott fel a szolgálatokkal kapcsolatban.

A szolgálatok parlamenti ellenõrzése

A szolgálatok parlamenti ellenõrzése a szolgálatok törvényes és rendeltetés-
szerû mûködésének alapvetõ garanciális eleme. Ennek során érvényesül a titkos-
szolgálatok felett a hatékony törvényi ellenõrzés.

A Nemzetbiztonsági Bizottság tagjai folyamatosan tájékoztatást kapnak a nemzet
biztonságát érintõ kérdésekrõl, illetve a szolgálatok tevékenységérõl. A parlamenti
ellenõrzés különös jelentõsége a kétirányú garanciarendszer oldaláról ragadható
meg. Az ellenõrzés egyrészt óvja a társadalmat a szolgálatok esetleges túlkapásai-
tól, másrészt erõsítheti a szolgálatok önvédelmét is a jogellenes befolyástól.

A modern polgári társadalmakban egyre inkább elfogadott elv, hogy a társada-
lom egyetlen szervezete sem lehet (ne legyen!) olyan, amely egy adott érdekcso-
port, párt érdekeinek totálisan alárendelõdik. Kizárja garanciarendszerekkel, kont-
rollmechanizmusokkal, hogy ezt ne is használhassa fel önös céljai érdekében.
Igaz, ennek komoly jogi biztosítékai vannak, de ez nem téveszthet meg bennün-
ket: ez egyben erkölcsi, morális kérdés is! Ebben a kontextusban valós és súlyos
értékproblémát jelent, ha sérülnek az alapelvek.

Az államigazgatás egyéb területeit ellenõrzõ országgyûlési bizottságokhoz ké-
pest a Bizottság által gyakorolt alkotmányos ellenõrzés különös jelentõségét az
adja meg, hogy az érintett szolgálatok tekintetében az államigazgatási szervekre
általánosan vonatkozó külsõ ellenõrzési, felügyeleti jogok és lehetõségek nem
vagy csak korlátozott mértékben alkalmazhatók. Ezért a törvény a Bizottság alkot-
mányos ellenõrzési munkájának maradéktalan ellátásához minden szükséges jo-
got biztosítani kívánt.

A Bizottság a minisztertõl és a fõigazgatóktól rendszeresen tájékoztatást kap a
szolgálatok általános tevékenységérõl. Ugyanakkor a törvény meghatároz a Bi-
zottság számára általános, a hatékony ellenõrzést biztosító jogosítványokat, mint
például a folyamatos tájékoztatáskérést, a nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazga-
tói tisztségére jelölt személyek meghallgatását, valamint a nemzetbiztonsági szol-
gálatok költségvetésének részletes tervezete, illetve a költségvetés felhasználá-
sáról szóló részletes összefoglaló jelentés véleményezését.
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Az általános tájékoztatás fontos területe, hogy az igazságügy-miniszter az álta-
la engedélyezett titkos információgyûjtés [17] jellemzõirõl, ügytípusokról köteles
tájékoztatást adni a Bizottságnak. A fõigazgatók a kivételes engedélyezés [18] ál-
talános jellemzõirõl külön is beszámoltathatók. (A hatalmi ágak elkülönülése foly-
tán az engedélyezõ bírót nem számoltathatja be a Parlament.)

A szolgálatok mûködésére vonatkozó általános tájékoztatáson túlmenõen a Bi-
zottság megkapja a nemzet biztonsága szempontjából fontos értékelõ jelentése-
ket, betekinthet a nem konkrét ügyekre vonatkozó tájékoztató jelentésekbe, és tá-
jékoztatást kap a szolgálatokkal kapcsolatos kormányhatározatokról.

A szolgálatok mûködésével összefüggõ szabálytalanságokról a Bizottság tudo-
mást szerezhet – többek között – saját általános tájékozódása során, állampolgá-
ri panasz alapján, parancsmegtagadás esetén [19], valamint a szolgálatok mun-
katársa által tett bejelentés [20] során.

Ennek megfelelõen, ha a Bizottság a szolgálatok jogellenes vagy nem rendelte-
tésszerû tevékenységét feltételezi, vizsgálat lefolytatására kérheti fel a minisztert,
jogszabályellenes mûködés észlelése esetén saját maga is folytathat ténymegálla-
pító vizsgálatot. A megállapítások alapján a Bizottság felhívhatja a minisztert a szük-
séges intézkedések megtételére, kezdeményezheti a felelõsség megvizsgálását.

A Bizottság ellenõrzési feladatainak ellátásához elengedhetetlen bizonyos spe-
ciális szakmai felkészültség. Ezt hivatott megalapozni az a rendelkezés, hogy a
Bizottság a szolgálatok tevékenységében jártas személyeket jogosult szakértõi te-
vékenységre felkérni. Ilyen szakértõi feladatokra elsõsorban a szolgálatokkal állo-
mányviszonyban álló vagy az állományból már kikerült személyek alkalmasak. A
politikamentesség biztosítása végett a Bizottság, mint testület jogosult szakértõi
tevékenységre felkérni akár hivatásos állományviszonyban lévõ személyeket is.

Fontos ez utóbbi kijelentésre ráirányítani a figyelmet: politikaelméleti problémát
is jelent a kérdés, hiszen nem kevesebbrõl van itt szó, mint arról, hogy egyetlen
közszolgálati szerv sem rendelhetõ politikai elnyomás alá. A titkosszolgálatok
értékspecifikumaként rögzíthetjük azt, hogy pártoknak, szûk hatalmi érdekeknek
ne legyenek alárendelhetõk. Ugyanitt még egy értékspecifikum állapítható meg,
ami csak részben érhetõ tetten a titkosszolgálatok általános jellemzõi sorában: a
magyar titkosszolgálatok katonai függelmi viszonyok között, a szoros szolgálati
alá-fölérendeltségben végzik munkájukat. Ez a „katonásság” meghatározza létü-
ket, mûködésüket, természetes, hogy a munkatársak létét, mozgásterét, lehetõsé-
geit is specializálja, szûkíti. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy bármi is korlátoz-
ná õket a belsõ mûködési zavarok jelzésében, feltárásában.

Az adott titkosszolgálatot felügyelõ miniszter köteles tájékoztatást adni a Bizott-
ság elnökének, ha a nemzetbiztonsági szolgálatok országgyûlési képviselõ vagy
vele közös háztartásban lévõ hozzátartozója tekintetében információgyûjtõ tevé-
kenységet folytatnak. A törvényben foglalt parlamenti ellenõrzési jogosultságokat
a jelenlegi magyarországi – némely tekintetben a nemzetközi – gyakorlatnál is
szélesebben, azon túlmutatóan határozták meg. A parlamenti ellenõrzés során a
Bizottság jogosult tájékoztatást kérni a minisztertõl és a szolgálatok munkatársai-
tól, illetve saját maga is végezhet ténymegállapító vizsgálatot. Az ellenõrzési jog-
körök gyakorlása (ténymegállapító vizsgálat, iratbetekintés, meghallgatás és be-
számoltatás) során azonban a Bizottság nem juthat olyan információk birtokába,
amelyek adott esetben a szolgálatokkal együttmûködõ személy(forrás), illetve az
alkalmazott módszer védelméhez fûzõdõ kiemelt súlyú nemzetbiztonsági érdeket
veszélyeztetné. E szûk körû korlátozás a nemzetközi gyakorlatban elfogadott elv
rögzítését jelenti.
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Tekintettel arra, hogy a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a honvédelmi mi-
niszter irányítása és a fõigazgatók vezetése alatt országos hatáskörû, önálló gaz-
dálkodást folytató költségvetési szervekként látják el nemzetbiztonsági feladatai-
kat, a fõigazgatóktól – a honvédelemmel kapcsolatos állásfoglalásai kialakításá-
hoz – a Honvédelmi Bizottság (HB) is jogosult tájékoztatást kérni.

Ennek a tájékoztatásnak más a jellege; a titkosszolgálati tevékenységre vonat-
kozóan annak mértéke nem éri és nem is érheti el a Nemzetbiztonsági Bizottság
elõtti beszámolások részletességét, hiszen a HB elõtt a honvédség rendeltetés-
szerû mûködtetéséhez kapcsolódó, általánosítható tapasztalatok kerülnek szóba.
A titkosszolgálati eszközök alkalmazásának parlamenti felügyeletét a Nemzetbiz-
tonsági Bizottság látja el.

Biztonsági szempontokra tekintettel a Nemzetbiztonsági Bizottság és a Honvé-
delmi Bizottság azon ülései zártak, ahol a nemzetbiztonsági tevékenységet érintõ
ellenõrzési jogkörben járnak el.

A Honvédelmi Bizottság [21] tagjainak erkölcsi felelõssége különleges jelentõségû.
Az ország sorsa szempontjából a legalapvetõbb erkölcsi és jogi kérdésben: a háború
és a béke kérdésében a HB specifikus szakmai kompetenciája – természetesen az ál-
tala bevonható, meghallgatható szakértõk jelentéseire támaszkodva – meghatározó
lehet egy esetleges parlamenti döntés meghozatalában. A testületi felelõsség senki
számára nem ad menlevelet, minden egyes bizottsági tag [22] egyéni-politikusi fele-
lõsséggel tartozik választóinak. Nem kisebb dologról van itt szó, mint a politikussal
szemben támasztott olyan követelményrõl, mint a vállalt kötelezettségek teljesítése, az
elvárható felelõsség viselése a haza ügyérõl szóló döntések elõkészítésében, megho-
zatalában. Csupán látszólag tûnik ez utóbbi kijelentés patetikus frázisnak. Ha végig-
gondoljuk ezt a logikai sort, érzékelhetõ lesz, hogy mire építettem érvelésemet.

A fokozott politikusi felelõsségnek [amit vita nélkül elfogadhatunk: valóban kivé-
teles a felelõsség oldala (is) ennek a tevékenységnek] jelen kell lennie a minden-
napokban, az eseményekre történõ idõbeni reagálásokban is. Az ország bizton-
ságpolitikai helyzetének megítélése, a változások objektív értékelése, reális prog-
nózisok készítése már önmagában is komoly súlyt jelent. Ehhez kell rendelnie a
biztonságpolitikai környezet változásaira reagálás elvi tételei kimunkálását (pl. biz-
tonság- és védelempolitikai alapelvek), valamint a szükséges materiális feltételek
megteremtését szolgáló eszközoldalra vonatkozó döntéseket.

És ott van még a humánszféra, amit nem lehet egy rövid vagy hosszú távú terv
keretei közé szorítottan megváltoztatni, hogy csupán néhány ágát érintsem a dolog-
nak. A törvény a nemzetbiztonsági tevékenység védelme érdekében megerõsíti,
hogy a bizottságok tagjait a tudomásukra jutott állam- és szolgálati titok tekintetében
– megbízatásuk megszûntét követõen is – titoktartási kötelezettség terheli. A Bizott-
ság parlamenti ellenõrzési (felügyeleti) eljárása nem érint más bírósági vagy egyéb
(hatósági) eljárást, annak megindítását és eredményét nem befolyásolja.

A bizottságok tagjai széles ellenõrzési és tájékozódási jogosítványaik gyakorlá-
sa során a legszigorúbban védett információk birtokába kerülhetnek. Ezért elen-
gedhetetlen, hogy ilyen megbízatást csak olyan személyek lássanak el, akik meg-
felelnek a biztonsági követelményeknek. Ennek érdekében a Nemzetbiztonsági
Hivatal elvégzi a képviselõcsoportok által bizottsági tagságra jelölt személyek
nemzetbiztonsági ellenõrzését. Az eljárás ezen szakaszában kétszer annyi jelölt
nevezhetõ meg, mint amennyi tagot delegálhat a képviselõcsoport a Bizottságba.

Ha kockázati tényezõ merül fel, a fõigazgató errõl tájékoztatja a „megrendelõt”,
az Országgyûlés elnökét. Az õ kompetenciájába tartozik az érintett képviselõnek
és parlamenti frakciójának tájékoztatása.
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A nemzetbiztonsági szolgálatok mûködésének törvényi szabályozása, 
értékorientációi

A részletes eljárási szabályok kidolgozására a képviselõi méltóság megõrzésé-
nek, a személyhez fûzõdõ jogok védelmének és a Bizottság mindenkori mûködé-
sének biztosítása érdekében van szükség. A Bizottság ellenõrzõ tevékenysége
során felhasznált információk védelmének szükségessége indokolja azt a sza-
bályt, amely szerint a Bizottság tagjai megbízatásuk alatt nemzetbiztonsági véde-
lemben részesülnek.

Ezek a részleteiben kidolgozott – ezért a törvényben viszonylag nagy terjedel-
mû – eljárási szabályok nem azt jelentik, hogy a szolgálatok legfõbb tevékenysé-
gét az ellenõrzések jelentenék, hisz mindez csak a feladatrendszer töredékét fog-
lalja magában. A részletes eljárási szabályokkal a szükséges garanciák megte-
remtése volt a cél, ugyanezen okból szerepelnek a törvény mellékletében a biz-
tonsági kérdõívek is. E témakör szabályozásánál nagyon sokat merítettek jogalko-
tók a nálunk sokkal erõsebb demokratikus hagyományokkal rendelkezõ országok
tapasztalataiból, megoldási módszereibõl (Hollandia, Németország). Mindenütt az
a bevett gyakorlat, hogy az állam saját mûködésének biztonsága, valamint minõ-
sített információinak védelme érdekében a legfontosabb munkaköröket betöltõ
polgárait ellenõrzésnek veti alá.

Nem magyar sajátosság, hogy állandó ellentmondás feszül a jogorvoslati rend-
szerek hatékonysága és a szolgálatok eredményes (biztonságos) mûködésének
érdekei között. A speciális eljárási szabályok az érdeksérelmek orvoslására, a kü-
lön jogorvoslati fórumok biztosítása az érdekek konkurenciáját hozta magával. Ta-
lán nem véletlen, hogy ezek hatékonysága (esetenként a jól bejáratott rendsze-
reknél is) vitatható.

A jogalkotók számára nyilvánvalóbbnak tûnt, hogy a belföldön végzett tevé-
kenységek részletesebb szabályozást igényelnek [23]. A nemzetbiztonsági tevé-
kenység, mint feladatrendszer, a hozzá kötõdõ eszközrendszer (alapvetõ állam-
polgári jogok korlátozását eredményezõ titkos információgyûjtés), a kormányzati
irányítási jogosultságok, a parlamenti ellenõrzés jogosítványai és végül a tevé-
kenységet megvalósító szervezetek olyan, funkcionálisan egybefüggõ egységet
képeznek, amiket azonos elvek és garanciák mellett kell meghatározni.

A törvényi szabályozás tehát a Magyar Köztársaságban megteremtette az el-
várható feltételrendszert, ami nemzetbiztonsági szolgálatoknak a demokrácia
körülményei közötti mûködéséhez szükségesek. Komoly viták jellemezték e
konszenzus létrejöttéig eltelt éveket. A véleménykülönbségek szinte minden te-
rületet illetõen jellemzõek voltak, de a markáns törésvonalak a szakmai szerve-
zetek (nemzetbiztonsági szolgálatok) és az aktuálisan érvényesülõ politika kö-
zötti viszony kérdéseiben mutatkoztak meg leginkább. Az Országgyûlés (úgy tû-
nik) belátta: megengedhetetlen és nem jogállamhoz méltó, ha a mindenkori kor-
mánypártok – egyszerû többségüknél fogva – akár megnyirbálják a parlamenti
ellenõrzést, akár a rendõrséghez kapcsolják a nemzetbiztonsági tevékenységet,
akár tucatszám hozzanak létre titkosszolgálatokat az állampolgári jogok korláto-
zására.

Ezek mellett és ezekkel együtt fontos ismételten megerõsíteni, mintegy sum-
mázataként az elõzõeknek: a társadalom életében végbement értékváltások meg-
követelik, hogy a fegyveres szervezetek – amelyek az egyénnel szemben ponto-
san körülírt, minõsített helyzetekben különleges jogosítványok birtokosai – saját
értékrendjeiket ennek szellemében alakítsák, módosítsák. Meg kell történnie en-
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nek a törvényi (jogi) szabályozások oldalán ugyanúgy, mint a mindennapokban
használatos etikai, morális normák alkalmazásában. Ennek a társadalom, a nyil-
vánosság számára mutatható és látható területe lehet a szervek, a szolgálatok ci-
vil kontrolljának hatékony és elfogadható mûködtetése.

A társadalom értékváltásaiban a civil kontroll úgy jelenik meg, mint a modern
társadalom alapértékei – a demokrácia, a szabadság, a nyilvánosság – érvénye-
sülését biztosító feltételrendszer markáns és kimutatható (számon kérhetõ) egyik
eleme. Megvalósulásuknak különbözõ feltételei vannak. Például a fentebb tárgyalt
parlamentáris mûködés, amely a nyíltság, a nyilvánosság erõsítésének egyik pél-
daadó színtere lehet, amennyiben a civil kontroll tartalmi elemeinek kulcspontja a
társadalom egészének valós értékei körül kereshetõ, s nem a napi aktuálpolitika
(pártpolitika) mezején.

Itt válik a civil kontroll (mint a demokrácia „mûködési elve”) politikai értékké.
Olyan értékké, amely nemcsak a civil szervezetek számára adott jogosítvány
lehet, de érvényesítése és érvényesülése a nem civil szervezetek esetében is
követelményként határozható meg. A nyíltságnak, nyilvánosságnak az érvé-
nyesítését természetesen a társadalom érdekei szempontját figyelembe vevõ,
ésszerû korlátozások mellett tartom elképzelhetõnek. Mindent, amit lehet és
semmit, amit tilos! A látszólagos ellentmondás ebben az esetben csak mondva-
csinált lehet, hiszen az, amit nyíltan el lehet mondani a titkosszolgálatokról, a
titkosszolgálati cselekvésekrõl, munkamódszerekrõl – könyvtárakat megtöltõ
ismeret, bárki által hozzáférhetõ. Az általános ismeretekrõl van tehát itt szó. Az,
hogy melyek az egyes szolgálatok mûködésének prioritásai – ha másban nem,
hazai viszonylatban az 1995. évi CXXV. törvényben és módosításaiban elolvas-
ható. Nincsenek benne viszont azok az erkölcsi-morális alapelvek, amelyeket a
szolgálatok munkájuk során munkatársaikkal szemben támasztanak. Ezeknek
nyilvánosság elé tárása olyan bizalmat növelõ ismeret lehet, ami nehezen len-
ne magyarázható államtitokként, de feltehetõen hozzájárulhat a titkosszolgálat-
okról alakított kép árnyaltabb formálásához, az irántuk való bizalom építésé-
hez. 

A katonai titkosszolgálatok által is elfogadható civil kontroll a rendszer ele-
mei demokratizálását segítõ eszköz. A társadalmi nyilvánosság és véleményal-
kotás hozzájárul a reális, pozitív kép kialakításához, fenntartásához. A demok-
ratikus társadalomnak nem lehet olyan szegmense, amely misztikus ködbe bur-
kolózva végzi a demokrácia érdekében átláthatatlan ügyleteit. Az a titkosszol-
gálat, amely elzárkózik – erre vonatkozó hazai és nemzetközi példák bõséggel
sorolhatók a nem is olyan régmúltból –, hiába várja, hogy legodaadóbb cselek-
véseit elfogadja és megerõsítse a társadalom. Képtelen lesz rá, hiszen nem is
ismeri, mi az, amit csinál, bizalmatlanul fogadja (ki)jelentéseit, s nem fogja
másnak tartani üres frázisoknál. Ez a mai hazai gyakorlatra szerencsére már
nem igaz, hiszen számtalan bizonysága van annak, hogy a demokrácia garan-
ciarendszerének fõbb elemei kialakultak. Ezek igazi értéket jelentenek már, hi-
szen a nyílt területeket automatikusan feljebb helyezi a társadalom az értékek
ranglistáján. Ez a magasabb értékelés reálisabb, a szolgálat által is elvárt va-
lós megítélést eredményez, amelynek tartóssága azon múlik, milyen megerõsí-
tést kapnak a mindennapok gyakorlatában.

Az Európa fejlettebb felén lévõ államok nyomdokaiba lépni csak olyan nem-
zetbiztonsági szolgálatokkal van esélyünk, amelyeknél a demokrácia valódi ér-
téket képvisel, az emberi szabadságjogok és a törvények feltétlen tisztelete
elemi igénye és nem fenyegetõ réme a tevékenységeknek. Az erre vonatkozó
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hazai titkosszolgálati határozott törekvések bizonyíthatók, remélem, nem túl tá-
voli az idõ, amikor errõl a szélesebb nyilvánosság is sokféle módon meggyõ-
zõdhet majd.
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13.1.

75/1998. (IV. 24.) Korm. rendelet
a távközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyûjtésre
felhatalmazott szervezetek együttmûködésének rendjérõl és szabályairól

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1)
bekezdésének c) pontjában, a távközlésrõl szóló 1992. évi LXXII. törvény (a
továbbiakban: Tt.) 32. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– figyelemmel a Tt. 32. §-ának (7) bekezdésére, valamint 34. §-ának b) pont-
jára – a távközlési feladatokat ellátó szervezetek és a nemzet-, valamint köz-
biztonság érdekében titkos információgyûjtésre felhatalmazott szervezetek kö-
zötti együttmûködés szabályozására a Kormány a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a – külön törvényekben meghatározott – titkos informá-
ciógyûjtésre és ezzel összefüggõ tevékenységek végzésére felhatalmazott szer-
vezetekre és a távközlési feladatokat ellátó szervezetekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában
a) monitoring rendszer: a titkos információgyûjtési feladatok végrehajtására ki-

épített vagy kialakított, egymással együttmûködni képes berendezések és hálóza-
tok együttese, illetõleg e célra szolgáló bármely technikai megoldás;

b) monitoring alrendszer: a monitoring rendszer azon része, amely titkos infor-
mációgyûjtésre vonatkozó igény kielégítését teszi lehetõvé oly módon, hogy a
megismerni kívánt információkat (közleményeket és kísérõadatokat) az egyéb in-
formációktól elkülönítve, további technikai feldolgozásra (rögzítésre, továbbításra
stb.) alkalmas formában hozzáférhetõvé teszi a titkos információgyûjtésre felhatal-
mazott szervezet részére;

c) alapkiépítésû monitoring alrendszer: olyan rendszer, amely lehetõvé te-
szi a távközlési feladatokat ellátó szervezet elõfizetõi, illetõleg igénybevevõi
körébõl tetszõlegesen kiválasztható, az elõfizetõk (igénybevevõk) összlétszá-
mának legalább 0,3-0,6%-át – 150 000 elõfizetõi létszámot meghaladó eset-
ben nem több, mint 0,3%-át – kitevõ (a teljes elõfizetõi körbõl egy elõfizetõre
számított átlagforgalom legfeljebb kétszeresével forgalmazó) elõfizetõi (igény-
bevevõi) csoport tagjai, de nem kevesebb, mint 30 egyidejûleg kapcsolatban
álló elõfizetõ vagy igénybevevõ közleményeinek és azok kísérõadatainak ké-
sedelem nélküli, teljes körû, folyamatos, egyidejû kiválasztását és kiadását a
hozzáférési pontra;

d) szaktechnikai eszköz: a távközlési feladatokat ellátó szervezet üzemi terüle-
tén elhelyezett olyan berendezés, amely a monitoring alrendszer hozzáférési
pontjaihoz kapcsolódva fogadja a monitoring alrendszer által kiadott információ-
kat, lehetõvé téve azok további technikai feldolgozását (rögzítését, a titkos infor-
mációgyûjtésre felhatalmazott végrehajtó szervezet távoli technikai rendszeréhez
történõ továbbítását), illetõleg amely a titkos információgyûjtési feladatok gyakor-
lati végrehajtásához bármi egyéb okból szükséges;

e) közlemény: távközlõ hálózathoz csatlakozó végberendezésrõl (vagy szolgál-
tatás-hozzáférési pontról) távközlõ hálózaton továbbított jel, jelzés, továbbá bár-
mely egyéb adat vagy információ a kísérõadat kivételével, függetlenül annak meg-
jelenési formájától (üzenet, írás, hang, beszéd, fax, adat, géptávirat, kép stb.).
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Amennyiben a távközlési feladatot ellátó szervezet a közleményt bármely mó-
don átalakítja, kódolja vagy tömöríti, közleményen az eredeti (visszaalakított, de-
kódolt vagy tömörítés elõtti) alakot kell érteni;

f) kísérõadat: a távközlõ hálózatban egy adott közlemény továbbításával, vagy
a közlemény továbbítási kísérlettel közvetlen összefüggésben keletkezõ, valamint
a távközlési szolgáltató rendszerében a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben
keletkezõ alábbi adatok:

fa) hozzáférés-kész állapot jelzése,
fb) a hívott fél kapcsolási/azonosítási száma kimenõ hívások esetén, még ak-

kor is, ha sikeres összeköttetés nem jött létre,
fc) a hívó fél kapcsolási/azonosítási száma beérkezõ hívások esetén még ak-

kor is, ha sikeres összeköttetés nem jött létre,
fd) az ellenõrzött elõfizetõi végberendezésbõl a kapcsolat felépítéséig kibocsá-

tott minden jel,
fe) az összeköttetés kezdete, vége és idõtartama,
ff) a hívásátirányítás esetén a közbensõ állomások kapcsolási/azonosítási szá-

ma,
fg) a közlemény típusának meghatározásához szükséges adatok,
fh) mobil távközlõ rendszerek esetében az adott távközlõ rendszerben mûsza-

kilag biztosítható legpontosabb földrajzi helymeghatározáshoz szükséges adatok;
g) távközlési feladatokat ellátó szervezetek: a távközlési szolgáltatók és azok

érdekkörében eljárók (a távközlési szolgáltatók által megbízott üzemeltetõk), vala-
mint a zártcélú hálózatok üzemeltetõi (hálózatgazdái);

h) távközléssel kapcsolatos titkos információgyûjtés (a továbbiakban: titkos in-
formációgyûjtés): törvényben feljogosított szervezetek által, feladataik ellátása ér-
dekében, a távközlõ hálózaton és távközlõ eszközökkel továbbított közlemény, kí-
sérõadat, valamint tudakozói és egyéb elõfizetõi nyilvántartások megismerése –
jogszabályokban meghatározott – leplezett, titkos módszerek, illetve eszközök se-
gítségével;

i) titkos információgyûjtési funkció aktivizálása/megszüntetése: az a tevékeny-
ségsorozat, amelynek eredményeként a monitoring alrendszer megkezdi/meg-
szünteti a titkos információgyûjtés keretében megismerni kívánt információk ki-
adását.

A távközlési feladatokat ellátó szervezetek általános kötelezettségei

3. § (1) A távközlési feladatokat ellátó szervezetek a titkos információgyûjtésre
felhatalmazott szervezetek törvényes igényeinek kielégítése érdekében kötelesek
lehetõvé tenni a távközlõ hálózaton és távközlõ eszközökkel továbbított közlemé-
nyek, valamint a távközlõ rendszerben megjelenõ kísérõadatok megismerését,
technikai eszközzel történõ rögzítését, továbbá tudakozói és egyéb elõfizetõi nyil-
vántartásaikból a késedelem nélküli adatszolgáltatást.

(2) Ha a titkos információgyûjtés során a távközlõ hálózaton és távközlõ eszkö-
zökkel továbbított közlemények, kísérõadatok megismeréséhez igazságügymin-
iszteri vagy bírói engedély szükséges, a titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szervezetek igényeinek kielégítését – törvényben meghatározott feltételek mellett
– a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat látja el.

(3) A titkos információgyûjtésre felhatalmazott szervezetek a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével – a külön jogszabályokban meghatározott engedélyek birto-
kában – közvetlenül és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton keresztül is jogosul-
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tak a távközlési feladatokat ellátó szervezetektõl kísérõadatokat, tudakozó és
egyéb elõfizetõi nyilvántartásból származó adatokat kérni.

(4) Monitoring alrendszer vagy szaktechnikai eszköz igénybevételével szerzett in-
formáció vagy adat kizárólag a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére adható ki.

4. § (1) A távközlési feladatokat ellátó szervezet köteles
a) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére bármely, általa ellenõrizni kívánt

elõfizetõ vagy igénybevevõ közleményének, továbbá a távközlési feladatokat ellá-
tó szervezet távközlõ rendszereiben keletkezõ és rendelkezésére álló kísérõada-
toknak, továbbá

b) bármely, titkos információgyûjtésre felhatalmazott szervezet törvényes igé-
nyére az ellenõrizni kívánt elõfizetõ vagy igénybe vevõ közleményeivel kapcsolat-
ban a távközlési feladatokat ellátó szervezet távközlõ rendszereiben keletkezõ és
rendelkezésre álló kísérõadatoknak eredeti állapotban történõ, teljes körû és ké-
sedelem nélküli kiadására.

(2) A távközlési feladatokat ellátó szervezet köteles biztosítani a Nemzetbizton-
sági Szakszolgálat részére:

a) bármely elõfizetõ, illetõleg igénybe vevõ által használt végberendezés kap-
csolási/azonosítási számát, címzését vagy más megkülönböztetõ azonosítóját;

b) bármely elõfizetõ, illetõleg igénybe vevõ részére biztosított távközlési szol-
gáltatásokra és azok jellemzõire vonatkozó információkat;

c) az adott távközlési szolgáltatásra, távközlõ hálózatra, illetõleg annak elemeire
vonatkozó mindazon mûszaki információkat és adatokat, amelyek a titkos informá-
ciógyûjtéssel összefüggõ feladatok végzéséhez, a monitoring alrendszer létesítése
követelményeinek meghatározásához szükségesek.

5. § (1) A távközlési feladatokat ellátó szervezetek kötelesek:
a) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat igényére távközlõ hálózataikban monitor-

ing alrendszer(eke)t létesíteni;
b) az a) alpont szerinti monitoring alrendszert a Nemzetbiztonsági Szakszolgá-

lat által – az érdekeltek bármelyikének kezdeményezésére, a Hírközlési Fõfel-
ügyelet közremûködésével – a meghatározott követelmények szerint, azok közlé-
sétõl számított tizenkét hónapon belül megvalósítani.

(2) Zártcélú hálózatok esetén az (1) bekezdésben foglaltakat az alábbi kiegé-
szítésekkel kell alkalmazni:

a) monitoring alrendszer létrehozásának kötelezettsége alól a Kormány a háló-
zatgazda részére felmentést adhat;

b) a monitoring alrendszerekre vonatkozó követelményeket – a zártcélú háló-
zattal rendelkezõ szervezettel (hálózatgazdával) egyetértésben – a Nemzetbizton-
sági Szakszolgálat határozza meg.

A titkos információgyûjtés szabályai

6. § (1) Ha a titkos információgyûjtési funkció aktivizálása (igénybevétele) és
megszüntetése nem teszi szükségessé a távközlési feladatokat ellátó szervezet
munkatársainak (megbízottjainak) személyes közremûködését, a Nemzetbizton-
sági Szakszolgálat ezeket a tevékenységeket a távközlési feladatot ellátó szerve-
zet tájékoztatása nélkül végzi; az aktivizálást és megszüntetést azonban minden
esetben dokumentálnia kell.

(2) Ha a távközlési feladatokat ellátó szervezet munkatársainak (megbízottjai-
nak) személyes közremûködése elengedhetetlen, a titkos információgyûjtéssel
kapcsolatos feladatok feltételeinek megteremtésében történõ közremûködést a tit-
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kos információgyûjtésre felhatalmazott szervezetnek meg kell rendelnie a távköz-
lési feladatokat ellátó szervezettõl. A titkos információgyûjtési funkció aktivizálását
(igénybevételét) kizárólag a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat rendelheti meg, a
megrendelést írásban kell teljesíteni.

Azonnali intézkedést igénylõ esetekben megrendelés szóban is adható, melyet
a legközelebbi munkanapon írásban meg kell erõsíteni, vagy le kell mondani. Ha
a távközlési feladatokat ellátó szervezet a szóban adott megrendelés írásba fog-
lalt megerõsítését nem kapja meg, a titkos információgyûjtési funkció aktivizálását
– a megrendelõ egyidejû írásbeli tájékoztatása mellett – megszünteti.

(3) Ha az (1)-(2) bekezdésekben foglalt tevékenységek során a titkos informá-
ciógyûjtésre feljogosított szervezet saját hatáskörében jár el, az engedély beszer-
zéséért, az alkalmazás jogszerûségéért és a benne foglaltak törvényes végrehaj-
tásáért e szervezet a felelõs.

(4) Ha az (1)-(2) bekezdésekben foglalt tevékenységeket – titkos információ-
gyûjtésre felhatalmazott szervezet kérésére – a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
hajtja végre, a szükséges engedély beszerzéséért, az alkalmazás jogszerûségé-
ért e megrendelõ szervezet, az engedélyben foglaltak törvényes végrehajtásáért
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felelõs.

A távközlési feladatokat ellátó szervezetek kiegészítõ feladata

7. § (1) A távközlési feladatokat ellátó szervezet köteles a titkos információgyûj-
tésre felhatalmazott szervezetek – kizárólag a titkos információgyûjtési feladatok
elvégzéséhez kötõdõ – igényére az alábbi feltételeket és szolgáltatásokat teljesí-
teni:

a) helyi vagy helyközi távközlõ átviteli csatornákon összeköttetések használat-
ra történõ átengedése;

b) elõfizetõi szolgáltatás-hozzáférési pontok kialakítása és rendelkezésre bo-
csátása.

(2) A távközlési feladatokat ellátó szervezet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
igényére e szervezet titkos információgyûjtési feladatainak végzéséhez köteles:

a) szaktechnikai eszközök rendeltetésszerû mûködtetéséhez a távközlési fel-
adatokat ellátó szervezet üzemi területén az illetéktelen hozzáférést megakadá-
lyozó, zárható helyiséget vagy biztonsági szempontból azzal egyenértékû más el-
helyezést biztosítani;

b) külön megrendelés esetén 24 órás (váltásos) ügyeletet vagy készenlétet biz-
tosítani és fenntartani, továbbá

c) lehetõvé tenni, hogy a szaktechnikai eszközök elhelyezésére szolgáló zárt
helyre a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat meghatalmazással rendelkezõ munka-
társa bármely idõpontban beléphessen, ott szükség szerint munkát végezzen,
szaktechnikai eszközt helyezzen el, illetve eltávolítson.

Távközlõ rendszerek és a távközlési szolgáltatások fejlesztésére
vonatkozó különleges szabályok

8. § (1) A távközlési feladatokat ellátó szervezet:
a) nem végezhet olyan rendszertechnikai, illetve szolgáltatásfejlesztést, amely

bármely közlemény vagy kísérõadat titkos információgyûjtés keretében történõ
megismerését kizárja;

b) köteles szerepeltetni a titkos információgyûjtési feladatok végrehajthatóságá-
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ra, mûszaki feltételeire kihatással járó távközlési fejlesztésekkel és beruházások-
kal összefüggõ ajánlati felhívásaiban (tenderkiírásaiban) a monitoring alrendszer
létrehozásának – mint feltételnek – a szükségességét és az arra vonatkozó – a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal elõzetesen egyeztetett – mûszaki alapkövetel-
ményeket;

c) köteles a b) pontban meghatározott fejlesztések és beruházások megva-
lósítása céljából kiírt pályázatokra érkezett ajánlatok minõsítése elõtt a
Nemzetbizonsági Szakszolgálat véleményét kikérni;

d) távközlõ rendszer létesítését, bõvítését vagy újfajta szolgáltatás bevezetését
célzó beruházás során köteles biztosítani a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ré-
szére mindazon mûszaki és egyéb információkat, amelyek a monitoring alrend-
szer és a szaktechnikai eszközök, illetve a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tech-
nikai rendszerei összekapcsolásához és rendeltetésszerû együttmûködésének
megvalósításához szükségesek.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók azon zártcélú hálózatokra
és távközlési funkciókra, melyekre vonatkozóan a monitoring alrendszerek létesí-
tése alól a Kormány a rendelet 5. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján felmen-
tést adott.

Költségviselés

9. § (1) Az alapkiépítésû monitoring alrendszer létesítésének és üzemeltetésé-
nek költségei, továbbá a 7. § (2) bekezdésének a) és c) alpontjaiban rögzített fel-
adattal kapcsolatos költségek a távközlési feladatokat ellátó szervezetet terhelik.

(2) A 7. § (1) bekezdésben felsorolt szolgáltatások igénybevételéért a távközlé-
si feladatokat ellátó szervezetet költségtérítés illeti meg.

(3) Abban az esetben, ha a távközlési feladatokat ellátó szervezet a 7. § (2) be-
kezdés b) pontban foglalt kötelezettségeit megfelelõ mûszaki megoldás alkalma-
zásával élõmunka igénybevétele nélkül teljesíthetné, az ilyen szolgáltatásokért
költségtérítést nem számíthat fel.

10. § Amennyiben a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az alapkiépítésûnél na-
gyobb kapacitású monitoring alrendszer létesítését igényli, a többletigények kielé-
gítéséhez szükséges forrásról a tárgyévi költségvetés elõkészítésekor kell dönte-
ni.

Titokvédelem

11. § (1) A titkos információgyûjtõ tevékenységre, módszerekre, a speciális
szolgáltatásokra, a monitoring alrendszerekre és szaktechnikai eszközökre vonat-
kozó adatokat, a kapcsolatos információkat, továbbá az együttmûködõ természe-
tes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szerve-
zetekre vonatkozó adatokat az állam- és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV.
törvényben, valamint a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 79/1995. (VI.
30.) Korm. rendeletben meghatározott védelemben kell részesíteni, és az ott elõ-
írt szabályok szerint kell kezelni.

(2) A távközlési feladatokat ellátó szervezet a titkos információgyûjtés során ke-
letkezett adatok valamennyi adathordozó példányát megküldi a titkos információ-
gyûjtésre felhatalmazott szervezetnek. Az e szervezet részére kiadott információ-
ból a távközlési feladatokat ellátó szervezet másodpéldányt nem tárolhat.

12. § A titkos információgyûjtésre felhatalmazott szervezetek a távközlési fel-
adatot ellátó szervezet számára csak azon adatokat továbbítják, amelyek a titkos
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információgyûjtés végrehajtásának érdekében a távközlési feladatot ellátó szerve-
zetre háruló kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.

13. § A titkos információgyûjtéssel összefüggésben a monitoring alrendszerbe
továbbított, illetõleg az abban keletkezett adatokat a távközlési feladatokat ellátó
szervezet nem jogosult gyûjteni, archiválni és harmadik fél részére átadni; nem jo-
gosult továbbá ezen adatokat megjeleníteni sem, ha az aktivizálási funkció a 6. §
(1) bekezdése alapján történik.

14. § A távközlési feladatokat ellátó szervezet munkatársait (megbízottjait) a tit-
kos információgyûjtési tevékenység végzésére csak abban az esetben lehet be-
vonni, ha a titkos információgyûjtés mûszaki eszközökkel vagy egyéb megoldás-
sal nem valósítható meg.

15. § A titkos információgyûjtéssel kapcsolatos tevékenység végzésében, a mo-
nitoring alrendszerek és a szaktechnikai eszközök telepítésében, javításában, kar-
bantartásában a távközlési feladatokat ellátó szervezetnek csak a Nemzetbizton-
sági Szakszolgálat által elõzetesen jóváhagyott, és a távközlési feladatokat ellátó
szervezet által kiadott írásos megbízással rendelkezõ munkatársai (megbízottjai)
vehetnek részt.

16. § A távközlési feladatokat ellátó szervezet köteles minden tõle elvárható mó-
don kizárni a monitoring alrendszerhez, az abban tárolt adatokhoz, a szaktechni-
kai eszközökhöz, valamint a titkos információgyûjtés egyéb eszközeihez való ille-
téktelen hozzáférést.

17. § A távközlési feladatokat ellátó szervezet a titkos információgyûjtési felada-
tok végrehajtásába bevont szervezeti egységei, munkatársai (megbízottjai) részé-
re olyan munkakört és jogosultságokat köteles biztosítani, amely lehetõvé teszi e
feladatok titkos és az igényeknek megfelelõ késedelem nélküli végrehajtását.

Záró rendelkezések

18. § Ha a monitoring alrendszerrel a távközlési feladatokat ellátó szervezet
belsõ feladatvégzését támogató, de a titkos információgyûjtés fogalomkörébe nem
tartozó technikai – ellenõrzési, statisztikai, üzembiztonsági és egyéb célból szük-
séges – funkciók is megvalósíthatók, azokat a távközlési feladatokat ellátó szer-
vezet kizárólag abban az esetben használhatja önállóan, ha az információgyûjté-
si tevékenység titkosságát nem veszélyezteti, továbbá e funkciók aktivizálása és
igénybevétele logikailag és fizikailag is elkülönített hozzáférési felületen keresztül
valósul meg.

19. § (1) A távközlési feladatokat ellátó szervezet és a titkos információgyûjtés-
re feljogosított szervezetek az e rendeletben foglalt feladatok teljesítése érdeké-
ben együttmûködési megállapodást kötnek.

(2) Az együttmûködési megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a titkos információgyûjtés keretében ellenõrizni kívánt információk, adatok és

kapcsolódó szolgáltatások körét;
b) a titkos információgyûjtés keretében megismerni kívánt információk igénylé-

sének, az igények teljesítésének módját és rendjét;
c) a kapcsolódó szolgáltatások igénylésének és biztosításának módját és rendjét;
d) az együttmûködés szintjeit és azok végrehajtásának módját;
e) a távközlési szolgáltatás- és rendszerfejlesztéssel, illetve a monitoring al-

rendszerek létesítésével kapcsolatos tájékoztatási és egyeztetési eljárás szabá-
lyait;

f) a különleges együttmûködési területeket;
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g) a titokvédelmi szabályok érvényesítésének, az alkalmazott technikai eszkö-
zök és megoldások védelmének módját;

h) a távközlési feladatokat ellátó szervezet részérõl közremûködõ személyek ki-
választásának, egyeztetésének, ellenõrzésének rendjét;

i) az együttmûködési megállapodás teljesítésének, idõszakonkénti értékelésé-
nek és felülvizsgálatának rendjét;

j) a költségtérítési igények kielégítésének és egyéb ellentételezések biztosítá-
sának módját, eredményét; továbbá

k) minden olyan adatot, eljárást, amelyet az a)-j) pontokon túlmenõen az együtt-
mûködõ felek szükségesnek tartanak.

(3) Abban az esetben, ha az együttmûködési megállapodás a titkos információ-
gyûjtésre feljogosított szervezet kezdeményezését követõ 60 napon belül sem jön
létre, a titkos információgyûjtésre feljogosított szervezet a Budapesti Hírközlési
Felügyelettõl kérheti, hogy e megállapodás megkötésére irányuló ajánlatát véle-
ményezze, illetõleg a (2) bekezdésben foglaltak alapján meghatározható tartalom-
mal hozza létre az együttmûködési megállapodást.

(4) Ha a távközlési feladatokat ellátó szervezet a jogszabályokban, az együtt-
mûködési megállapodásokban és a koncessziós szerzõdésekben foglalt együtt-
mûködési kötelezettségének nem tesz eleget, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
javasolhatja a Hírközlési Fõfelügyeletnek vagy területi szerveinek ellenõrzés le-
folytatását. A Hírközlési Fõfelügyelet jogsértés esetén a hatósági szolgáltatási en-
gedélyt visszavonhatja, vagy kezdeményezheti a közlekedési, hírközlési és víz-
ügyi miniszternél a koncessziós szerzõdésben meghatározott szankciók alkalma-
zását.

(5) A (3)-(4) bekezdésekben foglaltakat a zárcélú hálózatok és üzemeltetõik te-
kintetében nem kell alkalmazni.

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésétõl számított 15. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok

tagállamai közötti társulás létesítésérõl szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-
án aláírt Európai Megállapodás kihirdetésérõl szóló 1994. évi I. törvény alapján az
Európai Közösségek jogszabályai közül a távközlés törvényes lehallgatásáról szó-
ló, a Tanács 96/1104 EGK határozatával összeegyeztethetõ szabályozást tartal-
maz.
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Bevezetés

„A Budapesti Rendõr-fõkapitányságnak az utóbbi idõben a whiskys néven el-
híresült Ambrus Attila elfogása volt a legfontosabb feladata és ezt sikeresen vég-
re is hajtotta....a rablót szerdán este fogta el a rendõrség a fõváros XIV. kerületé-
ben, egy lakóépületben. A nyomozás során használt személyi, operatív és titkos
információgyûjtési módszerek tanulságosak lehetnek késõbb, más ügyek nyomo-
zásánál is.”1

„Kommandósok segítségével vették õrizetbe csütörtökön késõ este a Békés
megyei rendõrfõkapitány helyettesét, dr. Ábrahám Bélát.... Az ezredes után a Bel-
ügyminisztérium Belbiztonsági Szolgálata hónapok óta folytatott titkos nyomozást
és most zsarolás alapos gyanúja miatt kattant csuklóin a bilincs.” 2

„Hét hónapig semmi nyomunk nem volt az ügyben – ismerte el Horváth Lajos,
a BRFK életvédelmi alosztályának vezetõje. Miután semmi nyomunk nem volt tit-
kos nyomozásba kezdtünk. Így találtuk meg az orgazdákat, majd segítségükkel a
gyanúsítottakat.”3

A három kiragadott újsághír is jól mutatja, hogy a bûnüldözés egyik igen fon-
tos eszköze a titkos információgyûjtés, a titkos információk különbözõ titkos esz-
közök és módszerek igénybevételével történõ beszerzése. A titkos eszközök
igénybevételével beszerzett információk értékét az adja meg, hogy a büntetõel-
járásban, akár a nyomozati akár a bírói szakban bizonyítékként miként, milyen
mértékben használhatók fel. A hatóságok titkos információgyûjtõ tevékenysége a
rendszerváltást megelõzõ idõkben nem kapott túl nagy nyilvánosságot, hiszen az
e tevékenységet végzõkön kívül az ügyészek közül is csak kevesen és õk is csak
estenként értesültek a hatóságok ilyen jellegû tevékenységérõl s az annak ered-
ményeként beszerzett adatokról. Ilyen eset volt például, ha a bûncselekmény el-
követésének alapos gyanúját csak a titkos eszközökkel megszerzett adatokkal
lehetett bizonyítani, s a rendõrség bizonytalan volt a nyomozás megkezdését il-
letõen, vagy ha a hálózati illetve beszervezni kívánt személy elleni büntetõeljá-
rást meg kellett szüntetni, mert az általa végzett tevékenységhez fûzõdõ érdek
erõsebb volt, mint az állam büntetõjogi igényének érvényesítése iránti állami ér-
dek, vagy éppen ha a fogdában fogdaügynök mûködésének legalizálására volt
szükség.4

Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy csak az állami hatóságok alkalmazzák
a titkos információgyûjtés eszközeit. A magánszektorban is már régóta alkalmaz-
nak bizonyos titkos információgyûjtést szolgáló eszközöket. Ebben az esetben az
ilyen eszközök célja nem a büntetõjogi felelõsségre vonás szempontjából rele-
váns információk beszerzése, hanem pl. az ellopott tárgyak feltalálása, vagy kár-
igény megtagadásához szükséges információk megszerzése. Az utóbbi idõkben
több gazdasági csoport egyre inkább a büntetõjogi felelõsségre vonás támogatá-
sa irányába orientálódik. Jó példa erre a biztosítási szektor. A biztosítási bûncse-
lekmények számának növekedése egyre több biztosító vállalatot arra ösztönzött,
hogy saját egységeket hozzanak létre a biztosítási csalások felderítésére. Négy-
száz biztosító társaság támogatásával jött létre 1971-ben, az USA-ban a Biztosí-
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1 MTI jelentés, 1999. október 29.
2 BLIKK 2000. június 10.
3 BLIKK 2000. április 13.
4 Dr. Lakatos István: A titkos információ mint bizonyítási eszköz  Belügyi Szemle 1997/3. szám
5 Insurance Crime Prevention Institute



tási Bûncselekményeket Megelõzõ Intézet (ICPI)5. Az ICPI-t nem ruházták fel ha-
tósági jogkörrel, de számos rendészeti iroda bûnüldözõ tevékenységét segítette.6

A dolgozatban, az elsõ nagyobb részben megpróbálom bemutatni a hatályos
magyar szabályozást, az új Büntetõeljárási törvény szabályozását és az esetleges
változásokat. A dolgozat második nagyobb részében pedig egy áttekintést szeret-
nék adni a leggyakrabban igénybevett titkos információgyûjtés eszközökrõl és
módszerekrõl.

I. fejezet

Alkotmányos alapok

A tikos információgyûjtés jogi szabályozásának részletes vizsgálata elõtt elma-
radhatatlan, hogy ne térjek ki egy kicsit ezen jogintézmény alkotmányos alapjaira,
hiszen az ilyen adatszerzés során alkalmazott különbözõ eszközök és módszerek
sérthetik – s sok esetben sértik is – a személyeknek az egyes nemzeti Alkotmá-
nyokban és a különbözõ nemzetközi szerzõdésekben, megállapodásokban rögzí-
tett legalapvetõbb emberi jogait. Azért is különösen fontos a nyomozati tevékeny-
ség ilyen nézõpontból történõ vizsgálata, mert az alkalmazott módszerek és a fel-
használt eszközök természetükbõl adódóan a szokásostól is nagyobb mértékben
találhat teret a bûnüldözõ hatóság bizonyos fokú önkény alkalmazására a titkos in-
formációgyûjtés során. Ezzel szemben megoldást kínálhat, ha különbözõ nemzet-
közi illetve nemzeti dokumentumok rögzítik az egyént megilletõ alapvetõ jogokat.
Széles körben él az a nézet, hogy az alapjogok ilyetén való úgymond „favorizálá-
sa” a bûnüldözõ tevékenység hatékonyságát csorbítva a bûnözés növekedéséhez
vezet. Ezzel szemben azonban több kutatás is bebizonyította, hogy a büntetõeljá-
rás során az emberi jogok tiszteletben tartása nem veszélyezteti a felderítõ mun-
ka hatékonyságát, mert a nyomozóhatóságok alkalmazkodni tudnak a jogi szabá-
lyozáshoz és így a nyomozás eredményessége nem csökken a biztosított garan-
ciális jogok betartásával. 7

Az emberi jogok Európán belüli 8, országok feletti védelme érdekében írták alá azt
elfogadó államok Rómában, 1950-ben az Emberi Jogok Európai Egyezménye-t9,
melyet Magyarország 1992. november 5-én ratifikált. 10 Az Egyezmény rendelkezé-
seinek betartását két, az Egyezmény által felállított szerv hivatott biztosítani, az Em-
beri Jogok Európai Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bizottsága, mindkettõ
székhelye Strasbourgban van. Az Egyezmény önmaga csak a legalapvetõbb jogel-
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6 Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in America University of California Press, 1988 44. o.
7 Szikinger István: A büntetõhatalom és az egyéni jogok Fundamentum, www.c3.hu/indok/f/972/12.htm
8 Most nem részletezném, mert fedi a Római Egyezményt, de az Egyesült Nemzetek Közgyûlése

1966. december 16-án fogadta el a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, me-
lyet Magyarországon az 1976. évi 8. tvr hirdetett ki.  
„17. Cikk 1. Senkit sem lehet alávetni a magánéletével, családjával, lakásával vagy levelezésével
kapcsolatban önkényes vagy törvénytelen beavatkozásnak, sem pedig a becsülete és jó hírneve el-
leni jogtalan támadásnak.
2. Ilyen beavatkozás vagy támadás ellen mindenkinek joga van a törvény védelmére.” 

9 Egyezmény az Emberi Jogok és Alapvetõ Szabadságjogok Védelmérõl (Római Egyezmény)
10 Az 1993. évi XXXI. törvénnyel hirdették ki Magyarországon.



veket deklarálja, melyet a Bíróság és a Bizottság által alkotott esetjog tölt meg tar-
talommal. Az Egyezmény a 8. cikke határozza meg a magán és családi élethez, a
lakás és levelezés tiszteletben tartásához fûzõdõ jogot. 11 Az Egyezmény a többi cik-
kéhez hasonlóan ebben a cikkben csak az elsõ pillantásra biztosít egy igen széles
körû jogot, hiszen ezt a jogot a második bekezdésben meghatározott szigorú tartal-
mi feltételek 12 fennállta esetén korlátozni engedi. A korlátozás értelmezési kereteit a
Bíróság és a Bizottság dolgozta ki az évek során. A Bíróság szerint, mivel ez a má-
sodik bekezdés kivételeket tartalmaz az Egyezmény által biztosított joghoz képest,
szûkítõen kell értelmezni.13 Ennek megfelelõen a korlátozáshoz három feltétel
együttes fennállása szükséges. E három feltétel: a törvényesség, a meghatározott
cél és a szükségesség. 

A törvényesség azt jelenti, hogy a gyakorlatban az ilyen beavatkozásnak törvé-
nyen kell alapulnia. Igen komoly esetjog alakult ki annak tekintetében, hogy mi te-
kinthetõ törvényi szabályozásnak, illetve milyen eljárás felel meg a törvényesség kri-
tériumának. A Bizottság a Julien Mersch és társai Luxemburg elleni ügyében hozott
döntésében megállapította, hogy a „törvényben meghatározott eset” azt jelenti, hogy
a szabályozásnak a jogállamiság elveinek kell megfelelnie, továbbá a beavatkozást
egy háromszintû ellenõrzésnek kell alávetni az elrendeléskor, végrehajtáskor és a
befejezéskor. A Bíróság a Klass és társai Németország elleni ügyben 14 kimondta,
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11 8. cikk 1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tart-
sák.

12 8. cikk 2. E jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott estekben avatkozhat be,
amikor az egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gaz-
dasági jóléte érdekében, zavargás vagy bûncselekmény megelõzése, a közegészség vagy az erköl-
csök védelme, mások jogainak és szabadságjogainak védelme érdekében szükséges. 

13 Vincent Berger: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Joggyakorlata – HVG-ORAC Budapest, 1999 
14 1968-ban az NSZK-ban elfogadtak egy olyan törvényt, mely bizonyos feltételek fennállása esetén engedélye-

zi a titkos ellenõrzést az érintett személy értesítése nélkül. A felülvizsgálatot két szervre bízta. Gerhard Klass,
ügyész, és négy ügyvéd társa kérelmére a Szövetségi Alkotmánybíróság 1970 decemberében semmisnek nyil-
vánította a fenti törvény azon rendelkezését, mely kizárja az érintett személy tájékoztatását az ellenõrzésrõl,
még ha ezt a cél veszélyeztetése nélkül meg  is lehetne  tenni. Klass és társai azt sérelmezték, hogy egyrészt
a törvény felhatalmazza a hatóságokat arra, hogy a panaszosok levelezését elolvassák, telefonbeszélgetései-
ket lehallgassák anélkül, hogy utólag tudatnák velük ezen intézkedések megtételét, másrészt nem teszi lehe-
tõvé, hogy ezen intézkedéseket rendes bíróságok elõtt megtámadhassák. A Bíróság megállapítása szerint a
törvény a 8. cikk (2) bekezdése alapján megengedett célra, a nemzetbiztonság és közbiztonság védelmére,
bûncselekmények megelõzésére irányul. ABíróság kimondta, hogy az államnak meg kell adni a jogot, hogy tit-
kos eszközökkel megfigyelhesse a területén mûködõ veszélyes, felforgató elemeket. Eszerint egy demokrati-
kus társadalomban szükség van a levelezés, a postai küldemények és a telefonbeszélgetések titkos megfigye-
lésének lehetõségét biztosító törvényekre a nemzetbiztonság, közbiztonság védelme valamint a bûncselekmé-
nyek megelõzése céljából. Azonban az államok a kémkedés és terrorizmus elleni harcra hivatkozva nem te-
hetnek meg bármilyen, általuk megfelelõnek tartott intézkedést. Szükséges az esetleges visszaélésekkel szem-
ben védõ megfelelõ és elégséges biztosítékok kiépítésére. A Bíróság továbbá kimondta, hogy mivel a német
jogszabály igen szigorú követelményeket állít fel a megfigyelési határozatok meghozatala és végrehajtása va-
lamint az így szerzett információk kezelését illetõen a két törvény által létrehozott szerv úgy tekinthetõ, mint
amelyek eléggé függetlenek ahhoz, hogy objektív határozatokat tudjanak hozni. Az pedig, hogy az érintetteket
nem értesítik a titkos ellenõrzés végeztével nem ellentétes a 8. cikkel, hiszen éppen ez az, ami az intézkedés
hatékonyságát biztosítja. Vincent Berger: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Joggyakorlata HVG-ORAC
Budapest, 1999.



hogy mivel az ezen jogokba történõ állami beavatkozás többnyire titkos jellegû, el-
engedhetetlen, hogy már maguk az eljárások nyújtsanak kellõ garanciát az egyén
jogainak védelme érdekében. Az államoknak nagy hangsúlyt kell helyezniük a szük-
séges törvényi szabályozás kellõen precíz, részletes, az állampolgárok számára is
hozzáférhetõ formájának megalkotására. 15 Azt, hogy mit kell „törvény”-nek tekinte-
ni, a Bíróság több ítéletében is értelmezte. A Malone ügyben 16 a Bíróság kifejtette,
hogy a „törvény” nemcsak írott törvény lehet, az adott jogszabálynak viszont meg
kell felelnie bizonyos követelményeknek. Egyrészt fontos, hogy a belsõ jogban meg-
felelõ alapja legyen, másrészt biztosítani kell a hozzáférhetõséget 17, az
elõreláthatóságot 18 és meg kell határoznia az alkalmazó hatóság diszkréciójának te-
rületét – mivel ezen eszközök alkalmazása az ezt végrehajtó hatalomnak belátha-
tatlan hatalmat ad –, tehát az alkalmazó hatóság diszkréció területére esõ intézke-
déseinek gyakorlásának módját.19 A Kurslin ügyben 20 kimondta a Bíróság, hogy a
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15 Néha a nem kellõen precíz és pontos szabályozás miatt az akció éppen a kívánttal ellentétes eredményt
hozhat. Hollandiában történt meg az az eset, hogy egy különleges felhatalmazással rendelkezõ rendõri egy-
ség titkosszolgálati eszközökkel, ellenõrzött szállítással és ügynökség alkalmazásával szeretett volna eljut-
ni a az illegális kábítószer piacot uraló szervezetek felderítéséhez. A tevékenység elégtelen szabályozása
és a külsõ kontroll hiánya miatt a kívánt leleplezés elmaradt, és éppen a rendõrség segítségével hatalmas
mennyiségû kábítószer került az országba, s így a kormány vált a legnagyobb drogkereskedõvé. Dr. Fin-
szter Géza: A titkos információgyûjtés szabályozása a hatályos jogban Kriminológiai Tanulmányok 2000.

16 Ebben az ügyben a Bíróság elmarasztalta az Egyesült Királyságot, mert a hatóságok által alkalmazott
telefonlehallgatásoknak és a hívott számok bemérésének hiányzott a megfelelõen precíz, átlátható tör-
vényi szabályozása, s így az ilyen tevékenység sértette az Egyezmény rendelkezéseit. (James Mal-
one régiségkereskedõ, az Egyesült Királyság állampolgára, akit 1977-ben orgazdasággal vádoltak
meg, majd felmentésével zárult az eljárás, melyben kiderült, hogy egy telefonbeszélgetését lehallgat-
ták a hatóságok. Malone 1978-ban polgári keresetet indított a High Court elõtt a nagy-londoni rendõr-
fõkapitány ellen, annak elismertetése érdekében, hogy minden telefonlehallgatás amit az engedélye
nélkül hajtanak végre illegális, még akkor is, ha az belügyminiszteri felhatalmazás alapján történik.
Angliában és Walesben a telefonlehallgatás egy miniszteri, szokás szerint belügyminiszteri felhatalma-
zás alapján történt. A kérdést nem egyetlen törvény, hanem több jogszabályi rendelkezés szabályoz-
ta. Malone 1979-ben a Bizottsághoz beterjesztett kérelmében azt sérelmezte, hogy telefonbeszélge-
tését lehallgatták, valamint a telefonkészülékéhez egy olyan számlálót csatlakoztattak, mely minden hí-
vott számot elraktározott. Állítása szerint a hatóságok véleménye szerint egyezménysértõ magatartá-
sának forrása részben a hatóságok napi gyakorlat, részben a vonatkozó angol és walesi jog. Vincent
Berger: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának Joggyakorlata HVG-ORAC Budapest, 1999.)

17 A hozzáférhetõség azt jelenti, hogy az állampolgár tisztában van azzal, hogy adott ügyben milyen jog-
szabályok kerülhetnek alkalmazásra, tehát nyilvánosan kihirdetettek, és bárki számára elérhetõek.

18 Az elõreláthatóság azt jelenti, hogy az egyén elõre tudhatja – látja –, hogy a hatóságoknak milyen
körülmények illetve feltételek esetén van joguk az ilyen beavatkozásra, és ennek ismeretében alkal-
ma lehet a magatartását ennek megfelelõen alakítani.

19 Dr. Siegler Eszter: A bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés szabályozása az új büntetõeljárási
törvényben – Magyar Jog 1999/1

20 Ebben az ügyben a Bíróság azért marasztalta el Franciaországot, mert bár bírói engedéllyel folytatták a te-
lefonlehallgatást és megvolt a törvényi alap, de a jogszabály nem volt kellõen tiszta és világos, miáltal a ren-
delkezések alkalmazása nem volt elõrelátható az érintettek számára. Nem szabályozták például, hogy men-
nyi ideig tarthat a lehallgatás, a lehallgatott telefonbeszélgetéseket milyen módon rögzíthetik, mely szemé-
lyekkel szemben és milyen bûncselekmény fajták esetén lehet helye a lehallgatásnak stb., összességében
tehát a Bíróság szerint a francia rendszer törvény vagy joggyakorlat hiányában nélkülözi a hatóságok vonat-
kozásában a kényszerítõ erõt az egyének jogaiba való beavatkozástól való tartózkodás kérdésében.



törvénynél, mint jogforrásnál alacsonyabb szintû jogszabályi szabályozás is lehetsé-
ges, de ebben az esetben is meg kell felelni a jogállamiság követelményeinek, a
hozzáférhetõség és az elõreláthatóság feltételének. Az írott jog által szabályozott te-
rületen törvény alatt az illetékes bíróságok által értelmezett hatályos jogszabályokat
kell érteni. 21

A meghatározott cél értelemszerûen azt jelenti, hogy a 8. cikk második bekezdé-
sében meghatározott célok 22 valamelyikére kell, hogy irányuljon a beavatkozás. 

A szükségesség követelménye azt jelenti, hogy az adott beavatkozásnak szük-
ségesnek kell lennie egy demokratikus társadalomban. 23 Annak vizsgálata során,
hogy az adott intézkedés szükséges volt egy demokratikus társadalomban, nem
kizárólag az általános európai gyakorlatot kell alapul venni, hanem tekintettel kell
lenni az adott tagállam sajátosságaira is. Eszerint egy hatósági beavatkozás nem
tekinthetõ automatikusan szükségtelennek egy demokratikus társadalomban
pusztán azért, mert azt más demokráciákban nem alkalmazzák, ha az érintett ál-
lamban az alkalmazása kellõképpen indokolt. Mindig az ügy összes körülményei-
nek gondos figyelembevételével lehet eldönteni, hogy az adott beavatkozás
egyezménysértõ-e vagy sem. Ehhez két dolgot mindig vizsgálni kell: az állami be-
avatkozás mindig egy ténylegesen létezõ nyomós közérdeket szolgáljon (bûnüldö-
zés) továbbá fennálljon az arányosság követelménye. 24 Az arányosság követel-
ménye azt jelenti, hogy a beavatkozás csak akkor jogszerû, ha egyúttal indokolt
is, tehát arányban áll a kitûzött céllal. A legtöbb államban – csakúgy, mint Magyar-
országon – az ilyen beavatkozásokat csak akkor alkalmazhatják az egyes hatósá-
gok, ha a külön törvényekben meghatározott feladatok ellátásához szükséges
adatok más módon nem szerezhetõek meg.

A különbözõ országok eltérõ szabályozási technikákkal próbálják megoldani,
hogy bár rendelkezzen a rendõrség, illetve más nyomozóhatóság a titkos informá-
ciógyûjtéshez szükséges jogosítványokkal, azonban azok használata során ne
sértsék meg az emberi jogokat. Ilyen megoldás, mikor a titkos nyomozásra vonat-
kozó szabályokat a büntetõeljárási törvényben helyezik el 25, vagy a szervezett bû-
nözés és illegális kábítószer-kereskedelem elleni különleges felhatalmazások kö-
rében szabályozzák 26 a titkos eszközök használatát. Érdekes, hogy sok fejlett de-
mokrácia nélkülözi a megfelelõ jogi szabályozást. 27 Azonban nem szabad elfelej-
teni, hogy ezen országokban az emberi jogok védelmén az alkotmányos demok-
ratikus berendezkedés egész intézményrendszere mûködik, s néha hatékonyab-
ban, mint a speciális rendvédelmi törvények. 28

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 29 szintén tartalmaz rendelkezéseket az állam-
polgárok azon alapvetõ jogait illetõen, melyeket sért vagy sérthet a hatóságok tikos
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21 Dr. Grád András: Kézikönyv a strasbourgi emberi jogi ítélkezésrõl – HVG-ORAC 1998
22 a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte, zavargás vagy bûncselekmény meg-

elõzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jogainak és szabadságjogainak védelme
23 lásd: Klass és társai kontra Németország ügy
24 Dr. Grád András: Kézikönyv a strasbourgi emberi jogi ítélkezésrõl – HVG-ORAC 1998.
25 Németország, Ausztria
26 Spanyolország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok
27 pl. Belgium, Hollandia
28 Dr. Finszter Géza: A titkos információgyûjtés szabályozása a hatályos jogban – Kriminológiai Tanul-

mányok 2000
29 1949. évi XX. tv



információgyûjtõ tevékenysége. Az Alkotmány kimondja, hogy a Magyar Köztársaság
elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvetõ jogait, ezek tiszteletben
tartása és védelme az állam elsõrendû kötelessége. 30 A XII. fejezetben az alapvetõ
jogok és kötelezettségek között nevesíti az Alkotmány a magánlakás sérthetetlensé-
géhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jogot, melyet
a hatóságok titkos nyomozati tevékenysége adott esetben korlátoz. 31 Az alapvetõ jo-
gokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvetõ jog
lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja. 32 Az alapvetõ jogok védelme többek
közt azt is jelenti, hogy annak jogellenes megsértõivel szemben a jogalkotó szankció
alkalmazását helyezi kilátásba. 33 A személyiségi jogok részletes szabályozása, és
megsértésük estén a szankcionálási lehetõségek a Polgári Törvénykönyvben vannak
szabályozva. 34 Azonban adott esetben az emberi jogok megsértése büntetõjogi kö-
vetkezményt is vonhat maga után. 35 A büntetõeljárásról szóló törvény az alapelvek
közt szerepelteti az állampolgári jogok tiszteletbetartásának követelményét. 36 Végül
deklarálja az Alkotmány, hogy a Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózko-
dó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely meg-
különböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti
különbségtétel nélkül 37, illetve mintegy jogorvoslati lehetõségként, az alapvetõ jogok

431

13.2 Dr. Erdõs István: A titkos információgyûjtés magyar szabályozása

30 Alkotmány 8.§ (1) bekezdés
31 Alkotmány 59.§ (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, a magánlakás sért-

hetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
32 Alkotmány 8.§ (2) bekezdés
33 Dr. Nyiri Sándor : Gondolatok a titkos információgyüjtésrõl Rendészeti Szemle 1993/8. szám
34 1959. évi IV. tv. 81.§ Személyhez fûzõdõ jogot sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki magánti-

tok, üzemi vagy üzleti titok birtokába jut és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal
egyéb módon visszaél.
82.§ A törvény védi a magánlakáshoz és a jogi személy céljaira szolgáló helyiségekhez fûzõdõ jogot.
83.§ (1) A számítógéppel vagy más módon történõ adatkezelés és adatfeldolgozás a személyhez
fûzõdõ jogokat nem sértheti.
(2) A nyilvántartott adatokról tájékoztatást - az érintett személyen kívül - csak az arra jogosult szerv-
nek vagy személynek lehet adni.
(3) Ha a nyilvántartásban szereplõ valamely tény vagy adat nem felel meg a valóságnak, az érin-
tett személy a valótlan tény vagy adat helyesbítését külön jogszabályban meghatározott módon
követelheti.
84.§ (1) Akit személyhez fûzõdõ jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a követke-
zõ polgári jogi igényeket támaszthatja:
a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértõ eltiltását a további jogsértéstõl;
c) követelheti, hogy a jogsértõ nyilatkozattal vagy más megfelelõ módon adjon elégtételt, és hogy szük-
ség esetén a jogsértõ részérõl vagy költségén az elégtételnek megfelelõ nyilvánosságot biztosítsanak;
d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelõzõ állapot helyreállítását a
jogsértõ részérõl vagy költségén, továbbá a jogsértéssel elõállott dolog megsemmisítését, illetõleg
jogsértõ mivoltától megfosztását;
e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelõsség szabályai szerint.

35 jogosulatlan adatszerzés, levéltitoksértés stb...
36 1973. évi I. tv 4.§ (1) A büntetõeljárásban a személyi szabadságot és más állampolgári jogokat tiszte-

letben kell tartani, s azok csak az e törvényben meghatározott esetekben és módon korlátozhatók.
37 Alkotmány 77/A§ (1) bekezdés



megsértése miatt keletkezett igények, továbbá a kötelességek teljesítésével kapcso-
latban hozott állami döntések elleni kifogások bíróság elõtti érvényesíthetõségének
lehetõségét. 38

A két törvény mely megteremti Magyarországon a titkos adatszerzés lehetõségét, a
Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. tv (Rtv.) s annak is a VII. fejezete, mely megha-
tározza többek között a célt is, mely érdekében végezhetõ titkos információgyûjtés il-
letve a Nemzetbiztonsági Szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tv, mely az 53-66 §§-
ban szabályozza az öt nemzetbiztonsági szolgálat – az Információs Hivatal, a Nem-
zetbiztonsági Hivatal, a Katonai Felderítõ Hivatal, Katonai Biztonsági Hivatal, a Nem-
zetbiztonsági Szakszolgálat – ilyen jellegû tevékenységét. Az Rtv. 63 §. (1) bekezdé-
se határozza meg a titkos információgyûjtés célját, mely szerint a Rendõrség bûncse-
lekmény elkövetésének megelõzésére, felderítésére, megszakítására, az elkövetõ ki-
létének megállapítására, elfogására, körözött személy felkutatására, tartózkodási he-
lyének megállapítására, bizonyítékok megszerzésére – törvény keretei között – titok-
ban információt gyûjthet. A Nemzetbiztonsági Szolgálatokról szóló törvény szerint a
nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben foglalt feladataik teljesítése érdekében
folytathatnak titkos információgyûjtést 39, azonban a szolgálatok által végzett hatósági
tevékenység, (rejtjeltevékenység szakirányítása és engedélyezése, okmányvédelem)
valamint egyes speciális honvédelmi feladatok ellátása során nem használhatók a tit-
kos információgyûjtés eszközei. A szolgálatok csak akkor alkalmazhatnak titkos infor-
mációgyûjtõ eszközöket és módszereket, ha az adatok más módon nem szerezhetõk
be. A hatályos magyar jogszabályok alapján nemcsak a Rendõrség és a Nemzetbiz-
tonsági Szolgálatok jogosultak meghatározott feltételek esetén titkos információgyûjtõ
tevékenység folytatására, hanem még további négy szerv: a Határõrség, a Vám- és
Pénzügyõrség, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata és az Adó- és Pénzügyõri
Ellenõrzési Hivatal nyomozó hatóságai. Mint látszik, a hatályos jogszabályok szerint
ma Magyarországon tíz szerv jogosult titkos információgyûjtésre. Ezzel kapcsolatban
felvetõdhet a kérdés, hogy a pénzügyi gondokkal, bûnüldözési kapacitással, szakérte-
lemmel küszködõ Magyarországon szükséges-e, hogy ilyen sokfajta szerv végezzen
titkos információgyûjtést, megfelel-e ez a gyakorlat az Európai Unió országai gyakor-
latának. 40
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38 Alkotmány 77/K § 
39 53.§
40 Dr. Nyíri Sándor: Az APEH Nyomozó Hatóságainak titkos információgyüjtési jogához – Ügyészek

Lapja 1999/2. szám



II. fejezet

A tételes magyar szabályozás

1. Alapelvek, célok

Még mielõtt a tételes jogi szabályozásra térnék rá, szükséges kitérni az egész
titkos információgyûjtõ tevékenység során figyelembeveendõ és követendõ alap-
elvekre. Az operatív munka 41 alapelvei a törvényesség, a hatékonyság és a
megelõzés. 42

A törvényesség alapelve azt jelenti, hogy a törvényhozó hatalom (az Ország-
gyûlés) elsõbbséget élvez a végrehajtó hatalommal szemben. Tehát az elsõ az
Országgyûlés „akarata”, a törvény, s a végrehajtó hatalom tevékenységét köteles
e törvényeknek megfelelõen végezni. Ez azt is jelenti, a jogalkotásról szóló 1987.
évi XI. törvénynek megfelelõen, hogy a jogforrási rangsort be kell tartani, s pl. egy
miniszteri rendelet nem sérthet magasabb szintû jogszabályt. Ez az alapelv meg-
követeli a végrehajtó szervektõl (nyomozó hatóságoktól), hogy a jog és a politika
nem keveredhet munkájuk során. A nyomozó hatóságok (nemzetbiztonsági hiva-
talok) szakmai szervek munkájukat jogszerûen kell, hogy végezzék, s nem enged-
hetõ meg, hogy a munkájukat világnézeti szimpátia által befolyásolva végezzék. A
törvényesség társadalmi érdek. Azonban nem szabad arról megfeledkezni, hogy
a rendõrségnek, nyomozó hatóságoknak szüksége van olyan jogosítványokra,
melyek segítségével a munkájuk eredményessége biztosítható, hatékonysága ja-
vítható. A törvényesség alapelv tehát nem mûködésképtelenséget, hanem vissza-
élés-képtelenséget biztosít. 43

A hatékonyság alapelv nem csupán hatékonyságot jelent, hanem egyben ered-
ményességet és hatékonyságot is. Annak érdekében, hogy megfeleljenek a haté-
konyság alapelvének a hatóságoknak a végrehajtás során szem elõtt kell tartani
a célszerûséget, az állandó megújulási képességet és nyitottnak kell lenni az új
megoldások befogadása iránt. Az új, a hatóságok munkáját segítõ kutatási ered-
ményeket a lehetõ leggyorsabban alkalmazni kell a gyakorlatban. 

A harmadik alapelv a megelõzés. A bûncselekmény megtörténtére várni, és utá-
na megtenni a szükséges lépéseket a felderítésre képletesen olyan, mint „azután
bezárni az istálló ajtaját miután elszökött a ló”. A megelõzés célja vagy magának a
bûncselekménynek, vagy pedig az esetleges kár bekövetkeztének a megakadály-
ozása. 44 A megelõzésnek fontos feltétele a korai felderítés. A hatóságok munkáját
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41 operativ munka: a büncselekmények alapos gyanújának, illetve az elkövetõ kilétének megállapítá-
sára irányuló titkos nyomozás, mely biztosítja a rejtett büncselekményel történeti tényállásának és
bizonyítékainak feltárását, az elõkészületben lévõ vagy megkezdett bûncselekmények megakadá-
lyozását, az ismeretlen elkövetõk leleplezésével, felkutatásával és elfogásával felelõsségre vonásuk
feltételeit, az elkövetés okainak megállapításával és kiküszöbölésükre tett javaslatokkal a hasonló
büncselekmények megelõzését. – Máramarosi Zoltán: A bünügyi operativ munkáról – Rendészeti
Szemle 1991./9. szám

42 Dr. Univ. Komáromi István: Az operativ munka alapelvei – Rendészeti Szemle 1991/2. szám
43 Dr. Univ. Komáromi István: Az operativ munka alapelvei – Rendészeti Szemle 1991/2. szám
44 Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in America University of California Press, 1988. 63. o.



minden fázisában át kell hogy hassa az a törekvés, hogy a törvénysértéseknek ide-
jében elejét vegyék, illetve azokat megszakítsák. Ezen alapelvhez szervesen hoz-
zátartozik a társadalommal való kapcsolattartás. 45 A baj csak az, hogy a törvény a
megelõzés tekintetében semmiféle kézzelfogható határát nem jelöli ki a titkos infor-
mációgyûjtésnek. Ez egy olyan általános felhatalmazás 46, melynek birtokában a
nyomozó hatóság a titkos információgyûjtés körét tetszése szerint kiszélesítheti.

A titkos információszerzés általános célja, hogy a társadalom és az állampol-
gárok személyi és vagyoni érdekeinek védelme érdekében a titkos eszközök, erõk
és módszerek törvényes alkalmazásával segítse a bûnüldözési feladatok megol-
dását. A titkos információszerzés stratégiai célja az igazságszolgáltatás segítése.
Ahhoz, hogy ez a stratégiai cél megvalósulhasson, elõször az úgynevezett takti-
kai céloknak (kettõ illetve három) kell megvalósulni. Az elsõ ezek közül, a bünte-
tõeljárás igényeinek közvetlen, vagy a kriminalisztikai közvetítésén keresztül tör-
ténõ támogatása. Ezen belül különösen fontos a bûncselekmények megelõzése,
az elõkészületi stádiumban lévõ vagy a megkezdett bûncselekmények és elköve-
tõik felderítése, a bûncselekményeket elõsegítõ okok és körülmények felderítése
és megszüntetése. A büntetõeljárás igényeinek kielégítése érdekében a titkos
nyomozás feladata a büntetõeljárás elõkészítése, a büntetõ anyagi és eljárási
szabályoknak megfelelõ tények megállapítása és rögzítése, a folyamatban lévõ
büntetõeljárás adatinak kiegészítése, ellenõrzése, a bizonyítás segítése, a törté-
neti tényállással összefüggõ vagy összefüggésbe hozható egyéb tények és körül-
mények felderítése, dokumentálása, a nyílt eljárások törvényességének megala-
pozása, az állampolgár indokolatlan törvénysértõ zaklatásának elkerülése. Külö-
nösen fontos a bûncselekmények bizonyítékainak felkutatása, rögzítése, biztosí-
tása, a bizonyítékforrások felderítése, az elkövetõk személyére, társadalomra va-
ló veszélyességére vonatkozó adatok beszerzése, az elkövetõk és a hozzájuk
kapcsolódó egyéb személyek – tippadók, orrgazdák stb. – szerepének tisztázása,
bûncselekmények elkövetési és leplezési módszereinek, kísérõjelenségeinek –
költekezés, értékesítés stb. – megállapítása. A másik taktikai cél az olyan bûnül-
dözési feladatok teljesítése, melyek nem kapcsolódnak közvetlenül a büntetõeljá-
rási célokhoz, de azokat közvetlenül segíthetik. Ilyen célok a közbiztonság, a bel-
sõ rend védelme, a bûncselekmények elkövetésével alaposan gyanúsítható, szá-
mításba vehetõ személyek tevékenységének figyelemmel kisérése, a nemzetközi
bûnüldözési feladatokból eredõ feladatok elvégzése, a körözés és az elfogatópa-
rancs hatálya alatt álló személyek felkutatása és elfogása. Azért írtam úgy fen-
tebb, hogy kettõ illetve három cél, mert ezek mellett még figyelembe kell venni a
titkos információszerzés részben önálló belsõ célját is, mégpedig azt, hogy a bûn-
üldözõ hatóság hosszabb távon csak úgy tud tényleges és eredményes munkát
végezni 47 ha a titkos információszerzési lehetõségeket állandóan készenlétben
tartja, és biztosítja azok mobilitását. Ez azt jelenti, hogy a bûnüldözõ hatóságnak
a törvény szabályainak megfelelõen meg kell teremtenie a titkos információszer-
zés végzésének feltételrendszerét, és fenn kell tartania mûködõképességét. Tehát
pl. szükség van állandó információgyûjtésre annak érdekében, hogy a titkos infor-
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45 Dr. Univ. Komáromi István: Az operativ munka alapelvei – Rendészeti Szemle 1991/2. szám
46 az Rtv 63.§ (1) bek.
47 lásd hatékonyság alapelve



mációszerzés ténylegesen és hatékonyan mûködjön. Ez a belsõ cél azonban nem
válhat önálló vagy fõ céllá. Hogy ez véletlenül se történhessék meg, azt a törvény-
ben lévõ garanciális szabályok – pl. a titkos információszerzés külsõ engedélyhez
kötése – hivatottak biztosítani. 48

2. Ki végezhet titkos adatszerzést?

Mint azt már az elõzõ fejezet végén említettem a mai hatályos magyar törvényi
szabályozás szerint tíz szerv jogosult titkos információszerzõ tevékenység folytatá-
sára. A szabályozás egyik alaptörvényének tekinthetõ a már említett Rendõrségrõl
szóló törvény, mert mind a Határõrségrõl 49, mind a Vám- és Pénzügyõrségrõl 50

mind pedig az Adó- és Pénzügyõri Ellenõrzési Hivatalról 51 szóló törvény az adott
szervek titkos adatszerzõ tevékenysége kapcsán az Rtv. vonatkozó szabályait ren-
deli alkalmazni.

A Határõrségrõl szóló 1997. évi XXXII. törvény (Hör. tv.) 59.§ (1) bekezdése
értelmében 52 a Határõrség a törvényben hatáskörébe utalt bûnüldözési feladatok el-
látása – elvégzi a Határõrségrõl szóló törvényben hatáskörébe utalt nyomozási cse-
lekményeket, és nyomozó hatóságként jár el a külön törvényben hatáskörébe utalt
büntetõ ügyekben 53 – körében a feladatok végrehajtása érdekében az Rtv. VII. feje-
zetében meghatározott szabályok szerint titkos információgyûjtést végezhet. A Határ-
õrség az ilyen információgyûjtést csak akkor alkalmazhatja, ha e törvényben (Hör. tv.)
meghatározott feladatainak ellátásához szükséges adatok más módon nem szerezhe-
tõk be.

A vámjogról, vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. tör-
vény 174.§ (2) bekezdés szerint a Vám és Pénzügyõrségnek az országos pa-
rancsnok által kijelölt nyomozó hatóságai a büntetõeljárásról szóló törvény alap-
ján a vámszervezet nyomozó hatósági hatáskörébe tartozó bûncselekmények 54
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48 bõvebben lásd: Dr. Horváth József: A rendõrség bünügyi operativ munkája – Rendészeti Szemle
1991/3. szám

49 1997 évi XXXII. tv 
50 1995 évi C. tv
51 1998 évi XCIII. tv
52 1999. IX. 01-tõl hatályos e rendelkezés 
53 1973: I.tv 16.§ (4) A jogellenes belföldi tartózkodás (Btk. 214.§), a tiltott határátlépés (Btk. 217.§), az

embercsempészés (Btk. 218.§), a határjel-rongálás (Btk. 220.§) és úti okmány tekintetében elköve-
tett közokirat-hamisítás (Btk. 274.§) alapos gyanúja esetén a Határõrség is nyomozó hatóságként
jár el, ha a bûncselekmény gyanúját a Határõrség észleli.

54 1973:I.tv 16.§ (3) A deviza-bûncselekmény (Btk. 309.§), az adó-, társadalombiztosítási csalás, ha azt nem
az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra nézve követik el (Btk. 310.§), csem-
pészet és vámorgazdaság (Btk. 312.§), visszaélés csekkel (Btk. 313.§), valamint az ezekkel a bûncse-
lekményekkel összefüggésben elkövetett közokirat-hamisítás (Btk. 274.§), magánokirat-hamisítás (Btk.
276.§) és bélyeghamisítás (Btk. 307.§) nyomozását a Vám- és Pénzügyõrség végzi. A nemzetközi jogi
kötelezettség megszegése (Btk. 261/A.§), a nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák forgal-
mára vonatkozó kötelezettség megszegése (Btk. 287.§), az engedély nélküli külkereskedelmi tevékeny-
ség (Btk. 298.§), valamint a jövedéki termékre vagy vámárura elkövetett áru hamis megjelölése (Btk.
296.§), a szerzõi és szomszédos jogok megsértése (Btk. 329/A.§) alapos gyanúja esetén a nyomozást a
Vám- és Pénzügyõrség végzi, ha a bûncselekmény gyanúját a Vám- és Pénzügyõrség észleli.



elkövetésének megelõzése, felderítése, megszakítása, az elkövetõ kilétének
megállapítása, az elkövetõ elfogása, a körözött személy felkutatása, tartózkodási
helyének megállapítása, továbbá a bizonyítékok megszerzése céljából a rendõr-
ségi törvény VII. fejezetében meghatározottak szerint titkos információgyûjtést vé-
gezhetnek.

Az Adó- és Pénzügyõri Ellenõrzési Hivatal egyes feladatairól szóló 1998. évi
XCIII. törvény 5.§ (2) bekezdése értelmében a Hivatal nyomozó hatósága a hatás-
körébe tartozó bûncselekmény 55 elkövetésének megelõzése, felderítése, megsza-
kítása, az elkövetõ kilétének megállapítása, az elkövetõ elfogása, a körözött sze-
mély felkutatása, tartózkodási helyének megállapítása, továbbá a bizonyítékok
megszerzése céljából titkos információgyûjtést végezhet a Rendõrségrõl szóló
1994. évi XXXIV. törvény VII. fejezetében meghatározott szabályok szerint. A titkos
információgyûjtés eszközei, módszerei (Rtv VII. fejezet) alkalmazásának részletes
szabályait a pénzügyminiszter állapítja meg. 56

A Nemzetbiztonsági Szolgálatok titkos információgyûjtését szabályozó normák
a már említett 1995. évi CXXV. tv-ben találhatóak. 57 Egyre erõsödõ kihívást jelent
szinte a világ összes országában a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskede-
lem elleni küzdelem. Ez a tevékenység az állami szervek részérõl többelemû és
(nemzetközileg is) összehangolt fellépést tesz szükségessé, és – ahogy a külföl-
di gyakorlat mutatja – ebben a nemzetbiztonsági szolgálatok is részt vesznek. A
Szolgálatok a titkos információgyûjtés speciális eszközeit és módszereit csak ak-
kor használhatják, ha a törvényben meghatározott feladatok ellátásához szüksé-
ges adatok más módon nem szerezhetõk meg. 58 A Nemzetbiztonsági Szolgálatok
közül három szolgálat (a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal
és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat) feladatkörébe rendel a jogalkotó a büntetõ-
eljárással kapcsolatos titkos információgyûjtési feladatokat. Eszerint, a Nemzet-
biztonsági Hivatal a nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni bûncselekmé-
nyek (Btk. X. fejezet), az emberiség elleni bûncselekmények (Btk. XI. fejezet), il-
letve mûködési területén a külföldre szökés (Btk. 343.§), a zendülés (Btk. 352.§)
és a harckészültség veszélyeztetése (Btk. 363.§) bûncselekmények felderítését 59,
illetve felderíti a terrorcselekményt (Btk. 261.§), ha a bejelentés a Nemzetbizton-
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55 1973:I.tv 16.§ (5) A jogosulatlan gazdasági elõny megszerzése (Btk. 288.§), a számviteli fegyelem
megsértése (Btk. 289.§), a csõdbûntett (Btk. 290.§), az adó-, társadalombiztosítási csalás, ha azt az
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra vagy járulékra követik el (Btk.
310.§), a Munkaerõpiaci Alap bevételét biztosító fizetési kötelezettség megszegése (Btk. 310/A.§),
a társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség megsértése
(Btk. 310/B.§), a csalás, ha azt az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal hatáskörébe tartozó adóra,
járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el (Btk. 318.§), valamint az ezekkel a bûncselek-
ményekkel összefüggésben elkövetett közokirat-hamisítás (Btk. 274.§) és magánokirat-hamisítás
(Btk. 276.§) nyomozását az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal nyomozó hatósága végzi.

56 1998. évi XCIII. Tv. 20.§ (5) bek. (beiktatta: 1999. évi LXXV. tv., hatályos: 1999. IX. 01-tõl)
57 A dolgozatom célja a büntetõeljárás szempontjából releváns titkos adatszerzés szabályozásának

bemutatása, ezért nem foglalkozom a nemzetbiztonsági célú adatgyûjtésekkel.
58 Nbtv. 53.§ (2) bek.
59 Ezen bûncselekmények felderítése a Nemzetbiztonsági Szolgálatok kizárólagos hatáskörébe tarto-

zik.



sági Hivatalhoz érkezett, vagy arról a Nemzetbiztonsági Hivatal szerzett tudomást
60, valamint információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja
elleni erõszak (Btk. 174/B.§), az államtitoksértés (Btk. 221.§), a közveszély oko-
zás (Btk. 259.§), a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A.§), a lé-
gi jármû hatalomba kerítése (Btk. 262.§), a közösség elleni igazgatás (Btk. 269.§),
és a rémhírterjesztés (Btk. 270.§) bûncselekményekre vonatkozóan. 61 62 A Kato-
nai Biztonsági Hivatal a törvény szerint ugyanazon bûncselekmények esetében
végez felderítést a nyomozás megkezdése elõtt mint a Nemzetbiztonsági Hivatal,
csak annyi a korlátozás ebben az esetben, hogy ezt a tevékenységet csak a mû-
ködési területén végezheti a Katonai Biztonsági Hivatal 63. Szintén a mûködési te-
rületén felderíti a terrorcselekményt (Btk. 261.§) illetve mûködési területén infor-
mációkat szerez be a Nemzetbiztonsági Hivatal esetében már felsorolt bûncselek-
ményekre és a közveszéllyel fenyegetés (Btk. 270/A.§), a nemzetközileg ellenõr-
zött termékek és technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése
(Btk. 287.§) bûncselekményekre vonatkozóan, felderíti továbbá mindazon bûn-
cselekményeket, amelyek veszélyeztetik a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség alkotmányos feladatainak végrehajtását. 64 65 A differenciált szabályo-
zást – nevezetesen, hogy bizonyos bûncselekmények esetén kizárólag csak a
Nemzetbiztonsági Szolgálatok járhatnak el, bizonyos bûncselekmények esetén
pedig a Rendõrség is eljárhat – a bûncselekmények által veszélyeztetett politikai,
védelmi, nemzetgazdasági érdek, illetve ezen bûncselekmények leplezett, titkos
jellege indokolja. A bûncselekmények eredményes felderítése természetesen
szükségessé teszi a rendõrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti haté-
kony együttmûködést. A felderítés nem jelenti a nemzetbiztonsági szolgálatok ré-
szérõl nyomozóhatósági jogkör gyakorlását, hisz konkrét ügyben a szolgálatok te-
vékenysége a nyomozás elrendeléséig tarthat. Az alapos gyanú megléte esetén a
nemzetbiztonsági szolgálatok a bûncselekmény további felderítését a nyomozó-
hatóságnak adják át. A harmadik szolgálat, melyre büntetõeljárással kapcsolatos
feladatot telepít a törvény a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A törvény 8.§ (1) be-
kezdés a, pontja értelmében a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a jogszabályok
keretei között a titkos információgyûjtés különleges eszközeivel és módszereivel –
írásbeli megkeresésre – szolgáltatást végez törvény által erre feljogosított szerve-
zetek titkos információgyûjtõ tevékenységéhez, illetve törvény által feljogosított
szervezetek igényei alapján biztosítja a titkos információgyûjtõ tevékenységhez
szükséges különleges technikai eszközöket és anyagokat (8.§ (1) b, pont). Más
szavakkal a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat azon szervezetek – pl. Rendõrség,
Határõrség stb. – háttérintézménye, kiszolgáló szerve, amelyek a titkos informá-
ciógyûjtés különleges eszközeinek és módszereinek alkalmazására jogosultságot
kaptak. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a szolgáltatói feladata keretében alkal-
mazott titkos információgyûjtés során nyert valamennyi adatot a megrendelõ szerv
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60 Ez a rendelkezés 1996. VI. 15-tõl hatályos
61 5.§ h-j pont
62 Ezen bûncslekmények esetében a Nemzetbiztonsági Szolgálatok és a Rendõrség egyaránt eljárhat-

nak. 
63 Ezen bûncslekmények felderítése a Nemzetbiztonsági Szolgálatok kizárólagos hatáskörébe tarto-

zik.
64 7.§ i-k pont
65 Ezen bûncselekmények esetében a Nemzetbiztonsági Szolgálatok és a Rendõrség egyaránt eljár-

hatnak.



számára továbbítja. A továbbított adatokat a Szakszolgálat nyilvántartásából töröl-
ni kell. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgáltató feladataival kapcsolatosan
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza: a megrendelõ szervezet írásbeli megke-
resését a szükséges engedéllyel, a megkeresésben megjelölt személyek azono-
sításához szükséges személyes adatokat, az adott ügyben felhasznált titkos infor-
mációgyûjtés eszközeinek és módszereinek leírását, és a megrendelõ szervezet
részére továbbított adathordozók jegyzékét. A közölt adatok hitelességéért az
adatszolgáltató, a felhasználásáért, illetve az erre alapozott intézkedések megté-
teléért vagy elmulasztásáért a titkos információgyûjtést megrendelõ szerv felelõs.
A Szakszolgálat szolgáltató jellegét erõsítõ garanciális szabály, hogy a titkos infor-
mációgyûjtés eszközeinek és módszereinek egy, a törvényben meghatározott
csoportját 66 saját kezdeményezésre csak a szolgáltató feladata feltételeinek meg-
teremtése érdekében használhatja, az állampolgári jogokat legerõsebben korláto-
zó titkos információgyûjtési eszközöket és módszereket pedig saját kezdeménye-
zésre egyáltalán nem alkalmazhatja. 67 A titkos információgyûjtésre felhatalmazott
szervezetek és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti együttmûködés rendjét
a Kormány határozza meg. 68

3. A titkos információgyûjtés eszközei

A hatályos szabályozás szerint a titkos információgyûjtés során alkalmazott
eszközöknek és módszereknek két nagy csoportját lehet elkülöníteni attól függõ-
en, hogy esetleges alkalmazása elõtt szükséges-e valamely szervtõl (bíróság,
igazságügyi-miniszter) engedélyt kérni, vagy sem. Az Rtv ezek szerint megkülön-
bözteti a bírói engedélyhez nem kötött és a bírói engedélyhez kötött titkos infor-
mációgyûjtési módszereket. A Nemzetbiztonsági törvény külsõ engedélyhez kötött
illetve külsõ engedélyhez nem kötött titkos információgyûjtésrõl szól, mert a tör-
vény szerint bizonyos estekben a bíróság, bizonyos esetekben pedig az igazság-
ügyi-miniszter engedélye szükséges a titkos adatszerzés végzéséhez. 69

Az Rtv. a VII. fejezetében nevesítve és összefoglaltan határozza meg a nyomo-
zó hatóságok által használható bírói engedélyhez kötött, illetve nem kötött titkos
információgyûjtés eszközrendszerét. Ezek alkalmazásának jelentõs részét nem
köti bírói engedélyhez. E nyílt szabályozás keretén belül generálisan megállapítja
a titkos információgyûjtés törvényi céljait 70, ily módon teret nyit a felhasználásuk
elõtt, azonban ezáltal be is határolja az alkalmazható eszközök körét 71. 
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66 8.§ (4) bek. Pl.: nem alkalmazhatnak csapdát, nem gyûjthetnek hatósági engedélyhez kötött távköz-
lési rendszerekbõl és egyéb adattároló eszközökbõl információkat stb.

67 Ezen szigorú tilalom alól kivételt csak a saját belsõ biztonsági és bûnmegelõzési feladat jelent. (8.§ (4) bek.)
68 8.§ (6) bek.
69 Részletes szabályozást a vonatkozó részeknél mutatom be.
70 Rtv. 63.§ (1) A Rendõrség bûncselekmény elkövetésének megelõzésére, felderítésére, megszakítására,

az elkövetõ kilétének megállapítására, elfogására, körözött személy felkutatására, tartózkodási helyének
megállapítására, bizonyítékok megszerzésére – törvény keretei között – titokban információt gyûjthet.

71 Annak eldöntésére, hogy egy adott eszközt a jogalkotó bírói, külsõ engedélyhez kössön többféle technika
alakult ki. Ezekre most nem térnék ki, de egy érdekes példát bemutatnék. Kanadában a rendõrségi nyomo-
zati technikákat az un. „tolakodási” fokozattal mérik. Ez azt jelenti, hogy az engedélyeztetés annál bonyolul-
tabb, minél nagyobb a „tolakodás” – azaz az állampolgárok magánéletébe való beavatkozás – szintje. 



A Rendõrség ennek megfelelõen a bûnüldözési feladatainak teljesítése érdeké-
ben bírói engedély nélkül alkalmazhatja az alábbi titkos információgyûjtõ eszközö-
ket és módszereket 72:

– informátort, bizalmi személyt vagy a Rendõrséggel titkosan együttmûködõ
más személyt 73 vehet igénybe (Rtv. 64.§ (1) bek. a, pont)

– az eljárás céljának leplezésével (puhatolás) vagy a kilétét leplezõ fedett nyo-
mozó igénybevételével információt gyûjthet, adatot ellenõrizhet 74 (Rtv. 64.§
(1) bek. b, pont)

– saját személyi állománya, valamint a vele együttmûködõ személy és rendõri
jelleg leplezésére, védelmére fedõokiratot állíthat ki, használhat fel, fedõintéz-
ményt hozhat létre, és tarthat fenn 75 (Rtv. 64.§ (1) bek. c, pont)

– a bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható és vele kapcsolatban lévõ sze-
mélyt, valamint a bûncselekménnyel kapcsolatba hozható helyiséget, épüle-
tet és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, jármûvet, eseményt megfi-
gyelhet, arról információt gyûjthet, az észlelteket hang, kép, egyéb jel vagy
nyom rögzítésére szolgáló technikai eszközzel (a továbbiakban: technikai
eszköz) rögzítheti 76 (Rtv. 64.§ (1) bek. d, pont)

– a bûncselekmény elkövetõjének leleplezésére vagy a bizonyítás érdekében –
sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó – csapdát alkalmazhat (Rtv.
64.§ (1) bek. e, pont)

– mintavásárlás végzése érdekében informátort, bizalmi személyt, a Rendõr-
séggel titkosan együttmûködõ más személyt vagy fedett nyomozót, továbbá
– az ügyész engedélyével – álvásárlás, bizalmi vásárlás, bûnszervezetbe va-
ló beépülés, illetve ellenõrzött szállítás folytatása érdekében fedett nyomozót
alkalmazhat 77 (Rtv. 64.§ (1) bek. f, pont)

– ha a bûncselekmény megelõzésére, felderítésére, az elkövetõ elfogására, ki-
létének megállapítására nincs más lehetõség, a sértettet szerepkörében –
életének, testi épségének megóvása érdekében – rendõr igénybevételével
helyettesítheti 78 (Rtv. 64.§ (1) bek. g, pont)

– természetes személyekkel, jogi személyekkel vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetekkel titkos együttmûködési megállapodást köthet (Rtv.
64.§ (2) bek.)

– az elõbbi megállapodás keretében kezdeményezheti a bûnüldözés szem-
pontjából különleges fontosságú ilyen szervezetek munkatársával hivatásos
szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, illetve munkajogviszony
(a továbbiakban: munkaviszony) létesítését 79 (Rtv. 64.§ (2) bek.)
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72 Rtv. 63-68.§§
73 a „Rendõrséggel titkosan együttmûködõ más személyt” az 1999. évi LXXV. Tv iktatta be, 1999. IX.

1-tõl hatályos
74 1999 IX. 1-ig: „a rendõri jelleg leplezésével információt gyûjthet”
75 1999 IX. 1-ig: „a vele együttmûködõ személy és a rendõri jelleg leplezésére és védelmére fedõok-

iratot állíthat ki és használhat fel, fedõvállalkozást hozhat létre és tarthat fenn”
76 1999. IX. 1-ig itt szabályozta még a törvény az ellenõrzött szállítást is, amit azóta külön pontban sza-

bályoz.
77 1999. IX. 1-tõl hatályos rendelkezés (beiktatta: 1998. évi XIX. tv 605.§ (9) bek.)
78 1999. IX. 1-tõl hatályos rendelkezés (beiktatta: 1998. évi XIX. tv 605.§ (9) bek.)
79 megállapította az 1998. évi XIX. tv  605.§ (9) bek., hatályos 1999. IX. 1-tõl



– a rendõrség – külön megállapodás alapján meghatározott idõtartamra – mun-
kaviszonyt kezdeményezhet az utóbbi két pontban említett szervezeteknél 80

(Rtv. 64.§ (3) bek.)
– az életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztetõ fenyegetés, zsarolás, bûn-

cselekményre való felbujtás esetén a Rendõrség a használó írásbeli kérelmé-
re a használatában lévõ készüléken folytatott telefonbeszélgetés útján továb-
bított közlés tartalmát a kérelemben foglalt idõhatáron belül megismerheti, azt
technikai eszközzel rögzítheti (Rtv. 64.§ (6) bek.)

– az ügyész hozzájárulásával a nyomozás megtagadásának vagy megszünte-
tésének kilátásba helyezésével információszolgáltatásban állapodhat meg a
bûncselekmény elkövetõjével, ha a megállapodással elérhetõ bûnüldözési
célhoz fûzõdõ érdek jelentõsebb, mint az állam büntetõjogi igényének érvé-
nyesítéséhez fûzõdõ érdek (Rtv. 67.§ (1) bek.)

– a Rendõrség titkos információgyûjtésre felhatalmazott nyomozó szervének
vezetõje az ügyész jóváhagyásával a kétévi vagy ennél súlyosabb szabad-
ságvesztéssel büntetendõ, szándékos bûncselekmény felderítése érdekében
az üggyel összefüggõ adatok szolgáltatását igényelheti a törvényben megha-
tározott szervektõl (Rtv. 68.§)

– a Rendõrség erre felhatalmazott szerve, illetve az ügyész és a bíró megis-
merheti a törvényben meghatározott védett titkok tartalmát (Rtv. 63.§ (5) bek.)

A Nemzetbiztonsági Szolgálatok által igénybe vehetõ egyes eszközökrõl az
egyes módszerek tárgyalásánál térek ki. 81

A bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtés körében a rendõrség – illet-
ve a nyomozóhatóság – a már korábban leírt bûnüldözési célból a következõket
teheti meg:

– magánlakást 82 titokban átkutathat (titkos kutatás) (Rtv. 69.§ (1) bek. a, pont)
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80 beiktatta az 1998. évi XIX. tv  605.§ (9) bek., hatályos 1999. IX. 1-tõl
81 1995. évi CXXV. tv. 54.§ (1) bekezdés:

„A titkos információgyûjtés keretében a nemzetbiztonsági szolgálatok
a) felvilágosítást kérhetnek;
b) a nemzetbiztonsági jelleg leplezésével információt gyûjthetnek;
c) titkos kapcsolatot létesíthetnek magánszeméllyel;
d) az információgyûjtést elõsegítõ információs rendszereket hozhatnak létre és alkalmazhatnak;
e) sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó csapdát alkalmazhatnak;
f) a saját személyi állományuk és a velük együttmûködõ természetes személyek védelmére, vala-
mint a nemzetbiztonsági jelleg leplezésére fedõokmányt készíthetnek és használhatnak fel;
g) fedõintézményt hozhatnak létre és tarthatnak fenn;
h) a feladataik által érintett személyt, valamint azzal kapcsolatba hozható helyiséget, épületet és más ob-
jektumot, terep- és útvonalszakaszt, jármûvet, eseményt megfigyelhetik, az észlelteket technikai eszköz-
zel rögzíthetik;
i) az 56.§-ban foglaltakon – engedélyhez kötött titkos információgyûjtés – kívül beszélgetést lehall-
gathatnak, az észlelteket technikai eszközökkel rögzíthetik;
j) hatósági engedélyhez kötött távközlési rendszerekbõl és egyéb adattároló eszközökbõl informá-
ciókat gyûjthetnek.”

82 magánlakás: a lakás (üdülõ, nyaraló vagy a lakás céljára használt egyéb helyiség, létesítmény, tárgy), az ah-
hoz tartozó  nem lakás céljára szolgáló helyiség, létesítmény, bekerített terület és a nyilvános vagy a közön-
ség részére nyitva álló helyen kívül minden más helyiség vagy terület is. Rtv 93.§(1)bek. c pont; 69.§ (7) bek.



– a magánlakásban észlelteket technikai eszközzel rögzítheti (Rtv. 69.§ (1) bek.
a, pont)

– magánlakásban a történteket technikai eszköz segítségével megfigyelheti és
rögzítheti (Rtv. 69.§ (1) bek. b, pont)

– levelet, egyéb postai küldeményt, valamint a telefonvezetéken vagy azt he-
lyettesítõ távközlési rendszerek útján továbbított közlés tartalmát megismer-
heti, azt technikai eszközzel rögzítheti (Rtv. 69. § (1) bek. c, pont)

– az Interneten vagy más számítástechnikai úton történõ levelezés (E-mail) so-
rán keletkezett adatokat és információkat megismerheti és felhasználhatja 83

(Rtv. 69.§ (1) bek. c, pont) 

A Nemzetbiztonsági Szolgálatok által külsõ engedéllyel igénybe vehetõ egyes
eszközök megegyeznek az Rtv.-ben felsoroltakkal, az egyetlen különbség, hogy a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény nem tartalmazza az itt utolsó pont-
ban leírt lehetõséget. 84

Az Rtv., mint már említettem pontosan meghatározza a célt, mely érdekében le-
het titkos információgyûjtõ tevékenységet végezni. Viszont nem szól arról a törvény
egyértelmûen, hogy melyek a titkos információgyûjtés bevezetésének az elõfelté-
telei. Abból a ténybõl kiindulva, hogy a törvény a bûncselekmény kifejezést alkal-
mazza ezen vonatkozásban, azt a következtetést lehet levonni, hogy a nyomozó
hatóság a titkos információgyûjtés megkezdése elõtt valamilyen módon – hivatalos
észlelés vagy bejelentés – már értesült bûncselekményre utaló tényrõl vagy körül-
ményrõl, hiszen figyelemmel a büntetõeljárás alapelveire csak ez lehet törvényes
alapja bárminemû intézkedésnek. A tényeket, adatokat nélkülözõ, általánosságban
bevezetett titkos információszerzés eleve jogellenes. A következõ lépés a már
meglévõ tények és adatok értékelése anyagi-, és eljárásjogi szempontból, és majd
ezen értékelés eredményeként eljutni ahhoz, hogy meghatározzák a még hiányzó
tények, adatok beszerzése szempontjából legeredményesebb módszereket, esz-
közöket. Ekkor vizsgálják meg, hogy az adott információ titkos eszközzel vagy más
módon oldható-e meg. A hatályos Rtv. nem tartalmazza azt a korábbi rendelkezést
85, miszerint a titkos eszközök alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha az adatok
más módon nem szerezhetõek be. 86 Ez a hiányosság azzal járhat, hogy a nyomo-
zó hatóságok a nyílt eszközök helyett elõszeretettel nyúlnak a könnyebben és gyor-
sabban elérhetõ eredmény érdekében a titkos eszközök alkalmazásához.
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83 Beiktatta az 1999. évi LXXV. tv 41.§ (1) bek., hatályos 1999. IX. 1-tõl.
84 56.§ A nemzetbiztonsági szolgálatok külsõ engedély alapján

a) lakást titokban átkutathatnak, az észlelteket technikai eszközökkel rögzíthetik;
b) a lakásban történteket technikai eszközök segítségével megfigyelhetik és rögzíthetik;
c) levelet és egyéb postai küldeményt felbonthatnak, ellenõrizhetik és azok tartalmát technikai esz-
közzel rögzíthetik;
d) közcélú telefonvezetéken vagy azt helyettesítõ távközlési szolgáltatás útján továbbított közle-
ményt megismerhetik, az észlelteket technikai eszközzel rögzíthetik.

85 Az 1990. évi X. tv 1.§ (3) bek.: Különleges eszköz csak akkor alkalmazható, ha az adatok más mó-
don nem szerezhetõk be.

86 a Hör. és az Nbtv tartalmazza



4. A bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyûjtés elrendelése

A bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyûjtés elrendelésével kapcso-
latos szabályokat a rendõrség illetve az egyes nyomozó hatóságok berkein belül
kiadott belsõ titkos utasítások tartalmazzák, s mint ilyenek a nyilvánosság felé
nem publikáltak, s így nem hozzáférhetõek. 

Az Rtv. nemcsak a bûnüldözési feladatok körében teszi lehetõvé a titkos infor-
mációgyûjtést szolgáló eszközök alkalmazását, hanem megengedi, hogy a bûn-
megelõzési ellenõrzés alá vont személlyel szemben is alkalmazhatók legyenek a
bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyûjtés eszközei. 87

Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa vizsgálatot folytatott le az APEH
nyomozóhatóságát létrehozó 1998. évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseivel kapcso-
latban, melynek eredményeként kiadott ajánlásának megfelelõen az 1999. évi
XCIX. tv. az elõbb említett törvénynek az APEH nyomozó hatóságai tevékenysé-
gét szabályozó egyes törvényi feltételeit megváltoztatta. 88 89 Eszerint a törvény az
állampolgárok jogait védõ garanciális szabályként elõírja, hogy az Adó- és Pénz-
ügyi Ellenõrzési Hivatal nyomozó hatósága esetén a bírói engedélyhez nem kötött
titkos információgyûjtés alkalmazását a bûnügyi igazgató, a bûnügyi igazgató he-
lyettese vagy a területi nyomozó hivatal vezetõje engedélyezheti. A területi nyomo-
zó hivatal vezetõje által kiadott engedélyt a bûnügyi igazgatónak vagy a bûnügyi
igazgató helyettesének öt munkanapon belül kell jóváhagyja. A titkos információ-
gyûjtés végrehajtását az engedélyezõ ellenõrzi. 90

5. A bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtés elrendelése és en-
gedélyezése

Az Rtv. 69-74.§§-i tartalmazzák a bírói engedélyhez kötött titkos információgyûj-
tés szabályait. Eszerint a nyomozó hatóság a bûnüldözési feladatainak teljesítése
körében, súlyos bûncselekmény esetében kérheti engedélyhez kötött titkos infor-
mációgyûjtés alkalmazásának engedélyezését. 

Atekintetben, hogy mit jelent a súlyos bûncselekmény kifejezés, a különbözõ or-
szágokban eltérõ szabályozási technikákat vezettek be: vagy a kiszabható sza-
badságvesztés büntetés tartama határozza meg 91, vagy taxatíve felsorolják a sú-
lyosnak minõsített bûncselekményeket 92, vagy pedig az úgynevezett vegyes
rendszert alkalmazzák mely szerint egyrészt a kiszabható szabadságvesztés tar-
tama szerint minõsül egy bûncselekmény súlyosnak, másrészt egyes bûncselek-
mények a kiszabható szabadságvesztésre tekintet nélkül súlyosnak minõsülnek.
93 94 Magyarországon a vegyes rendszert vezette be a jogalkotó. A magyar jog sze-
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87 Rtv. 35/B.§ 
88 Pl. célhoz köti a feltartóztatás alkalmazását, felhatalmazza a pénzügyminisztert részletes eljárási

szabályok alkotására 
89 1999. évi XCIX. tv. indokolása – részletes indokolás
90 1998. évi XCIII. tv. 5.§ (3) bek.
91 Ausztria
92 a volt NSZK
93 Egyesült Királyság
94 Dr. Siegler Eszter: A bírói engedélyhez kötött titkos adaszerzés szabályozása az új büntetõeljárási

törvényben – Magyar Jog 1999/1



rint súlyos bûncselekmény az a bûntett, amit a törvény ötévi, vagy ennél súlyo-
sabb szabadságvesztéssel fenyeget. 95 Az Rtv. ezenkívül felhatalmazza a Rend-
õrséget, hogy bírói engedéllyel nem súlyos bûncselekmények esetében is alkal-
mazhat ilyen különleges eszközt a bûncselekmény gyanúja miatt körözött személy
felkutatására, ha a bûncselekmény

a) a nemzetközi bûnüldözéssel kapcsolatba hozható,
b) gyermekkorú ellen irányul,
c) sorozatban vagy szervezett elkövetéssel valósul meg,
d) a kábítószerrel vagy kábítószernek minõsülõ anyaggal kapcsolatos,
e) pénz- vagy értékpapír-hamisítással kapcsolatos,
f) fegyveres elkövetéssel valósul meg,
g) terror vagy terror jellegû,
h) a közbiztonságot súlyosan megzavarja. 96

Mint a felsorolásából kitûnik, a törvény tételes meghatározását adja azoknak a
bûncselekmény-kategóriáknak, amelyek felderítéséhez – az egyéb törvényi felté-
telek fennállása esetén – a titkos eszközök és módszerek igénybevételét megala-
pozó különleges érdek fûzõdik. A bûncselekmény felderítéséhez fûzõdõ különle-
ges érdek nemcsak a Btk-ban meghatározott büntetési tétel nagyságában tükrö-
zõdik, hanem a cselekmény jellege, elkövetési módja más, jelentõs társadalmi ve-
szélyességet is rejt magában. A taxatív felsorolásból felismerhetõ, hogy a különle-
ges eszközök alkalmazására kizárólag a társadalomra fokozott veszélyt jelentõ
bûncselekmények gyanúja esetén kerülhet sor.

Korábban a 18/1994. (X.1.) BM rendelet tartalmazta a különleges eszközök és
módszerek engedélyezésével és igénybevételével kapcsolatos szabályokat. Ezt a
rendeletet azonban a 26/1999. (VIII.13.) BM rendelet a hatálybalépésével hatályon
kívül helyezte 1999. szeptember elsejével. Ezen új BM rendelet szerint a Rendõrség
és a Határõrség szervei, valamint a Megelõzési Szolgálat törvényben meghatározott
feladataik teljesítése érdekében kérhetik a titkos információgyûjtésre szolgáló esz-
közök és módszerek (különleges eszközök) alkalmazásának bírói engedélyezését.
A rendelet taxatíve felsorolja, hogy mely szervek mely vezetõi terjeszthetnek elõ ké-
relmet 97. A rendõrkapitányság vezetõjének kérelmét a megyei rendõr-fõkapitányság
bûnügyi igazgatója, illetõleg a budapesti rendõrfõkapitány bûnügyi helyettese, a ha-
tárõr igazgatóság Bûnügyi és Felderítõ Osztály vezetõjének kérelmét a határõr igaz-
gatóság rendészeti igazgatóhelyettes terjeszti elõ. 98 A rendeletben meghatározott
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95 Rtv. 97.§ (1) bek. i, pont
96 Rtv. 69.§ (3) bek.
97 „a) az országos rendõrfõkapitány, b) az Országos Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Fõigazgatóság ve-

zetõje, c) ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság Bûnügyi Fõosztály vezetõje, d) az ORFK Bûnügyi Fõigaz-
gatóság Szervezett Bûnözés Elleni Igazgatóság (a továbbiakban: ORFK SZBEI) igazgatója, e) az
ORFK SZBEI Felderítõ Fõosztály vezetõje, f) az ORFK SZBEI Nyomozó Fõosztály vezetõje, g) az
ORFK SZBEI Vizsgálati Fõosztály vezetõje, h) a megyei (budapesti) rendõrfõkapitány, i) a megyei
rendõr-fõkapitányság bûnügyi igazgatója, illetõleg a budapesti rendõrfõkapitány bûnügyi helyettese,
j) a Megelõzési Szolgálat vezetõje, k) a Repülõtéri Biztonsági Szolgálat (a továbbiakban: RBSZ) pa-
rancsnoka, l) az RBSZ Bûnügyi Osztály vezetõje, m) a Határõrség országos parancsnoka, n) a Ha-
tárõrség rendészeti fõigazgatója, o) a Határõrség Bûnügyi és Felderítõ Fõosztály vezetõje, p) a ha-
tárõr igazgatóság igazgatója, r) a határõr igazgatóság rendészeti igazgatóhelyettese”

98 26/1999. (VIII.13.) BM rendelet 2.§ (2) bek.



nyomozó hatóságoknak a kérelmet írásban, a székhelyük szerint illetékes helyi bí-
róság – megyei (fõvárosi) bíróság elnöke által kijelölt – bírájánál kell elõter-
jeszteniük. 99 Minden esetben a bírónak vizsgálni kell, hogy a kérelmet az arra jo-
gosult terjesztette-e elõ, mert ha nem a jogosulttól származik a kérelem, akkor azt
el kell utasítani. Ugyanezen bíró dönt a különleges eszköz alkalmazásának
engedélyezésérõl. 100 A kérelemnek tartalmaznia kell a különleges eszköz terve-
zett alkalmazásának helyét, az alkalmazással érintett nevét, illetõleg az azonosí-
tásra alkalmas – rendelkezésre álló – adatot, az alkalmazni kívánt különleges esz-
köz megnevezését, az alkalmazás tervezett kezdetét és végét napban és órában
meghatározva, az alkalmazás törvényi feltételeinek meglétére vonatkozó
indokolást. 101 A kérelmet három számozott példányban kell elkészíteni és a titkos
ügykezelés szabályai szerint az engedélyezésre jogosult bírónak megküldeni,
melybõl elbírálás után a kérelmezõ két példányt visszakap. A kérelmet – az eset-
leges meghosszabbítás esetén is – az alkalmazás javasolt idõpontja – illetve az
engedély lejárta – elõtt legalább 5 munkanappal kell benyújtani. Amennyiben a bí-
ró a különleges eszköz alkalmazása iránti kérelmet elutasítja, de olyan új tények
merülnek fel, amelyek a különleges eszköz alkalmazását szükségessé teszik,
újabb kérelem terjeszthetõ elõ. A bíró a különleges eszköz engedélyezése iránti
kérelem benyújtásától számított 72 órán belül indokolt végzéssel határoz, a kére-
lemnek helyt ad, vagy azt a törvényi feltételek hiánya miatt elutasítja. 102 A bíróság
további eljárásából ki van zárva az a bíró, aki a titkos információgyûjtés engedé-
lyezésrõl döntött 103, tekintet nélkül arra, hogy a titkos információgyûjtéssel szer-
zett adatokat a büntetõeljárásban felhasználják-e vagy sem. 104 Az engedélyt kérõ
szerv intézkedik az iránt, hogy a feladatok végrehajtására kijelölt szervezet a bíró
által engedélyezett különleges eszközöket alkalmazza. A megkereséshez csatolni
kell az engedély iránti kérelem és az engedélyt tartalmazó végzés másolatát.

A bíró a különleges eszköz alkalmazását, illetve az eszköz igénybevételét ese-
tenként legfeljebb kilencven napra engedélyezheti, illetve a fent leírt szabályok sze-
rint benyújtott kérelemre kilencven nappal ismét meghosszabbíthatja. 105 A meg-
hosszabbításkor az engedélyezési feltételek fennálltát újból meg kell vizsgálni.

A három érintett nemzetbiztonsági szolgálat közül csak kettõ, a Nemzetbizton-
sági Hivatal és a Katonai Biztonsági Hivatal végezhet a dolgozat témájához kap-
csolódó körben bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtõ tevékenységet,
mert a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, mivel a téma szempontjából releváns te-
vékenysége szolgáltató jellegû, nem végezhet engedélyhez kötött titkos informá-
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99 Ebbõl megállapítható a szupertitkok tudói száma – min. 20 bíró plussz a helyettesek – Nyiri Sándor:
Ismét a titkos információszerzésrõl – Belügyi Szemle 1997/7-8.szám

100 Rtv. 71.§ (1) bek.
101 Az indoklásban ki kell térni az alkalmazás alapjául szolgáló tényekre és körülményekre, így külö-

nösen a bûncselekmény gyanújára okot adó tényállásra, valamint annak a Büntetõ Törvénykönyv
szerinti minõsítésére, illetve ha a 69.§ (3) bekezdése alapján kérik engedélyezni a titkos informá-
ciógyüjtést, akkor az okokat alátámasztó tényeket, adatokat valószinüsíteni kell. Azon okok tekin-
tetében, melyek megléte értelmezésre szorul, az értelmezés a bíró feladata lesz. 

102 Rtv. 71.§ (2) bek.
103 Ez a kizárási szabály az új Be-ben is megtalálható ( 1998. évi XIX.tv. 21. § (1) bek. d pont).
104 1973. évi I. tv.40. § (5) bek. b pont (hatályos: 1999. III. 1-tõl) 
105 Rtv. 71.§ (3) bek.



ciószerzõ tevékenységet (azt már a nyomozó hatóság teszi az Rtv szerint – a
nemzetbiztonsági szolgálatok pedig nem gyakorolhatnak nyomozóhatósági
jogkört 106), kivéve a belsõ biztonsági és bûnmegelõzési feladatok ellátását.  A tör-
vény arra a nemzetközi gyakorlatra épül, miszerint az államok különbséget tesz-
nek a nemzetbiztonsági és a bûnüldözési célú információgyûjtés között. Erre a
rendezõelvre alapozva szabályozza a Nbtv a külsõ engedélyezés rendjét. Konkrét
bûncselekmények felderítése tekintetében a Fõvárosi Bíróság elnöke által e fel-
adatra kijelölt bíró engedélyezi a titkos információgyûjtést. 107 Az egyéb, általános
jellegû információgyûjtést az igazságügy-miniszter engedélyezi. 108 Az engedély
iránti elõterjesztést az érintett szolgálat fõigazgatója nyújthatja be. 109 A bíró, illet-
ve az igazságügy-miniszter (engedélyezõ) az elõterjesztés benyújtásától számí-
tott 72 órán belül határozatot hoz. Az elõterjesztésnek helyt ad, vagy azt megala-
pozatlansága esetén elutasítja. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

A titkos információgyûjtést az engedélyezõ a Nemzetbiztonsági Szolgálatok eseté-
ben is legfeljebb kilencven napra engedélyezi.  Ezt a határidõt az engedélyezõ indo-
kolt esetben – az Rtv nem tartalmaz olyan megkötést, hogy csak indokolt esetben le-
het meghosszabbítani (habár ez lehet értelemszerû) – a fõigazgatók elõterjesztése
alapján további kilencven nappal meghosszabbíthatja. A bíró a határidõ meghosszab-
bítására vonatkozó döntése kialakításánál megismerheti az adott ügyben általa en-
gedélyezett titkos információgyûjtés során szerzett és rögzített adatokat. 110

A Vám- és Pénzügyõrségnek a Vám- és Pénzügyõrség országos parancsnoka
által a titkos információgyûjtés folytatására kijelölt nyomozó hivatalai, valamint a
Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságának ezen tevékenység felügye-
letét, szakirányítását, koordinációját ellátó fõosztálya (fõosztály) a Vtv. 174.§-a (2)
bekezdésében meghatározott bûnüldözési feladataik 111 teljesítése érdekében a
nyomozás befejezéséig a 21/1999. (IX. 30.) PM rendelet szerint kérhetik az Rtv.
69.§ (1) bekezdésében meghatározott, bírói engedélyhez kötött titkos információ-
gyûjtési eszközök és módszerek alkalmazásának bírói engedélyezését. A kérelmet
az országos parancsnok, a Vám- és Pénzügyõrség rendészeti fõigazgatója, a fõ-
osztály vezetõje, a Vám- és Pénzügyõrség Központi Nyomozó Hivatalának vezetõ-
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106 Nbtv. 31.§ (1) bek.
107 Nbtv. 58.§ (1) bek.
108 Az igazságügy-miniszter engedélyezési eljárása felett a Nemzetbiztonsági Bizottság ellenõrzést

gyakorol. Nbtv. 14.§ (4) bek.
109 Nbtv. 57.§ (2) Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell

a) a titkos információgyûjtés helyét, az érintett vagy érintettek nevét vagy körét, illetõleg az azono-
sításra alkalmas – rendelkezésre álló – adatokat;
b) a titkos információgyûjtés megnevezését és szükségességének indokolását;
c) a tevékenység kezdetét és végét napban meghatározva;
d) a 59.§-ban (kivételes engedélyezés) meghatározott engedély iránti elõterjesztés esetén annak in-
dokolását, hogy adott ügyben arra a nemzetbiztonsági szolgálat eredményes mûködéséhez feltét-
lenül szükség volt.

110 Nbtv. 58.§ (4)-(5) bek.
111 a büntetõeljárásról szóló törvény alapján a vámszervezet nyomozó hatósági hatáskörébe tartozó

bûncselekmények elkövetésének megelõzése, felderítése, megszakítása, az elkövetõ kilétének
megállapítása, az elkövetõ elfogása, a körözött személy felkutatása, tartózkodási helyének megál-
lapítása, továbbá a bizonyítékok megszerzése



je, illetve a Vám- és Pénzügyõrség megyei nyomozó hivatalainak parancsnokai ter-
jeszthetik elõ. A kérelemnek az Rtv.-ben elõírt tartalmi elemekkel kell rendelkeznie,
az indoklásában ki kell térni az alkalmazás alapjául szolgáló bûncselekmény gya-
nújára okot adó tényállásra, annak Btk. szerinti minõsítésére, arra a körülményre,
hogy a bûncselekményt a nemzetközi bûnüldözéssel kapcsolatba hozhatóan, illet-
ve sorozatban vagy szervezetten követték-e el, a kérelem elbírálása szempontjá-
ból fontos egyéb körülményekre illetve sürgõsségi elrendelés esetén ennek okára
és az elrendelés idõpontjára. A kérelem elõterjesztésére vonatkozó szabályok meg-
egyeznek az Rtv. szabályaival, csak annyi az eltérés, hogy itt négy példányban kell
beadni a kérelmet, melybõl három számozott példányt a titkos ügykezelés szabá-
lyai szerint a bírónak kell megküldeni, melybõl az elbírálás után két példányt az elõ-
terjesztõ visszakap. Az alkalmazásra vagy alkalmazás meghosszabbítására irá-
nyuló kérelmet az alkalmazás javasolt idõpontja, illetve az engedély lejárta elõtt leg-
alább 72 órával kell benyújtani (az Rtv. illetve 26/1999. (VIII.13.) BM rendelet sze-
rinti titkos információgyûjtés esetében ez a határidõ öt munkanap!). Amennyiben a
kérelmet a fõosztály vezetõje, a Vám- és Pénzügyõrség Központi Nyomozó Hiva-
talának vezetõje, vagy pedig a Vám- és Pénzügyõrség megyei nyomozó hivatalai-
nak parancsnokai terjesztik elõ, akkor a kérelem elõterjesztésével egyidejûleg a ké-
relem negyedik példányát a Vám- és Pénzügyõrség rendészeti fõigazgatójának kell
felterjeszteni. Abban az esetben, ha a bíró a kérelmet elutasítja, de olyan új tények
merülnek fel, amelyek a különleges eszköz alkalmazását szükségessé teszik,
újabb kérelem terjeszthetõ elõ. Az engedélyt kérõ szerv vezetõje, ha megkapja az
engedélyt, az engedélyezõ végzés rendelkezõ részét megküldi az e feladat végre-
hajtására kijelölt szervezetnek, hogy az a bíró által engedélyezett különleges esz-
közt alkalmazza a nyomozó tevékenysége során.

6. A sürgõsségi elrendelés, kivételes engedélyezés

Ha a titkos eszköz alkalmazásának engedélyezése olyan késedelemmel járna,
amely az adott ügyben nyilvánvalóan sértené a bûnüldözés eredményességéhez
fûzõdõ érdeket, a nyomozó hatóság vezetõje 112 az Rtv szerint elrendelheti a titkos
kutatást és meghatározott idõtartamra – 72 órára – a titkos eszköz alkalmazását.
A sürgõsségi elrendelés esetén az engedélyezés iránti kérelmet egyidejûleg be
kell nyújtani a bíróságra. A kérelem elutasítása esetén sürgõsségi elrendelésnek
ugyanabból a célból, változatlan indok vagy tényállás alapján ismételten nincs
helye. 113

Az Nbtv nem a sürgõsségi elrendelés, hanem a kivételes engedélyezés termi-
nológiát használja, azonban az eltérõ elnevezés ugyanazt jelenti, csak annyi az el-
térés, hogy a Nbtv esetében a védendõ érdek a nemzetbiztonsági szolgálat ered-
ményes mûködéséhez fûzõdik, illetve itt nem indítványt, hanem elõterjesztést kell
benyújtani, s ezt a fõigazgató teszi meg. Ugyanabban az ügyben, kivéve ha a
nemzetbiztonságot közvetlenül veszélyeztetõ új tény merül fel, csak egyszer ren-
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112 Sürgõsségi elrendelésre már csak az országos rendõrfõkapitány, az Országos Rendõr-fõkapitány-
ság Bûnügyi Fõigazgatóság vezetõje, ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság Bûnügyi Fõosztály vezetõje,
az ORFK Bûnügyi Fõigazgatóság Szervezett Bûnözés Elleni Igazgatóság igazgatója, a megyei (bu-
dapesti) rendõrfõkapitány, a Megelõzési Szolgálat vezetõje, a Repülõtéri Biztonsági Szolgálat pa-
rancsnoka, a Határõrség országos parancsnoka, a Határõrség rendészeti fõigazgatója, a Határõr-
ség Bûnügyi és Felderítõ Fõosztály vezetõje, a határõr igazgatóság igazgatója jogosult.

113 Rtv. 72.§ (1)-(2) bek.



delhetõ el kivételes engedélyezés alapján a titkos információgyûjtés. Az Nbtv nem
jelöli meg pontosan azt a maximális idõtartamot – mint teszi azt az Rtv, nevezete-
sen 72 óra –, melyre a kivételes engedélyezés alapján a titkos információgyûjtés
elrendelhetõ, hanem csak arra utal, hogy legfeljebb az engedélyezõ döntéséig van
erre mód. Azonban az 59.§ (2) bek. kimondja, hogy az elrendeléssel egy idõben
a külsõ engedély iránti elõterjesztést is be kell nyújtani, illetve az 58.§ (3) bek.
alapján az engedélyezõnek hetvenkét órán belül határozatot kell hoznia az ügy-
ben, levonható az a következtetés, hogy a kivételes engedélyezés maximális idõ-
tartama hetvenkét óra lehet ebben az esetben is.

7. Adatkezelés, gazdálkodási szabályok

Az Rtv 63.§ (3) bekezdése megtiltja, hogy a titkos információgyûjtés során tett
intézkedések, az abban érintett természetes és jogi személyek valamint jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ szervezetek adatai nyilvánosságra kerüljenek. A 85.§
még azt is kizárja, hogy az ügyekben érintett személynek ugyanezekben az ügyek-
ben felvilágosítást adjanak. E tilalom alól csak a büntetõeljárás keretében lehet ki-
vételt tenni, hiszen ez a rendelkezés nem korlátozhatja a büntetõeljárásban részt-
vevõk jogait. Azáltal, hogy a törvény megtiltja az ilyen adatok nyilvánosságra hoza-
talát, a törvény szövegének pontos betartása esetenként meghiúsíthatná a nyomo-
zást. Például, a törvény szerint nem adhatnak a nyomozók felvilágosítást a kábító-
szerrel kapcsolatos bûncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek kapcso-
latainak sem arról, hogy milyen adatokat kezelnek róluk. Így törvénysértõ lehet az
olyan kijelentés: „Tudjuk, hogy együtt utaztak a gyanúsítottal a vonaton!”. 114

A Rendõrség a törvényben meghatározott bûnüldözési feladatainak ellátása ér-
dekében kezelheti, illetve az adatkezelésre feljogosított más szervek nyilvántartá-
sából átveheti a titkos információgyûjtés alkalmazásával – kivéve a különleges
eszközzel végzett megfigyelés esetén a megfigyelés célja szempontjából érdekte-
len rögzített információ vagy az ügyben nem érintett személy adatai – érintett sze-
mélyek adatait – beleértve a Rendõrséggel együttmûködõket és a fedett nyomo-
zókat is – és az alkalmazás eredményét. Ha nem indul büntetõeljárás a titkos in-
formációgyûjtés lezárását követõ legfeljebb 2 évig, büntetõeljárás lefolytatása
esetén a büntethetõség elévüléséig, elítélés esetén a büntetett elõélethez fûzõdõ
hátrányok alóli mentesítésig, illetõleg legfeljebb 20 évig, együttmûködõk, illetõleg
fedett nyomozók esetén az együttmûködés, illetõleg a fedett nyomozói tevékeny-
ség megszûnésétõl számított 20 évig végezhetõ az adatkezelés. A törvény ki-
mondja, hogy a bûnüldözési célból kezelt személyes adatok kijavítását illetve tör-
lését – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – úgy kell elvégezni, hogy az eredeti
adatok felismerhetõek maradjanak. 115

A Belügyminiszter irányítása alatt álló titkos információgyûjtésre feljogosított
egyes szervek adatkezelésének egyes szabályaira vonatkozóan a 21/1996.
(VIII.31) BM rendelet tartalmaz rendelkezéseket.

Az Rtv. rendelkezései szerint a rendõrség titkos információgyûjtõ tevékenysé-
géhez, a titkos információgyûjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazásához
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114 Szikinger István: Díszítõelem vagy tartóoszlop? – Fundamentum, www.c3.hu/~indok/f/971/09.htm
115 Rtv. 85.§ (2) bek.



közvetlenül kötõdõ személyi és tárgyi vonatkozású kiadások speciális mûködési
kiadásnak minõsülnek. A rendõrség költségvetésében az alaptevékenységgel
összefüggõ speciális mûködési kiadásaik fedezésére elkülönített elõirányzatot
szerepeltethetnek. A speciális mûködési kiadásokat összevontan – az általános
számviteli szabályoktól eltérõen – egy összegben kell szerepeltetni. 116 A Rendõr-
ség a titkos információgyûjtõ tevékenységhez, a titkos információgyûjtés eszköze-
inek és módszereinek alkalmazásához közvetlenül kötõdõ személyi és tárgyi vo-
natkozású kiadások körében devizahatósági engedély nélkül kezelhet valutát. An-
nak ellenõrzésére, hogy a Rendõrség a speciális mûködési kiadásai körébe tarto-
zó eszközöket hogy használja fel, külsõ szerv által csak törvényességi szempont-
ból kerülhet sor. E körben célszerûségi és eredményességi ellenõrzés nem végez-
hetõ. A rendõrség gazdálkodásának külsõ szerv által történõ ellenõrzése során az
ellenõrzést végzõ szerv birtokába nem kerülhet olyan adat, amely a titkos informá-
ciógyûjtés során keletkezett információra, forrására, illetve az alkalmazott titkos in-
formációgyûjtõ módszer konkrét jellegére utal. 117

8. A titkos információgyûjtés megszüntetése

A titkos eszközökkel végzett információgyûjtés törvényi szabályainak körében
kell rendelkezni az alkalmazás megszüntetésének eseteit is. A Rendõrségi törvény
a 73. §ban csak az engedélyhez kötött titkos információgyûjtés megszüntetésének
eseteit sorolja fel – már csak azon okból is vélhetõ, hogy e szabályok csak az en-
gedélyhez kötött titkos információgyûjtésre vonatkoznak, mert a törvény a „Bírói
engedélyhez kötött titkos információgyûjtés” cím alatt tárgyalja. Eszerint a nyomo-
zó hatóság vezetõjének haladéktalanul el kell rendelnie a különleges eszköz alkal-
mazásának megszüntetését: ha az az engedélyben meghatározott célját elérte; az
engedélyben megállapított határidõ lejárt; nyilvánvaló, hogy további alkalmazásá-
tól nem várható eredmény; a sürgõsséggel elrendelt alkalmazást a bíró nem en-
gedélyezte. Ha azért kell megszüntetni a titkos információgyûjtést, mert a sürgõs-
séggel elrendelt alkalmazást utóbb a bíró nem engedélyezi, akkor a különleges
eszköz alkalmazásával rögzített minden információt haladéktalanul meg kell sem-
misíteni. A különleges eszközzel végzett megfigyelés befejezését követõ 8 napon
belül meg kell semmisíteni a megfigyelés célja szempontjából érdektelen rögzített
információt illetve az ügyben nem érintett személy adatait. A külön engedélyhez
kötött titkos információgyûjtés során szerzett és rögzített adatokat az engedélye-
zõ bíró bármikor megismerheti.

Megítélésem szerint, egyes, szinte maguktól értetõdõ okok vonatkozhatnak az
engedélyhez nem kötött titkos információszerzés megszüntetésére is. Ilyenek pl.
ha a célját elérte vagy nyilvánvaló, hogy a további alkalmazásától nem várható
eredmény. Bár nem nyilvános, de nagyon valószínû, hogy a bírói engedélyhez kö-
tött titkos információszerzés „belsõ engedélyezésekor” is meghatároznak valami-
lyen idõtartamot, így alaposan feltehetõ, hogy a „belsõ engedélyben” megadott
idõtartam leteltekor is meg kell szüntetni a bírói engedélyhez nem kötött titkos in-
formációgyûjtést.
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116 Rtv. 68/A.§ (1)-(2) bek.
117 Rtv. 68/D.§ (1)-(2) bek.



Az Nbtv hasonló módon az Rtv-hez a külsõ engedélyhez kötött titkos adatszer-
zés megszüntetésérõl nem szól, csak a külsõ engedélyköteles titkos adatszerzés
megszüntetésének okaira és szabályaira vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket.
118 A megszüntetés alapjául szolgáló okok a nemzetbiztonsági szolgálatok eseté-
ben is hasonlóak az Rtv-ben felsorolt okokkal, csak annyi az eltérés, hogy a ha-
táridõ lejárta tekintetében tartalmazza a „meghosszabbítás nélkül” kitételt, illetve
az Rtv-ben megjelölt okokon túl megnevez még egy megszüntetési okot, neveze-
tesen, ha a titkos információgyûjtés bármely okból törvénysértõ. 119 Érdekes, hogy
ezt az okot az Rtv nem tartalmazza. Az Nbtv a titkos információszerzés körében
megszerzett adatoknak a titkos információgyûjtés megszüntetésének esetén tör-
ténõ haladéktalan megsemmisítésérõl csak abban a körben rendelkezik, mikor a
megszüntetésre azért kerül sor, mert a kivételes eljárás elrendelése után a titkos
információgyûjtést az engedélyezõ nem engedélyezi. Az ilyen adatok megsemmi-
sítése során az állam és szolgálati titkot tartalmazó iratok megsemmisítésére vo-
natkozó törvényi elõírások szerint kell eljárni, hiszen a titkos információgyûjtés so-
rán beszerzett adatok a büntetõeljárásban bizonyítási eszközként való esetleges
felhasználásáig államtitoknak minõsülnek.

9. A beszerzett adatok bizonyítékként való felhasználás

A hatályos büntetõeljárási törvény a szabad bizonyítás elvére épül. A szabad
bizonyítási rendszer alapvetõen azt jelenti, hogy a törvény sem a bizonyítási esz-
közöket, sem pedig a bizonyítékokat nem határozza meg. A törvény 61.§ (1) be-
kezdése tartalmaz egy felsorolást a bizonyítási eszközökrõl – tanúvallomás,
szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, a szakvélemény, az okirat, a szemle,
a helyszínelés, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás –, azonban ez
azért nem tekinthetõ teljes és kizárólagos felsorolásnak, mert az eljáró hatósá-
gok bármely más bizonyítási eszközt is felhasználhatnak, mely alkalmas vala-
mely releváns tény, adat bizonyítására. A bizonyítás eszközeinek nincs elõre
meghatározott bizonyító ereje. A nyomozó hatóságok már a büntetõeljárást meg-
elõzõen is felderíthetnek olyan bizonyítási eszközöket (bizonyítékokat) melynek
biztosítani kell a büntetõeljárás során való felhasználhatóságát. A törvény ezzel
kapcsolatban a kimondja 120, hogy az eljárás során fel lehet használni a bizonyí-
tás olyan eszközeit is, amelyeket az arra illetékes hatóságok, a törvényben meg-
határozott feladataik teljesítése során – a büntetõeljárás megindítása elõtt sze-
reztek be. Ez a rendelkezés teremti meg a lehetõséget, hogy a büntetõeljárás so-
rán fel lehet használni, pl. az ügyben korábban folytatott titkos információgyûjtés-
sel beszerzett adatokat.

Az Rtv de az Nbtv is kimondja, hogy a titkos információgyûjtés során beszerzett
adat a büntetõeljárásban a bizonyítási eszközként való felhasználásáig, továbbá
a Rendõrséggel együttmûködõ személy és a fedett nyomozó kiléte, az információ-
gyûjtés ténye és technikai részlete államtitoknak minõsül. 121 Ez azt jelentheti,
hogy a bizonyítékoknak büntetõeljárás során történõ felhasználása során az
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118 Nbtv 60.§ (1)-(2) bek.
119 Nbtv 60.§ (1) bek. d pont
120 Be 61.§ (2) bek.
121 Rtv. 63.§ (2) bek. Nbtv. 62.§



együttmûködõ személy illetve a fedett nyomozó kiléte továbbra is államtitok ma-
rad. Azonban a tárgyalás során a fedett nyomozó által gyûjtött információk fel-
használhatóak. A hazai ítélkezési gyakorlatban tavaly (1999) nyáron került sor el-
sõ ízben arra, hogy egy fedett nyomozó operatív úton gyûjtött információit nyilvá-
nosságra hozzák. Nem a teljes operatív jelentést tették nyílttá, hanem csak egy
részét csatolták a vádirathoz. 122 Ezzel a magyar gyakorlat kezd közelíteni az EU
Tagállamokban, illetve az USA-ban elfogadott gyakorlathoz, ahol a titkos nyomo-
zás aktáinak egyes részleteit rendszerint nyilvánosságra hozzák. A beépült nyo-
mozók révén készült videó-, kép-, és hangfelvételeket gyakran használják fel bi-
zonyítékként.

Egy bírósági ítélet indokolásában a bíróság kimondta, hogy amikor a büntetõ-
eljárásban anonim pozícióban lévõ személy – operatív tiszt – jelentése az egyik
alapvetõ bizonyíték, a bíróság álláspontja szerint a bizonyító erõ nem az okiratban
van. Ilyenkor az operatív tiszt szavahihetõségét az adhatja meg, ha az õ informá-
cióit, tényközléseit az eljárás során más bizonyítékok is megerõsítik, alátá-
masztják. 123

A bizonyítékok értékelésénél egy másik büntetõeljárási alapelv érvényesülésé-
re is nagy figyelmet kell fordítani, ez pedig a közvetlenség alapelve (Be 10.§ (2)
bek.) 124. Így például a lehallgatott telefonbeszélgetésekrõl készült kivonatokat a
bírósági eljárás során nem lehet felhasználni bizonyítékként, ha a nyomozó ható-
ság a beszélgetéseket tartalmazó kazettákat nem õrizte meg. 125 

Az információk rögzítése során figyelni kell arra, hogy késõbb azok felhasznál-
hatóak legyenek. Így pl. nem lehet felhasználni bizonyítékként az olyan, megfigye-
lés során készített videofelvételt, mely nem tartalmazza a felvétel idõpontját, mi-
vel így nem lehet az eljárás során azt minden kétséget kizáró módon bizonyítani,
hogy az adott felvétel a nyomozók által megjelölt idõben készült.

A nyomozók tanúvallomást tehetnek a vádlott titkos találkozásokon tett kijelen-
téseirõl. Egy összeesküvõtársnak az összeesküvés során, vagy annak következ-
ményeként tett kijelentéseit fel lehet használni bizonyítékként az összes többi ös-
szeesküvõ ellen. A lehallgatott beszélgetések felhasználhatók az összeesküvés
valamennyi résztvevõje ellen. Ez a szabály teszi lehetõvé, hogy a titkos ügynökök-
nek, vagy informátoroknak a titkos megbeszélésekrõl tett tanúvallomása az ösz-
szes vádlottal szemben felhasználható. 126
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122 A PKKB-n tárgyalták az ügyet. A vádlottakat kábítószerrel való visszaéléssel vádolták. A beépült
nyomozó 1,3 kg amfetamint rendelt meg és vett át az elsõrendü vádlottól. – Magyar Hírlap 1999 jú-
nius 17.

123 Egy, a PKKB-n 2000 áprilisában hozott elsõfokú ítélet indokolása
124 A bíróság – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – ügydöntõ határozatát a tárgyaláson közvetle-

nül megvizsgált bizonyítékokra alapítja.
125 Egy, a Budapest VI. és VII. Kerületi Ügyészség által hozott nyomozást megszüntetõ határozat in-

dokolása.
126 John McEnnay: Bünügyi nyomozás és büntetõjogi felelõsségre vonás az Amerikai Egyesült Álla-

mokban III. rész Rendészeti Szemle 1993/1. szám



Mint azt már említettem, a tényeket, adatokat nélkülözõ, általánosságban beveze-
tet titkos információgyûjtés eleve jogellenes. Viszont nem a Be szabályaiba ütközik.
Ezért kérdéses, hogy az ennek segítségével beszerzett adatokat, információkat fel le-
het-e használni bizonyítékként a büntetõeljárás során, tekintettel arra, hogy a Be csak
a Be rendelkezéseivel ellentétesen lefolytatott bizonyítás eredményeként megszer-
zett bizonyítékok figyelembevételét tiltja meg. 127 S mivel a Be nem is szabályozza a
titkos információgyûjtést, nem is lehet ellentétes a Be rendelkezéseivel. Ez alapján fel
lehet használni. Viszont mivel a Be, mint már utaltam rá, azt is kimondja, hogy az el-
járás során fel lehet használni a bizonyítás olyan eszközeit is, melyeket az arra illeté-
kes hatóságok – a törvényben meghatározott feladataik teljesítése során – a bünte-
tõeljárás megindítása elõtt szereztek. Tehát így már nem biztos hogy felhasználható,
mert kérdéses, hogy a jogellenes titkos információgyûjtés tekinthetõ-e törvényben
meghatározott feladat teljesítésének, s a válasz nagyon valószínû, hogy nem.

10. Jogosulatlan titkos adatszerzés

Mint az már látható, a titkos információgyûjtés az ember egyéni jogaiba történõ
erõteljes beavatkozást jelent, s ezért a törvény a titkos információgyûjtést bíró, illetve
meghatározott esetekben az igazságügy miniszter engedélyéhez köti. Titkos informá-
ciógyûjtést kizárólag a már bemutatott törvényekben meghatározott szervezetek vé-
gezhetik, felderítési és bûnüldözési célból. Éppen ezért iktatta be az 1998-s büntetõ
novella 128 a Btk. szabályai közé a jogosulatlan titkos információgyûjtés bûncselek-
ményét. 129 Eszerint az a hivatalos személy, aki bíró vagy az igazságügy miniszter en-
gedélyéhez kötött titkos információgyûjtést engedély nélkül végez, vagy az engedély
kereteit túllépi, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel bünteten-
dõ. A bûncselekmény megvalósulhat pl. az információgyûjtés engedély nélküli végzé-
sével – mikor a titkos információgyûjtést végzõ nem rendelkezik a törvényben elõírt
engedéllyel –, vagy van ugyan engedélye a nyomozó hatóságnak a titkos információ-
gyûjtésre, azonban az engedély kereteit túllépi – pl. idõben, más eszközöket is hasz-
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127 Be 60.§ (3) bek.
128 1998. évi LXXXVII. tv
129 Btk. 227/A.§ , hatályos 1999. III. 1-tõl
130 178/A.§ (1) Aki magántitok jogosulatlan megismerése céljából

a) másnak a lakását, egyéb helyiségét vagy az ezekhez tartozó bekerített helyet titokban átkutatja,
b) másnak a lakásában, egyéb helyiségében vagy az ezekhez tartozó bekerített helyen történteket
technikai eszköz alkalmazásával megfigyeli, illetõleg rögzíti,
c) másnak közlést tartalmazó zárt küldeményét felbontja vagy megszerzi, és annak tartalmát tech-
nikai eszközzel rögzíti,
d) távközlési berendezés útján másnak továbbított közleményt kifürkész, és az észlelteket technikai
eszközzel rögzíti,
bûntettet követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendõ, aki az (1) bekezdésben meghatározott módon megismert
magántitkot továbbít vagy felhasznál.
(3) A büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés, ha a bûncselekményt
a) hivatalos eljárás színlelésével,
b) üzletszerûen,
c) bûnszövetségben,
d) jelentõs érdeksérelmet okozva
követik el.



nál mint amit engedélyeztek stb.– A bûncselekményt csak hivatalos személy követ-
heti el, mert ha nem hivatalos személy az elkövetõ, akkor nem ez a bûncselekmény
valósul meg, hanem a Btk. 178/A.§ szerinti „magántitok jogosulatlan megismerése”
130 bûncselekmény (melynek egyik minõsített esete a hivatalos eljárás színlelésével
történõ elkövetés). Ugyancsak megvalósítja ezt a bûncselekményt az az elkövetõ, aki
bíró, vagy az igazságügy-miniszteri engedélyhez kötött titkos információgyûjtést el-
rendel vagy engedélyez anélkül, hogy erre jogosult lenne. Ebben az esetben az ala-
nyok körét a törvény nem köti a hivatalos személy jelleghez. A gyakorlatban azonban
nehéz elképzelni, hogy az elrendelõ vagy az engedélyezõ személy ne lenne hivata-
los személy. 131 A bûncselekmény csak szándékosan követhetõ el. A 68.§ (3) bekez-
dése tartalmaz egy minõsített esetet. Eszerint a büntetés két évtõl nyolc évig terjedõ
szabadságvesztés, ha a bûncselekmény jelentõs érdeksérelmet okoz. Akkor jelentõs
az érdeksérelem, ha az elkövetõ cselekményével a sértettnek jelentõs anyagi, eg-
zisztenciális vagy erkölcsi hátrányt okoz. Az elkövetett cselekmény rendbeliségét az
engedély nélküli, engedély kereteit túllépõ, a jogosultság nélkül elrendelõ vagy enge-
délyezõ cselekmények száma határozza meg. 132 A rendõrség nyomozó hatóságai-
nak hatáskörérõl és illetékességérõl szóló BM rendelet szerint a nyomozás ezen bûn-
cselekmény tekintetében a megyei (budapesti) rendõr-fõkapitányság bûnüldözési,
gazdaságvédelmi, illetve vizsgálati szerveinek hatáskörébe tartozik.133 2003 január 1-
tõl kiegészül mind az (1) mind pedig a (2) bekezdés a „...illetõleg a büntetõeljárás so-
rán bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzést engedély nélkül végez...” mondatrés-
szel. Ez annak a következménye, hogy az új büntetõeljárási törvény már szabályoz-
ni fogja a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzést.

11. Az 1998. évi XIX. törvény szabályai

Az 1998. évi XIX. tv. (új Be.), mely elõreláthatólag 2003. január 1-én fog teljes ter-
jedelmében hatályba lépni, egy külön cím alatt – V. Cím – tartalmazza a bírói enge-
délyhez kötött titkos adatszerzésre vonatkozó szabályokat. Az új szabályozás átvet-
te a jelenleg hatályos szabályozás fõbb elemeit, azonban a részletszabályok köré-
ben egyrészt több helyen módosította a mai szabályokat, másrészt pedig vezet be
új rendelkezéseket, melyek által a mainál részletesebben szabályozza a bírói enge-
délyköteles adatszerzést, s ezáltal erõsíti a korlátozásokkal érintett személyek joga-
inak védelmét. A törvény hatálybalépését követõen a nyomozó hatóság a bírói en-
gedélyhez kötött titkos adatszerzést az új Be alapján, a bírói engedélyhez nem kö-
tött titkos információgyûjtést 134 pedig külön törvény – az Rtv. és a Nbtv. – által meg-
határozottak szerint kell végeznie. 135 136 Ez az új Be egyik legjelentõsebb változtatá-
sa, nevezetesen hogy ezáltal a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés szabá-
lyai a jogrendszeren belül új helyre kerültek. „Mivel a büntetõeljárási törvény az,
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131 Kommentár a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényhez
132 Kommentár a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvényhez
133 15/1994.(VII. 14.) BM rendelet  1. számú melléklet
134 Titkos adatszerzés az, amit a nyomozás során bírói engedéllyel végeznek. Ehhez képest nem tit-

kos adatszerzés, hanem titkos információgyûjtés az, amit nem a nyomozás során végeznek, vala-
mint amit bírói engedély nélkül végének. – miniszteri indokolás

135 1998.évi XIX. tv. 200.§ (2) bek.
136 A törvény szerinti szabályozás nem érinti az Nbtv. által meghatározott titkos információgyûjtést,

azonban kihatással van a titkos információgyûjtésnek a Rtv. által szabályozott körére.



mely az Alkotmány után a legmagasabb szinten szabályozza az büntetõeljárásba
bevont személyeket a közhatalom önkényével szemben védõ biztosítékok rendsze-
rét, indokolt volt mind logikailag mind pedig tartalmilag az új Be-be illeszteni a nyo-
mozás során a nyomozó hatóság által végzett, és az egyének alapjogait korlátozó,
már a hatályos jog szerint is bírói engedély köteles eszközök alkalmazására vonat-
kozó szabályokat.” 137 A törvény miniszteri indokolása szerint a bírói engedélyhez
nem kötött titkos információgyûjtésre a büntetõeljárási törvényben szükségtelen kü-
lön szabályokat elõírni. Az új Be hatálybalépését követõen az Rtv-ben meghatáro-
zott bírói engedélyhez kötött módszerek közül a nyomozás során csak az új Be-ben
szereplõket, és csak az új Be által megengedett célból 138, illetve meghatározott el-
járás útján lehet engedélyezni és alkalmazni. A törvény rendelkezéseit kell alkalmaz-
ni a külön törvény (Rtv.) alapján a nyomozás elõtt engedélyezett és folyamatban lé-
võ, bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtés végrehajtására is. A vádemelés
után a titkos adatszerzés nem folytatható, mivel a vádemeléssel az ügy bírósági
szakaszba kerül. Eltérés – még ha csak formai is –, hogy az új Be szerint a titkos
adatszerzésre a vádemelésig van lehetõsége a nyomozó hatóságnak. A hatályos
jog szerint a nyomozó hatóság a nyomozás befejezéséig végezhet titkos információ-
gyûjtést. Azért formai ez az eltérés, mert ha belegondolunk az új Be szerint is csak
a nyomozás befejezését jelentõ iratismertetésig van lehetõség a titkos adatszerzés-
re, melyet az új törvény szerint az ügyész is elvégezhet. 139 Ide kapcsolódik a 206.§
(3) bek. is, mely kiemeli, hogy ha titkos adatszerzésrõl készült okirat az iratismerte-
tést követõen kerül becsatolásra a nyomozati iratokba, akkor ezen irat vonatkozásá-
ban ismételten kell tartani iratismertetést. 140

Újdonsága a törvénynek, hogy meghatározza mely személyekkel szemben kerül-
het sor titkos adatszerzésre. A titkos adatszerzés elsõsorban a gyanúsítottal szem-
ben folytatható, más személlyel szemben a törvény csak akkor engedélyezi alkal-
mazni a titkos adatszerzés eszközeit, ha az érintett személynek a gyanúsítottal törté-
nõ kapcsolattartása vagy kapcsolat létesítése alaposan feltehetõ, illetve értelemsze-
rûen, ha az ügynek még nincs gyanúsítottja. Nem lehet akadálya a titkos adatszer-
zés engedélyezésének, hogy az kívülálló személyt elkerülhetetlenül érint. A mai sza-
bályozáshoz képest elõrelépés, hogy titkos adatszerzésnek akkor lesz csak helye, ha
megalapozottan feltehetõ, hogy más módon az adat megszerzése kilátástalan, vagy
lényegesen nagyobb nehézséggel jár, és ezúton az adat megszerzése valószínû.

Az új büntetõeljárási törvény az Rtv-ben szabályozott bírói engedélyhez kötött tit-
kos információgyûjtés módjainak körét szûkíti 141, nem engedi meg, hogy a nyomo-
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137 Dr. Siegler Eszter: A bírói engedélyhez kötött titkos adaszerzés szabályozása az új büntetõeljárási
törvényben – Magyar Jog 1999/1

138 200.§ (1) A nyomozásban az érintett tudta nélkül és leplezett eszközzel, illetve módszerrel történõ
adatszerzésnek (titkos adatszerzés) bizonyítási eszköz felderítése, a gyanúsított kilétének, tartóz-
kodási helyének megállapítása vagy a gyanúsított elfogása érdekében a vádemelésig van helye.

139 193.§ (1) bek.
140 Dr. Siegler Eszter: A bírói engedélyhez kötött titkos adaszerzés szabályozása az új büntetõeljárási

törvényben – Magyar Jog 1999/1
141 202.§ (1) Bírói engedéllyel lehet

a) a magánlakásban történteket technikai eszközzel megfigyelni és rögzíteni,  
b) postai küldemény tartalmát megismerni, és technikai eszközzel rögzíteni,
c) telefonvezetéken vagy azt helyettesítõ távközlési rendszer útján továbbított közlés tartalmát
megismerni, és azt technikai eszközzel rögzíteni.



zás során az érintett tudta nélkül, leplezett eszközzel, illetve módszerrel házkutatás
(titkos kutatás) történjék. 142 Megmarad az a már ma is meglévõ szabály, hogy ötévi
vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ szándékos bûncselekmé-
nyek esetén kerülhet sor ezen eszközök alkalmazására. Újdonság, hogy a törvény
meg is nevez egy bûncselekményt, a pénzhamisítást, amely esetben alkalmazható-
ak ezen eszközök, módszerek. Maihoz hasonlóan az új törvény is lehetõséget biz-
tosít arra, hogy a büntetési tételtõl függetlenül bizonyos, a társadalomra különösen
veszélyes minõsítõ körülmények – bûnszövetségben, üzletszerûen, bûnszervezet
tagjaként, fegyveresen, illetõleg kiskorú sérelmére elkövetettek – esetén is sor ke-
rülhet az engedélyezésre. Habár mint látható az új Be szûkíti ezek körét.

Az új Be szerint a titkos adatszerzésre irányuló indítványt az ügyész terjeszti elõ
a bíróságnál – ez ma a nyomozóhatóság vezetõjének feladata. Az elõterjesztés-
sel egyidejûleg be kell mutatni az indítványban foglaltakat megalapozó iratokat. Az
alkalmazás meghosszabbítására vonatkozó indítvány elõterjesztésével egyidejû-
leg be kell mutatni a korábbi engedélyezés óta keletkezett iratokat is. 143 Az indít-
vány tartalmából ki kell tûnni minden olyan körülménynek, ami a bíróság döntésé-
hez elengedhetetlen, ezért a törvény elõírja az indítvány minimális tartalmi eleme-
it (kellékeit). Eszerint az indítványnak tartalmaznia kell: 

– a különleges eszköz alkalmazásának helyét, telefonlehallgatás esetén a kap-
csolási számot is

– a különleges eszköz alkalmazásával érintett nevét, illetõleg az azonosításra
alkalmas adatot, valamint a vele szemben alkalmazni kívánt különleges esz-
köz megnevezését

– az alkalmazás tartamának kezdõ és befejezõ idõpontját, naptári napban meg-
határozva

– az alapul szolgáló bûncselekmény megnevezését és a bûncselekmény gya-
nújára okot adó adatokat

– a különleges eszköz elkerülhetetlen alkalmazását indokoló körülményeket, az
alkalmazás célját, és annak valószínûsítését, hogy a megszerezni kívánt adat
a különleges eszköz alkalmazásával elérhetõ

– halaszthatatlan elrendelés esetén annak okát és idõpontját 144

Rendõrségi fogdában és az ügyvédi beszélõ helyiségében csak akkor végezhe-
tõ titkos adatszerzés, ha az ügyvéddel szemben a gyanúsított ellen folyamatban lé-
võ üggyel összefüggõ bûncselekmény gyanúja merült fel. Az ügyvédi irodában ak-
kor végezhetõ titkos adatszerzés, ha az ügyvéddel szemben bûncselekmény gya-
núja merült fel. 145 Nem lehet az eljárás során felhasználni az olyan titkosan szerzett
adatot, amelynek megszerzése során az ügyben eljáró védõ vagy olyan személy az
érintett aki tanúként nem hallgatható ki. 146 Ha a titkos eszköz alkalmazásával érin-
tettnek személyes mentessége van, az indítvány elõterjesztésével egyidejûleg az
ügyésznek a mentességrõl rendelkezõ személyt illetve szervet értesíteni kell. 147
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142 A törvény abból indul ki, hogy a nyomozás során már csak a házkutatás általános szabályai sze-
rint lehet eljárni. – miniszteri indokolás

143 203.§ (1) bek.
144 203.§ (2) bek. a-f pont
145 203.§(3) bek.
146 206.§ (5) bek.
147 1998. évi XIX. tv. – miniszteri indokolás



Az új Be rövidebb határidõket tartalmaz, mint a hatályos szabályozás. A bíróság-
nak az indítvány elõterjesztésétõl számítva huszonnégy órán belül határozni kell az
indítvány tárgyában. A bíróságnak ekkor alapvetõen abban kell döntenie, hogy fenn-
áll-e a titkos adatszerzés alkalmazásának érdeke, illetve célja. Minden további tör-
vényi feltétel ezt valószínûsíti, vagy cáfolja. A döntés meghozatala során a bíró azt
vizsgálja, hogy van-e bármilyen adat, ha van akkor azt alátámasztja-e valami, ha
alátámasztja akkor ez valószínûsíti-e, hogy fennáll a törvényben meghatározott
érdek 148 és mindez megfelel-e a szükségesség és a végsõ eszközként való alkal-
mazás követelményének. A bíróság az indítvány tárgyában indokolt végzéssel hatá-
roz. Ha a bíróság az indítványnak helyt ad, vagy részben ad helyt, meghatározza,
hogy kivel szemben, milyen különleges eszköz, mettõl meddig alkalmazható. 

Új szabályokat tartalmaz a törvény a halaszthatatlan elrendeléssel – a hatályos
szabályozás a sürgõsségi elrendelés terminológiát használja – kapcsolatban is. A
törvény szerint, ha az engedélyezés olyan késedelemmel járna, amely veszélyezte-
ti a titkos adatszerzés eredményességét, az ügyész – korábban a nyomozóhatóság
vezetõje – rendelheti el a különleges eszköz alkalmazását. Az elrendeléssel egyide-
jûleg az engedélyezés iránti indítványt is elõ kell terjeszteni a bíróságon. Szigorodik
a szabályozás, mert hetvenkét óra helyett csak huszonnégy óra idõtartamra lehet
ilyen esetben elrendelni a titkos adatszerzést, s ha a bíróság elutasítja az indítvány,
az ügyésznek meg kell szüntetnie a titkos adatszerzést. Ha a bíróság elutasította az
indítványt, változatlan alapon újabb halaszthatatlan elrendelésnek nincs helye. 149

Nem hoz változást az új törvény a különleges eszköz alkalmazásának idõtarta-
mát illetõleg. A különleges eszköz alkalmazása maximum kilencven napra enge-
délyezhetõ, mely ismételt indítványra legfeljebb kilencven nappal meghosszabbít-
ható. Ha a bíróság az indítványnak helyt ad és az engedélyezés idején a különle-
ges eszköz alkalmazásának az indítvány szerinti kezdõ idõpontja már elmúlt, az
alkalmazás kezdõ idõpontja az engedélyezés napját követõ nap. 150 Felvetõdhet a
kérdés, hogy a törvény nem pontos megfogalmazásából eredõen nem egyértel-
mû, vajon az engedélyezett határidõ egy alkalommal hosszabbítható meg kilenc-
ven nappal, vagy kilencvennaponként akár a végtelenségig meg lehet hosszabbí-
tani a különleges eszköz alkalmazására nyitva álló határidõt. 151 A törvény minisz-
teri indokolása szerint csak egy alkalommal lehet meghosszabbítani a határidõt.

A titkos adatszerzés végrehajtásáról okiratot kell készíteni. Az okirat elkészíté-
sére az eljárás szempontjából a késõbbi felhasználás érdekében van szükség. Az
okiratnak tartalmaznia kell a megszerzett adat leírását, a megszerzés forrásának
megjelölését, a megszerzés módjának leírását, helyének és idõpontjának feltün-
tetését és az engedélyezõ végzés számát. A titkos adatszerzés során keletkezett
és rögzített felvételek eredetiben való megóvásáról folyamatosan gondoskodni
kell. Az erre tett intézkedéseket is fel kell tüntetni az okiratban. 152
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148 bizonyítási eszköz felderítésének, a gyanúsított kiléte, tartózkodási helye megállapításának vagy a
gyanúsított elfogásának érdeke

149 203.§ (6) bek.
150 203.§ (5) bek.
151 Dr. Siegler Eszter: A bírói engedélyhez kötött titkos adaszerzés szabályozása az új büntetõeljárási

törvényben – Magyar Jog 1999/1
152 204.§ (1)-(2) bek.



A titkos adatszerzés során tett intézkedések illetve az abban érintettek (termé-
szetes és jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek)
adatai nem hozhatók nyilvánosságra. 153 Újdonság, hogy egy meghatározott eset-
ben a törvény elõírja az ügyész értesítési kötelezettséget, mégpedig akkor ha a bí-
rói engedélyben érintett személy ellen nem indul büntetõeljárás és az értesítés a
titkos adatszerzés alapján indult büntetõeljárás sikerét nem veszélyezteti. 154

A titkos adatszerzést nyomban meg kell szüntetni, ha a célját elérte, továbbá,
ha a további alkalmazásától nem várható eredmény. A titkos adatszerzést az
ügyész haladéktalanul megszünteti, ha az engedélyben meghatározott idõtartam
eltelt, halaszthatatlan elrendelés esetén a bíróság az indítványt elutasította, vagy
a nyomozást megszüntették. Továbbá mivel a titkos adatszerzésnek csak a vád-
emelésig van helye, a vádemelés után már nem folytatható. A titkos adatszerzés
befejezését követõ nyolc napon belül meg kell semmisíteni a titkos adatszerzés
célja szempontjából érdektelen, rögzített adatot és az ügyben nem érintett sze-
mély rögzített adatait. Ha a halaszthatatlan elrendelés esetén a bíróság az indít-
ványt elutasítja, az addig rögzített adatokat meg kell semmisíteni. Az adatok meg-
semmisítésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni. 155

Fontos kérdés, hogy az ily módon szerzett adatokat miként lehet a büntetõeljá-
rás során a bizonyításban felhasználni. A titkos adatszerzés során szerzett adato-
kat a végrehajtás során a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság ismerheti
meg. Az ügyész a büntetõeljárás megindítása elõtt a rendõrség által külön törvény
(RTv.) szabályai szerint megszerzett titkos információgyûjtés adatait megismerhe-
ti. Ha az ügyész a büntetõeljárás során a titkosan szerzett adatokat bizonyítékként
fel kívánja használni, a titkos adatszerzés végrehajtásáról készített okiratot csatol-
nia kell az a bírósághoz megküldött iratokhoz. Az ügyész kérheti, hogy a bíróság
igazolást állítson ki a titkos adatszerzés engedélyezésérõl. Ebben az esetben az
igazolást az okirattal együtt csatolni kell az iratokhoz. Ha a nyomozás iratainak
megtekintése után csatolták az okiratot az ügy irataihoz, akkor a gyanúsítottat és
a védõt errõl értesíteni kell, és lehetõséget kell számukra biztosítani az irat meg-
ismerésére. A titkos adatszerzés végrehajtásáról készített okirat felhasználható bi-
zonyítékként. A titkosan szerzett adatok más büntetõeljárás során abban az eset-
ben használhatók fel bizonyítékként, ha a felhasználás célja nem ellenkezik az
adatszerzés eredeti céljával. Mint már elõbb is írtam, nem lehet felhasználni azt a
titkosan szerzett adatot, amelynek megszerzése során az ügyben eljáró védõ
vagy olyan személy az érintett, aki tanúként nem hallgatható ki. 156
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153 204.§ (3) bek.
154 206.§ (6) bek.
155 204.§ (4)-(7) bek.
156 206.§ (1)-(6) bek.



III. fejezet

Az egyes eszközök és módszerek

A dolgozat most következõ részében nem teszek kísérletet az összes titkos in-
formációgyûjtéshez felhasználható eszközök és módszerek bemutatására, hanem
mind az engedélyhez nem kötött mind az engedélyhez kötött módszerek és esz-
közök közül megpróbálom bemutatni a leginkább alkalmazottakat. Azért választot-
tam ki a következõ eszközöket, módszereket, mert ezek alkalmazása során igen
sokszor átfedések keletkezhetnek – pl. fedett nyomozó segítségével állítanak
csapdát – s így a vonatkozó szabályok igen összefüggnek.

1. Adatkérés

Az USA-ban – csakúgy mint Magyarországon – a telefon-nyilvántartások rész-
letesen tartalmazzák minden hívás dátumát, a hívott számot, a hívás idõtartamát
és a hívás díját. A telefonbeszélgetések jegyzékét a Szövetségi Távközlési Bizott-
ság elõírásainak megfelelõen legalább 18 hónapig meg kell õrizni. Ezt a jegyzé-
ket a telefontársaságnak szóló vádesküdtszéki döntés 157 útján lehet megszerez-
ni. Az adott idõszakban folytatott beszélgetések fent említett adatait egy un. „pen
register” 158 segítségével lehet nyomon követni. A pen register alkalmazásához az
ügyésznek utasítást kell szereznie a bíróságtól. Ekkor az ügyésznek azt kell iga-
zolnia, hogy a ténylegesen szükség van az alkalmazására. A készülék által kimu-
tatott információk nem számítanak bizalmas személyes információnak.159

A hatályos magyar szabályozás szerint a Rendõrség titkos információgyûjtésre
felhatalmazott nyomozó szervének vezetõje az ügyész 160 jóváhagyásával a két-
évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendõ, szándékos bûncse-
lekmény felderítése érdekében az üggyel összefüggõ adatok szolgáltatását igé-
nyelheti a törvényben meghatározott szervektõl, szervezetektõl. 161 Ilyen szervek
az adatot kezelõ pénzintézet, biztosítóintézet, adóhatóság és a szolgáltatást nyúj-
tó távközlési szolgáltatók voltak egészen 1999. szept. 1-ig, mikortól az Rtv-t mó-
dosító szervezett  bûnözés elleni törvény 162 a nyomozó hatóságnak ezt a fajta in-
formációszerzési lehetõségét kiterjesztette újabb szervek vonatkozásában, hogy
ezáltal is próbálja növelni a bûnözés és elsõsorban a szervezett bûnözés elleni
küzdelem hatékonyságát. Ennek megfelelõen 1999. szept. 1-tõl a fentieken túl
már a devizahatóságtól, az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó adatot kezelõ
szervtõl, továbbá a banktitoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak és egyéb üz-
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157 subpoena
158 ez egy, a telefonkészülékre kapcsolt készülék
159 John McEnnay: Bûnügyi nyomozás és büntetõjogi felelõsségre vonás az Amerikai Egyesült Álla-

mokban I. rész – Rendészeti Szemle 1992/11. szám
160 Az elõzetes ügyészi jóváhagyást az adatkérõ nyomozó szerv nyomozása feletti törvényességi fel-

ügyeletet ellátó ügyészség adja meg. 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 48.§ (1) bek.
161 Rtv. 68.§ (1) bek.
162 1999. évi LXXV. tv 40.§



leti titoknak minõsülõ adatot kezelõ szervtõl is igényelhetõ adatszolgáltatás. A nyo-
mozó szerv az adatszolgáltatás teljesítésére határidõt jelölhet meg. A megkeresett
szerv az adatszolgáltatást nem tagadhatja meg, illetve azért semmilyen ellenszol-
gáltatást nem kérhet, mivel azt ingyenesen kell teljesítenie. Az így kapott informá-
ció csak a megjelölt célra használható fel. A szervezett bûnözés elleni küzdelem
hatékonyabbá tétele érdekében szintén a szervezett bûnözés elleni törvény vezet-
te be azt a módosítást, mely szigorúbbá és gyorsabbá teszi az adatszolgáltatási
kötelezettséget azon esetekben, ha az ügy kábítószer-kereskedelemmel 163, ter-
rorizmussal 164, illegális fegyverkereskedelemmel 165, pénzmosással, vagy szerve-
zett bûnözéssel 166 áll összefüggésben. Ugyanis az Rtv 68.§ (2) bekezdése sze-
rint halaszthatatlan intézkedésként, ha a késedelem veszéllyel jár és az ügy kábí-
tószer-kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel, pénz-
mosással vagy szervezett bûnözéssel függ össze, az adatigényléshez az ügyész
elõzetes jóváhagyása nem kell, és azt haladéktalanul teljesíteni kell. Ez esetben
a megkeresést „halaszthatatlan intézkedés„ jelzéssel kell ellátni. A megkereséssel
egy idõben meg kell kérni az ügyész jóváhagyását. Ha az ügyész késõbb az adat-
kérés jóváhagyását megtagadja, a Rendõrségnek – nyomozó hatóságnak – az így
beszerzett adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni. A gyorsabb adatszolgál-
tatást, illetve más törvényekkel való összhangot szolgálja az a szabály, hogy az
adatszolgáltatást „halaszthatatlan intézkedés” esetén a megkeresett szervnek ha-
ladéktalanul kell teljesíteni. A biztonsági követelmények érvényesítése érdekében
a társadalombiztosítási, egészségügyi, adóelszámolási, költségvetési, pénzügyi,
statisztikai adatszolgáltatással, a maradandó irat védelme érdekében végzett le-
véltári ellenõrzéssel, valamint a speciális mûködési költségek körébe tartozó valu-
ta-felhasználással kapcsolatos eljárási szabályokat – a törvényi elõírások keretei
között – a Rendõrség és a tárgykör szerint illetékes szervezetek külön megállapo-
dásban rögzíthetik. 167
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163 visszaélés kábítószerrel (Btk. 282-282/A.§), kóros szenvedélykeltés (Btk. 283.§) 1999. évi LXXV. tv
4.§ p pont

164 közérdekû üzem mûködésének megzavarása (Btk. 260. §), közveszélyokozás (Btk. 259.§), a ter-
rorcselekmény (Btk. 261.§), légijármû hatalomba kerítése (Btk. 262.§), közveszéllyel fenyegetés
(Btk. 270/A.§) 1999. évi LXXV. tv 4.§ q pont

165 a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel (Btk. 263/A.§), visszaélés robbanóanyaggal vagy robban-
tószerrel (Btk. 263.§), fegyvercsempészet (Btk. 263/B.§) – 1999. évi LXXV. tv 4.§ r pont

166 az a bûntett, amelyet bûnszervezet tagjaként (Btk. 137.§ 8. pont) követnek el, illetve a bûnszerve-
zet létrehozása 263/C.§ 1999. évi LXXV. tv 4.§ s pont

167 Rtv 68.§ (3) bek.



2. Az informátorok és együttmûködõk

„Van a rendõrségi munkának egy igen piszkos része, egy ízléstelen,
de alapvetõen fontos tartozéka… az informátor alkalmazása”  

Melvin Purvis 1936 168

„Informátorokra a bûnüldözésnek mindig szüksége volt.” 169

A titkos információszerzés legismertebb módszere a bûnözõk világával kapcsola-
tot tartó személyek informátorként való alkalmazása, ügynöki hálózat kiépítése. 170

Az amerikai bíróságok elismerik az informátor mentességét, azaz a hatóságok
nem kötelesek az ügyben érintett informátor nevét felfedni. Ha a védelem szem-
pontjából elõnyös, vagy a tisztességes tárgyalás szempontjából különösen fontos
lenne, a hatóságoknak fel kell fedniük az informátort, hogy tanúként megidézhetõ
legyen. Ha az informátorra a személyének felfedése tényleges fenyegetéssel jár-
na, vagy a hatóság megígérte az informátornak a titoktartást a személyét illetõen,
a vádhatóság végsõ esetben akár a vád elejtésére is kényszerülhet, ahelyett,
hogy felfedné az informátor személyét. 171 

Franciaországban az informátorok alkalmazását a rangidõs tiszt rendelheti el,
az alkalmazás idõtartamára nincs megkötés.

Kanadában és az Egyesült Államokban már több javaslat is született az ügy-
ben, hogy az informátorok felhasználásához ugyanolyan törvényszéki engedély
legyen szükséges, mint pl. az elektronikus megfigyelésnél. A bíró adna engedélyt
az informátornak a beépülésre, vagy az egyéni célpont közvetlen megfigyelésére.
A javaslatokat mindeddig elutasították, arra hivatkozva, hogy a bíró ily módon tör-
ténõ bevonása fenyegetné az általános bûnvádi eljárás során elvárt független
döntnöki szerepét. 172 Érdekes kérdés – amely felmerül pl. a fedett nyomozó kap-
csán is –, hogy az informátor követhet-e el bûncselekményt, lehet-e provokátor.
Tény, hogy az informátor a bûnelkövetõi hierarchiában történõ egyre magasabbra
jutása egyre értékesebb eszközzé teszi õket. Azonban nem szabad elfelejteni,
hogy az ilyen bûnelkövetõi „ranglétrán” való egyre magasabbra jutás feltétele le-
het bizonyos cselekmények elkövetése. A jól képzett informátor esetében megvan
azonban az a lehetõség, hogy feljebb juthat a bûnözési hierarchiában, miközben
tartózkodik komolyabb bûncselekmények elkövetésétõl. 173
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168 Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in America – University of California Press, 1988 152. o.
169 Dr. Lakatos István: A titkos információ mint bizonyítási eszköz – Belügyi Szemle 1997/3. szám
170 Gyakran informátornak nevezik a rendõrség kötelékébe tartozó, de a bünelkövetõk csoportjaiba beépült

nyomozót is. Az ilyen fajta informátorokról, a fedett nyomozókról, a „Fedett nyomozó” részben írok.
171 John McEnany: A bûnügyi nyomozás és büntetõjogi felelõsségre vonás... – Rendészeti Szemle

1992./12. szám
172 Jean-Paul Brodeur: A rendõrségi informátorok alkalmazásának jogi problémái Kanadában Belügyi

Szemle 1997./5. szám
173 Kanadában igen nagy társadalmi ellenérzést válltott ki az un. Heritage Front ügy kapcsán, mikor ki-

derült, hogy egy rendõrségi informátor volt az említett rasszista fehér fajvédõ szervezet egyik ma-
gas rangú vezetõje. Habár megpróbált távol maradni komolyabb bûncselekmények elkövetésétõl,
azonban ez nem volt nagyon sikeres próbálkozás. Pl. zaklatás, zsarolás volt számlájára írható. –
Jean-Paul Brodeur: A rendõrségi informátorok alkalmazásának jogi problémái Kanadában Belügyi
Szemle 1997./5. szám



A hatályos magyar szabályozás szerint a Rendõrség informátort, bizalmi sze-
mélyt vagy a Rendõrséggel titkosan együttmûködõ más személyt vehet igénybe. 174

Az ilyen titkos információgyûjtési módszer alkalmazásához nem kell bírói engedély.
Fontos legelõször tisztázni, hogy mit kell érteni az informátor, illetve a bizalmi sze-
mély alatt, illetve van-e különbség a kettõ terminológia között. Az informátor eseti
jelleggel, egyéni motiváltság alapján szolgáltat információt a bûnüldözõ hatósá-
goknak a neve titokban tartása mellett. A bizalmi személy pedig a hatósággal
hosszabb távon együttmûködik, avagy kötelezettségként segíti bizonyos idõsza-
kon keresztül megbízója és annak neve titokban tartása mellett a hatóság
munkáját. 175 A bizalmi személy esetében kettõs bizalom áll fenn, hiszen a bizalmi
személy egyszerre bizalmi embere a nyomozó hatóságnak és a bûnözõknek is.
Természetesen a bûnüldözés szempontjából üdvözölendõbb, ha a bûnözõkkel va-
ló bizalmi viszony inkább csak színlelésen alapul.

A bizalmi személyek bevetését a nyílt iratok nem tartalmazzák. A nyomozók az
informátorokat eligazíthatják, arra vonatkozóan, hogy miként kapcsolódjanak be
az ellenõrzött titkos tevékenységbe.

Mind az informátor és a bizalmi személy, mind pedig a Rendõrséggel titkosan
együttmûködõ más személy alkalmazható mintavásárlásra. 176 177

A rendõrség a természetes személyekkel, a jogi személyekkel vagy a jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ szervezetekkel titkos együttmûködési megállapodást
köthet. Ennek keretében a rendõrség kezdeményezheti a bûnüldözés szempontjá-
ból különleges fontosságú ilyen szervezetek munkatársával hivatásos szolgálati,
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, illetve munkajogviszony létesítését. Sõt,
külön megállapodás alapján meghatározott idõtartamra még munkaviszonyt is kez-
deményezhet ezeknél a szerveknél, szervezeteknél. 178 Azonban az Rtv felsorol bi-
zonyos szerveket – állami szerveket –, melyeknél nem hozható létre ilyen fajta
munkaviszony. Így a rendõrség nem kezdeményezhet munkaviszonyt bíróságnál,
ügyészségnél, az Alkotmánybíróságnál, az Állami Számvevõszéknél, az Ország-
gyûlési Biztosok Hivatalánál, a Köztársasági Elnök Hivatalánál és az Országgyûlés
Hivatalánál. A foglalkoztatás rendõri jellegével kapcsolatos speciális szabályokat –
a hatályos jogszabályok keretei között – a rendõrség és az érintett szervezet külön
megállapodása tartalmazza. A munkaviszony létesítésének rendõri jellege államti-
tok, kivéve, ha a megállapodást kötõ felek eltérõen rendelkeznek.

A bûnözõkrõl történõ információszolgáltatás a rendõrséggel együttmûködõ sze-
mélyek részérõl minden esetben személyes kockázatvállalást jelent, hiszen lelep-
lezõdésük súlyos egzisztenciális fenyegetettséggel járhat rájuk nézve. Ezt a koc-
kázatot az informátor sok esetben csak anyagi ellenszolgáltatás fejében vállalja.
Az informátor megfizetése – tehát ily módon az információ megvásárlása – sem a
magyar, sem a fejlett demokráciájú európai államok gyakorlatában nem ritkaság. 
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174 Rtv 64.§ (1) bek. a, pont 
175 Nyíri Sándor: Újból a titkos információgyûjtésrõl – Ügyészek Lapja 1997./5. szám
176 mintavásárlás: az informátor, a bizalmi személy, a Rendõrséggel titkosan együttmûködõ más sze-

mély vagy a fedett nyomozó által végrehajtott olyan leplezett ügylet, amelynek célja, hogy a bûn-
cselekmény felderítése érdekében a bûncselekménnyel összefüggésbe hozható anyagok, tárgyak,
eszközök vagy ezek mintái, alkatrészei további vizsgálat céljából a Rendõrség birtokába kerülje-
nek, illetve a bûncselekmény történeti tényállása megismerhetõ legyen.

177 Rtv 64.§ (1) bek. f pont
178 Ez már a fedett nyomozó intézményéhez kapcsolódik.



Az Rtv kimondja, hogy a Rendõrség a vele együttmûködõk tevékenységért
anyagi ellenszolgáltatást nyújthat. 179 A Rendõrség indokolt esetben az együttmû-
ködõ devizakülföldi részére a Magyar Nemzeti Bank engedélyével külföldi pénz-
nemben is teljesíthet a kifizetést, illetve átutalást. 180 A díjazást személyi jövede-
lemadó fizetési kötelezettség terheli. A rendõrség által az együttmûködõ magán-
személy részére nyújtott díjazás esetén a személyi jövedelemadó-levonási és be-
fizetési kötelezettséget, az anyagi elõnyt nyújtó rendõri szerv teljesíti. A kifizetett
összegbõl 20%-os forrásadót kell levonni és befizetni az adóhatóságnak. 181 Az
érintettnek ezt a jövedelmet nem kell az összevont adóalapjába beszámítania, azt
nem kell bevallania, a kifizetõnek pedig nem kell errõl személyre szólóan adatot
szolgáltatnia, illetõleg az érintett részére igazolást kiadnia. 

Az Nbtv nem szól az informátor vagy az együttmûködõ személy igénybevétel-
ének a lehetõségérõl, hanem az 54.§ (1) bekezdés c pontjában úgy fogalmaz,
hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok titkos kapcsolatot létesíthetnek magánsze-
méllyel. A törvény indokolása szerint ez azt jelenti, hogy a nemzetbiztonsági szol-
gálat a feladatkörébe tartozó információkkal (vagy azok megszerzésének lehetõ-
ségével) rendelkezõ személyekkel külsõ személyek elõtt rejtett kapcsolatot,
együttmûködést alakíthat ki. Az ilyen együttmûködés ténye és tartalma államtitok-
nak minõsül, más elõtt fel nem fedhetõ hiszen a törvény kimondja, hogy az együtt-
mûködõ személyek és szervezetek e tevékenységükkel kapcsolatban a miniszter
vagy a fõigazgatók engedélye nélkül adatokat nem hozhatnak nyilvánosságra.

3. A fedett nyomozó 

A titkos rendõri munka egyik formája, mikor a nyomozó hatóság tagja bûnüldö-
zési érdekbõl a beépül a bûnelkövetõk különbözõ csoportjaiba. Egyszer egy ame-
rikai volt rendõrtiszt, aki korábban kábítószeres ügyekben nyomozott úgy nyilatko-
zott: „Ha ezáltal meg tudom oldani az ügyet, farkat növesztek és táncra kelek az
ördöggel”. 182

A bûnszervezetbe való beszivárgás nagyon veszélyes és éppen ezért világ-
szerte csak nagyon speciális esetekben alkalmazzák. A bûnözõi körökbe történõ
beépülést az USA-ban „fedéses akció”-nak hívják. A fedéses akciónak két formá-
ja van. Az egyik a „beépülés könnyû fedéssel” 183, melynek keretében a beépült
rendõr gyakran még a rendõri feladatát is ellátja emellett. A másik formája a „be-
épülés mély fedéssel” 184, mely esetben többnyire fiatal, speciálisan kiképzett
rendõrök megtévesztésül új személyazonosságot kapnak és valamilyen civil fog-
lalkozást folytatnak, s munkájukat részben a könnyû fedéses, részben pedig a kin-
ti rendõr kollegáik segítik. Az ilyen rendõri akciók célja az illegális tevékenységet
folytató személyek vagy bûnözõi csoportok felderítése, õrizetbe vétele illetve adat-
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179 Rtv 66.§ (1) bek.
180 Rtv 68/E.§  
181 Rtv 68/A.§ (4) bek.
182 Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in America University of California Press, 1988 97. o.
183 „light or shallow operation”
184 „deep operation” Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in America – University of California

Press, 1988 85. o.



szerzés olyan célból, ami nem a célszemély bíróság elé állítására vonatkozik. Eb-
ben az utóbbi esetben végzett rendõri tevékenység, mivel adott esetben túlzottan
kiszélesedhet, közvetlenül fenyegeti az állampolgári jogokat. Fontos kiemelni,
hogy az ilyen eszközök alkalmazására nem kerülhet sor pusztán abból az okból,
hogy a nyomozó hatóság más eszközök alkalmazásával korábban már kudarcot
vallott. A titkos ügynökök beépülését a bûnözõi körökbe a helyi rendõri vezetõ en-
gedélyezi, az akció végrehajtását az ügyész hagyja jóvá. Az egyik felmerülõ prob-
léma az ilyen fedett nyomozó alkalmazása során a beépült nyomozók fiatal kora,
hiszen bár speciális kiképzést kapnak, de fiatal korukból adódóan gyakorlatlanok.
További problémát jelenthet, hogy kevés szabály van a kiválasztásukra és minõ-
sítésükre vonatkozóan, a vezetõk esetleg határozatlanok, és a munka nem meg-
felelõ elõkészítése a gyakorlatlan, fiatal nyomozókat szükségtelenül jelentõs ve-
szélynek teszi ki. Kevés információ kerül nyilvánosságra az ilyen akciók számát és
eredményességét, költségét. 185 Problémát jelenthet a beépült rendõrök által elkö-
vetett bûncselekmények megítélése. Az ilyen ügyekben mindig egyedi mérlegelés
alapján, az ügyészséggel való konzultáció után kell dönteni. 186 Ugyanilyen fontos
problémát vethet fel, ha a beépült nyomozó bizalmi viszonyt alakít ki a bûnelköve-
tõkkel. Egyes szervek tekintetében a bûnözõkkel való „romantikus” kapcsolat ki-
alakítása megengedett, de több helyen tiltott. 187

Németországban a beépített rendõrökre vonatkozó szabályozás jóval kötöttebb.
A német rendszernek a kiindulópontja, hogy a fedéses nyomozók igénybevétele nél-
külözhetetlen a nyomozás során, hiszen ez a legeredményesebb és talán a leggaz-
daságosabb eszköz a szervezett bûnözés elleni harcban. A német gyakorlat (mind
a rendõrségi, mind a bírói gyakorlat) szerint a szervezett bûnözés a jogállamot ve-
szélyezteti, éppen ezért és a polgárok élethez, tulajdonhoz, szabadsághoz való jo-
gának védelme érdekében indokolt a beépített rendõrök alkalmazása. 188 Fontos ga-
ranciális szabály, hogy az ügynök vagy titkos munkatárs kihallgatásánál a vádlott
ügyvédjének jelen kell lennie. A beépített nyomozó feladata a bûnszervezet struktú-
rájának felderítése, a tettesi hierarchiák felkutatása, a bûnszervezet munkamódsze-
reinek és tevékenységi területének megállapítása, a bizonyítékok beszerzése. A kü-
lönleges eszköz alkalmazásának indoka, hogy „a felderítési lehetetlenség a jogállam
védelmi képességébe vetett hit elvesztéséhez vezethet”. 189 A bevetés elõtt ponto-
san meg kell határozni, hogy mely esetekben és kinek az engedélyével, mennyi idõ-
re és milyen álcamagatartással fogják alkalmazni a fedett nyomozót. 
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185 Csonka Istvánné-Máramarosi Zoltán: Az operatív munka gyakorlata külföldön. Rendészeti Szemle
1991/7. szám

186 John McEnnay: Bünügyi nyomozás és büntetõjogi felelõsségre vonás az Amerikai Egyesült Álla-
mokban I. rész Rendészeti Szemle 1992/11. szám

187 Los Angelesben egy helyi Maoista csoportba beépült ügynök az egyik megfigyelt nõvel szerelmi vi-
szonyt alakított ki. Az ügynök eskü alatt tanúsította, hogy a feletteseivel történt elõzetes konzultá-
ció után szexuális kapcsolat is kialakult közöttük. Ez a fajta kapcsolat segítette a felderítést, és
megalapozta a beépült ügynök megbízhatóságát is. Ez a kapcsolat tizenhét hónapig tartott, s a vé-
gén az ügynök eskü alatt vallotta, hogy az eltelt idõ alatt nem hallott senkit sem bûncselekmények-
rõl beszélgetni, s egyetlen fegyvert sem látott. – Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in
America  University of California Press, 1988 148. o.

188 Csonka Istvánné-Máramarosi Zoltán: Az operatív munka gyakorlata külföldön. Rendészeti Szemle
1991/7. szám

189 Csonka Istvánné-Máramarosi Zoltán: Az operatív munka gyakorlata külföldön. Rendészeti Szemle
1991/7. szám



Hollandiában a nyomozás vagy a büntetõeljárás sikere érdekében alkalmazott,
a rendõrség vagy az Igazságügy Minisztérium által kezdeményezett beépülést in-
filtrációnak hívják. Az infiltráció történhet akár harmadik fél segítségével vagy
anélkül, akár hamis személyazonossággal vagy anélkül. Az infiltrációnak két fajtá-
ját lehet megkülönböztetni: a rövid távút illetve a hosszú távút. Függetlenül az idõ-
tartamtól, az infiltráció mindig többféle rendészeti módszert jelent, melyben a be-
épült aktív szerepet játszik. 190 A rövid távú infiltráció általában valamilyen rajta-
ütés, a hosszabb távú infiltráció pedig valamilyen nagyobb szabású, hosszabb
idõtartamú, elõre megtervezett, nagyobb felkészülést igénylõ információgyûjtõ ak-
ció. Azonban az utóbbi fajta akcióra csak igen ritkán kerül sor, erre a célra inkább
informátorokat alkalmaznak. Hollandiában a felderítõ munka egyre inkább a civil
felderítés felé tolódik.

Belgiumban egy titkos körlevél szabályozza az infiltrációt, mely megtiltja, hogy
civileket építsenek be a bûnszervezetekbe. Az ügyész gyakorolja a felügyeletet,
s a beépülés csak súlyos bûncselekmények esetén is csak rövid idõre lehetsé-
ges. 

Franciaországban egy 1991-es kábítószer ellenes törvény értelmében a helyet-
tes államügyészek, bírói vagy ügyészi engedéllyel, beépülhetnek a kábítószerrel
foglalkozó bûnszervezetekbe. Itt is tilos civilek alkalmazása, azonban Franciaor-
szágban nincs idõbeli korlát, ami igen nagy szabadságot ad a hatóságnak e tekin-
tetben. A beépült személy azonban nem lehet provokátor. 

Kanadában a beépülést nyomozó alkalmazásához miniszteri jóváhagyás
szükséges. A rendõrség nem kezdeményezhet vagy provokálhat ki bûncselek-
ményt. 191

Ami a hazai szabályozást illeti, korábban a 003/1965. BM paranccsal kiadott fel-
derítési szabályzat tartalmazta a „nyomozó bevezetése a bûnözõ körbe” elneve-
zésû módszert, azonban a gyakorlati módszertana nem lett kidolgozva, így a gya-
korlatban történõ alkalmazása elmaradt.

Az 1998. évi XIX. törvénnyel módosított Rtv vezette be 1999 szeptember 1-tõl
a fedett nyomozó kifejezést, mint a titkos információgyûjtés egyik módját, majd az
1998-as Be novella 192 tette a büntetõeljárás részévé. 193

Szükséges a fedett nyomozó jogintézményének értelmezése. Fedett nyomozó-
nak a rendvédelmi szervek azon hivatásosai tekinthetõk, akik a titkos információ-
gyûjtés keretében személyüket, kilétüket leplezve tevékenykednek. 194 Ahhoz,
hogy valaki fedett nyomozónak legyen tekinthetõ három feltételnek kell teljesülnie.
Egyrészt az illetõnek a nyomozó hatóság tagjának kell lennie, másrészt ilyen mi-
nõségében magát leplezve nyomozói munkát végezzen s már folyjék a nyomozás
195, harmadrészt pedig az ügyész az adott nyomozó ekkénti igénybevételét
engedélyezze. 196
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190 Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in America – University of California Press, 1988
191 lsd. csapdánál, informátornál
192 1998. évi LXXVIII. tv.
193 lsd. 1973. évi I. tv. 131/A.§ A nyomozó hatóság az ügyész engedélyével a nyomozás során a nyo-

mozó hatóság olyan tagját is igénybe veheti, aki e minõségét leleplezi (fedett nyomozó).
194 Rtv 68/F.§ e pont, 1973. évi I. tv. 131/A.§
195 A késõbb bemutatandó 2/1999. (ÜK.2.) LÜ utasítás 52.§-a szerint már a nyomozás megkezdése

elõtt is alkalmazható fedett nyomozó.
196 Kommentár a büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvényhez



Az Rtv a 64.§ (1) bekezdés b., és f., pontjában rendelkezik a fedett nyomozó
igénybevételének lehetõségérõl. Eszerint a Rendõrség – illetve a Határõrség,
Vám- és Pénzügyõrség, APEH nyomozó hatósága, Rendvédelmi Szervek Védel-
mi Szolgálata – bûnüldözési feladatának teljesítése érdekében 

a., az eljárás céljának leplezésével (puhatolás) vagy a kilétét leplezõ fedett nyo-
mozó igénybevételével információt gyûjthet, adatot ellenõrizhet

b., mintavásárlás végzése érdekében fedett nyomozót, továbbá – az ügyész
engedélyével – álvásárlás, bizalmi vásárlás, bûnszervezetbe való beépülés,
illetve – a 2.§ (4) bekezdésére is figyelemmel 197 – ellenõrzött szállítás foly-
tatása érdekében fedett nyomozót alkalmazhat. 

A fedett nyomozó bevetését megalapozó gyanú alapja a bûnözõi elhatározás, s
a bûnüldözési érdek igényli, hogy a nyomozók eljuthassanak a bûnözõi kör magjá-
hoz, a háttérben meghúzódó személyekhez, szervezetekhez. Az elkövetõkben az
elkövetési szándék a fedett nyomozó alkalmazásakor már kialakult, sõt a nyomozó
hatóság szerint már meg is valósították az e szándéknak megfelelõ tényállásszerû
cselekményeket, vagy éppen folyamatban van megvalósításuk. A fedett nyomozók
éppen ebbõl az okból, nevezetesen hogy a bûnelkövetõi szándék kialakulása után
kerül sor alkalmazásukra, nem lehetnek felbujtók. A Rendõrség a fedett nyomozó
igénybevételével a közrend védelmének érdekében lép fel. Az elkövetõ a saját el-
határozásából helyezkedik szembe a jogrenddel, a közrenddel, s az állam éppen a
közösség védelmének érdekében alkalmazza a fedett nyomozót, akinek a tevé-
kenységét, cselekményét a törvény éppen ezért legitimálja. 198 A fedett nyomozó
igénybevétele kapcsán a büntetõeljárás alapelvei nem sérülnek, tekintettel arra,
hogy fedett nyomozó alkalmazására a törvényi szövegezésbõl következõen csak
„nyomozás során” kerülhet sor. Folyik tehát az általános szabályok szerint „nyílt
nyomozás” és ennek kapcsán a terhelti jogok maradéktalanul érvényesülhetnek.
Garanciális követelményeknek eleget téve a nyomozó hatóság e „nyílt„ eljárásá-
ban csupán ügyészi engedéllyel veheti igénybe a fedett nyomozót. 199 A fedett nyo-
mozó igénybevételének engedélyezésére az 1/2000. (ÜK.2.) LÜ utasítással mó-
dosított, a nyomozás törvényessége feletti felügyeletrõl és a nyomozás befejezé-
se utáni ügyészi feladatokról szóló 2/1999. (ÜK.2.) LÜ utasítás 52.§-a tartalmaz
rendelkezéseket. A rendõrség 200 elõterjesztésére – a nyomozás elrendelését
megelõzõen vagy azt követõen – fedett nyomozó igénybevételérõl a megyei (fõ-
városi) fõügyész büntetõjogi helyettese – távollétében a fõügyész által állandó jel-
leggel kijelölt vezetõ állású ügyész – dönt. Az engedély megadása elõtt vizsgálni
kell a rendelkezésre álló tények, adatok alapján a konkrét bûncselekmény gyanú-
ját, alapos gyanúját, a konkrét bûnüldözési célt, a bûnüldözési érdek jelentõségét
illetve, hogy a kívánt cél más módszer alkalmazásával nem érhetõ-e el 201. Az en-

464

13.2 Dr. Erdõs István: A titkos információgyûjtés magyar szabályozása

197 Rtv 2.§ (4) A Rendõrség nemzetközi szerzõdések és a viszonosság alapján együttmûködik külföl-
di és a nemzetközi rendvédelmi szervekkel, fellép a nemzetközi bûnözés ellen. Nemzetközi meg-
állapodás alapján magyar rendõr külföldön, külföldi rendõr a Magyar Köztársaság területén rendõri
jogosítványokat gyakorolhat.

198 Nyiri Sándor: A fedett nyomozó – Belügyi Szemle 1999/12. szám
199 Kommentár a büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvényhez
200 Az 53.§ alapján ezeket a szabályokat értelemszerûen alkalmazni kell a Vám- és Pénzügyõrség, a

Határõrség, továbbá az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal nyomozó hatóságának eljárására is.
201 Nyiri Sándor: A fedett nyomozó  Belügyi Szemle 1999/12. szám



gedély megadásáról – amennyiben az a nyomozás elrendelését követõen történt
– a nyomozás felügyeletét ellátó ügyészség vezetõjét tájékoztatja. Külföldi fedett
nyomozó igénybevételéhez az ügyész akkor járulhat hozzá, ha alkalmazását nem-
zetközi szerzõdés vagy megállapodás lehetõvé teszi. Az ügyész a fedett nyomo-
zó igénybevételét csak olyan elõterjesztés alapján engedélyezheti, amely megfe-
lel a már korábban ismertetett 26/1999. (VIII.13.) BM rendeletben meghatározott
követelményeknek. 

A fedett nyomozó olyan bûncselekménye esetén melyben az Rtv 67/A.§ alap-
ján a feljelentést elutasítják, vagy a nyomozást megszüntetik a fedett nyomozóval
szemben 202, a nyomozás megtagadása vagy megszüntetése tárgyában az enge-
délyezõ ügyész határoz. A határozat elleni panaszt a Legfõbb Ügyészség Nyomo-
zás Felügyeleti Fõosztálya bírálja el. 

Az ügyész ezekben az ügyekben a nyomozás során fokozott felügyeletet
gyakorol. 203 Fokozott felügyelet gyakorlása esetén az ügyész a bármilyen okból
hozzá megküldött iratokat teljes terjedelmükben megvizsgálja, és haladéktalanul
megtesz minden intézkedést, amely a felügyelet céljának elérése érdekében szük-
séges. Ilyen intézkedések, hogy határidõ megjelölésével utasítást ad az elmulasz-
tott nyomozási cselekmények elvégzésére, meghatározza a nyomozás kereteit,
amennyiben az eddig végzett nyomozás ezt szükségessé teszi, azokat a bûncse-
lekményeket, amelyek tekintetében a nyomozást mellõzni kell, megjelöli a bizonyí-
tásnak azokat az eszközeit, amelyeket a nyomozás folytatása során fel kell hasz-
nálni, utasítást ad a nyomozás befejezésére, amennyiben a nyomozás állása, kü-
lönösen a bûncselekmény(ek) bizonyítottsága ezt indokolja, megjelöli azt a nyo-
mozási cselekményt, amelynek elvégzése, vagy azt a határidõt, amelynek eltelte
után az iratokat számára meg kell küldeni. A fokozott felügyelet gyakorlása során
az ügyész az ügyet havonta megvizsgálja. A fokozott ügyészi felügyelet körében
végzett minden ügyészi tevékenységnek ki kell tûnnie az iratokból. Az ügyész a
nyomozó hatóságnak bejelenti, hogy az ügyben fokozott ügyészi felügyeletet gya-
korol. A bejelentés rövid úton is történhet. A fokozott ügyészi felügyelettel kapcso-
latos iratokat és feljegyzéseket az ügyész a házi iratok között kezeli, és azokat a
felettes ügyészhez történõ felterjesztéseihez csatolja. 204

A fedett nyomozó tevékenysége során speciális helyzetben van. Egyáltalán
nem biztos, hogy eljárása kapcsán bármely jogsértést – akárcsak formálisan is –
megvalósítana, azonban elképzelhetõ, hogy az egyébként rá vonatkozó általános
elõírások bármelyikét megszegi, vagy pedig nyomozati munkája során olyan kö-
zel kerül az elkövetõi körhöz, amelynek eredményeként szolgálati feladatának tel-
jesítése közben bûnüldözési érdekbõl maga is részesévé, tettesévé válik a nyo-
mozással érintett személyek által elkövetett bûncselekménynek. Tehát például a
minta-, ál-, és bizalmi vásárlás esetén könnyen kerülhet olyan szituációba, hogy
elköveti az orgazdaság vagy akár a köz- és magánokirat-hamisítás bûncselek-
ményeket. 205 Erre az esetre vonatkoznak az Rtv 67/A.§, a Be 127/A.§ illetve Be
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202 részletesen lsd. 56. oldal
203 2/1999. (ÜK.2.) LÜ utasítás 19.§ j. pont
204 2/1999. (ÜK.2.) LÜ utasítás 21-22.§§
205 A fedett nyomozó a jogosulatlan titkos információgyüjtés bûncselekményét nem tudja elkövetni, mert

ezen bûncselekmény elkövetési magatartása a bíró vagy az igazságügy-miniszter engedélyéhez kö-
tött titkos információgyûjtés engedély nélküli végzése vagy az engedély kereteinek túllépése.



141/C.§ valamint majd az új Be 175.§(2) bek. és a 192.§(2) bek.-nek rendelkezé-
sei. Az Rtv említett szakasza csak az Rtv 64.§ (1) bek. f pontja alapján beépült fe-
dett nyomozóval, míg a Be a nyomozás során bármilyen formában igénybevett fe-
dett nyomozó kapcsolatosan rendelkezik. A Be 127/A.§-a szerint bûncselekmény
elkövetésének alapos gyanúja esetében az ügyész a nyomozást megtagadja – a
Be 141/C.§-a alapján a nyomozást megszünteti –, ha a bûncselekmény elköveté-
sével alaposan gyanúsítható fedett nyomozó (131/A.§) a cselekményt a szolgála-
ti feladatának teljesítése közben bûnüldözési érdekbõl követte el, és a bûnüldözé-
si érdek jelentõsebb, mint az, amely az állam büntetõjogi igényének érvényesíté-
séhez fûzõdik. 206 Azonban a nyomozás nem tagadható meg azzal a fedett nyomo-
zóval szemben, aki más életének szándékos kioltásával járó bûncselekmény elkö-
vetésével gyanúsítható alaposan. A nyomozás magtagadására csak az elõbb leírt
valamennyi feltétel együttes fennállása estén van mód. Azaz elõször is általános
feltétel a bûncselekmény elkövetésének alapos gyanúja, mert amennyiben ez hi-
ányzik az általános szabályok szerint van helye a nyomozás megtagadásának. 207

Másodszor ez a szabály csak olyan személlyel szemben alkalmazható, aki megfe-
lel a fedett nyomozó már korábban leírt hármas feltételének. 208 Harmadszor a bûn-
cselekmény elkövetésére a szolgálati feladat teljesítése közben 209, leplezett tevé-
kenységével összefüggésben a nyomozás kapcsán kerüljön sor – tehát pl. egy ösz-
szefüggés nélküli közlekedési bûncselekmény nem alapozhatja meg a rendelkezés
alkalmazását. Negyedszer a cselekmény elkövetését bûnüldözési érdeknek kell
motiválnia, egyéb – pl. személyes érdek – nem játszhat szerepet. 

A nyomozást megtagadó határozat rendelkezõ részbõl és keltezésbõl áll. A ren-
delkezõ rész tartalmazza a bûncselekmény megjelölését, a nyomozás megtaga-
dásának tényét, és a tájékoztatást arról, hogy a bûncselekmény elkövetésével
kapcsolatban felmerült kár az állammal szemben miként érvényesíthetõ. Ebben az
esetben az állam téríti meg azt a kárt, amely az elkövetõt a polgári jog szerint ter-
heli. Ha a kártérítésrõl polgári perben kell határozni, a kárigény jogalapját vélel-
mezni kell. A kártérítési igény tekintetében az államot az igazságügy-miniszter
képviseli. Az Rtv említett 67/A.§-a hasonló rendelkezéseket tartalmaz – csak a
már korábban leírt körben – mint az elõbb bemutatott Be szakaszok. Annyi eltérés
van a két szabályozás között, hogy egyrészt az Rtv a feljelentés elutasításáról il-
letve a nyomozás megszüntetésérõl szól, másrészt pedig nem a „bûncselekmény
elkövetésének alapos gyanúja” kifejezést használja, hanem már tényként kezeli,
hogy a fedett nyomozó elkövette az adott bûncselekményt, hiszen a „szolgálati fel-
adata teljesítése közben elkövetett bûncselekmény” terminológiát alkalmazza.
Plusz rendelkezés a Be-hez képest, hogy az Rtv lehetõséget ad a fedett nyomozó
által a sértettnek okozott kár megtérítése kapcsán a szükséges fedõokirat elkészí-
tésére illetõleg titoktartási megállapodás megkötésének kezdeményezésére. 210
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206 Az arányosság elvének érvényesülése.
207 A Be 127.§ (1) a pontja alapján 
208 lásd 53. oldal
209 A fedett nyomozó elõre kijelölt körben, a kapott utasításnak megfelelõen tevékenykedik, csak az így

meghatározott tevékenységi területre esõ magatartás értendõ a szolgálati feladat teljesítésének. –
Kommentár a büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvényhez

210 Rtv. 67/A.§ (2) bek.



Az Rtv a fedett nyomozó igénybevételének lehetõségét a már korábban emlí-
tett négy esetben biztosítja.

A fedett nyomozó igénybevételével puhatolásra – s ennek keretében informá-
ciógyûjtésre, adatellenõrzésre – akkor kerülhet sor, ha a bûncselekmény gyanúját
keltõ adat vagy információ a nyomozó hatóságnál keletkezett és annak jellege mi-
att az információszerzés vagy adatellenõrzés sem informátorra sem bizalmi sze-
mélyre nem bízható. A bûncselekmény gyanúját keltõ tényt vagy adatot be kell
mutatni a fedett nyomozó alkalmazását engedélyezõ ügyésznek, aki majd ennek
ismeretében hozza meg döntését.

A fedett nyomozó konkrét, bûncselekmény alapos gyanúját keltõ ügyben végezhet
minta- 211, ál- 212 és bizalmi vásárlást 213. Ez a módszer természetszerûleg az olyan
bûncselekmények felderítését segítheti elõ, ahol a tényállási elemek között szerepel
dolog, tárgy, anyag. Ilyen bûncselekmények például a lopás, az orgazdaság, vagy a
visszaélés kábítószerrel. A nyomozás során vagy elõtte tényekkel, adatokkal valószí-
nûsíteni kell, hogy a megvásárolni kívánt tárgyak, dolgok, eszközök az eladó birtoká-
ban vannak. Az ügyész ez alapján dönt az engedélyezésrõl.

Az ellenõrzött szállítás 214 a nemzetközi szervezett bûnözés struktúrájának ha-
tékony, törvényes eszközökkel történõ felderítését, megismerését, leleplezését
szolgálja. Ez a fajta tevékenység feltételezi a nemzetközi szintû információáram-
lást a különbözõ országok különbözõ rendészeti szervei között, hiszen ez elen-
gedhetetlen feltétele, hogy a rendészeti szervek eredményesen megszervezzék a
szállítás országon belüli folyamatos, rejtett módon történõ figyelemmel kisérését,
ellenõrzését s az így szerzett információk átadását a külföldi rendészeti szervek-
nek.  Ennek a jogi keretét a kormány más országok kormányaival kötött, a szer-
vezett bûnözés elleni küzdelemben történõ együttmûködésrõl szóló nemzetközi
egyezmények teremtik meg. 215
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211 mintavásárlás: az informátor, a bizalmi személy, a Rendõrséggel titkosan együttmûködõ más
személy vagy a fedett nyomozó által végrehajtott olyan leplezett ügylet, amelynek célja, hogy
a bûncselekmény felderítése érdekében a bûncselekménnyel összefüggésbe hozható anya-
gok, tárgyak, eszközök vagy ezek mintái, alkatrészei további vizsgálat céljából a Rendõrség
birtokába kerüljenek, illetve a bûncselekmény történeti tényállása megismerhetõ legyen; Rtv
68/F. § a pont

212 álvásárlás: a fedett nyomozó színlelt vételi szándékán alapuló, a bûncselekmény elkövetõjének el-
fogása, továbbá a bûncselekmény tárgyi bizonyítékának biztosítása érdekében e dolog vételére irá-
nyuló leplezett megállapodás, és annak teljesítése; Rtv 68/F.§ b pont

213 bizalmi vásárlás: a fedett nyomozónak jogellenes kereskedelmi ügyletként megjelenõ olyan leple-
zett tevékenysége, amelynek során a bûncselekmény tárgyi bizonyítási eszközét képezõ dolgot vá-
sárol az eladó bizalmának erõsítése, a késõbbi álvásárlás elõsegítése érdekében; Rtv 68/F.§ c pont

214 ellenõrzött szállítás: a nyomozó hatóság olyan leplezett tevékenysége, amelynek során – a nem-
zetközi együttmûködés keretében, folyamatos és fokozott ellenõrzés mellett – lehetõvé teszi a
megfigyelés alatt álló elkövetõ számára az általa birtokolt, a bûncselekménye tárgyi bizonyítási esz-
közét képezõ dolognak az ország területére történõ behozatalát, más ország területére irányuló ki-
vitelét, az ország területén történõ átszállítását annak érdekében, hogy a bûncselekmény elköve-
tõi a lehetõ legszélesebb körben felderíthetõk legyenek, a nemzetközi bûncselekmény tényállása
megállapíthatóvá váljék; Rtv 68/A. § d pont

215 pl.: 88/1999. (VI. 16.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság
Kormánya között a belügyi együttmûködésrõl szóló Egyezmény kihirdetésérõ



A bûnszervezetbe való beépülés a negyedik lehetõség fedett nyomozó igény-
bevételére. A bûnszervezet olyan, a bûncselekmények szervezett elkövetése ré-
vén haszonszerzés érdekében létrejött bûnszövetség, amely feladatmegosztáson,
alá-fölérendeltségi rendszeren és személyes kapcsolaton nyugvó szerepvállalá-
son alapul. 216 Büntetendõ a bûnszervezet létrehozója, tagja, az aki a szervezet te-
vékenységéhez anyagi eszközt szolgáltat. A bûnszervezet létrehozása (Btk.
263/C.§) 1997. szeptember 15-e óta bûncselekmény. 217 Ezt az a személy követi
el, aki olyan bûnszervezetet hoz létre vagy irányít, amelynek tagjai emberölést,
testi sértést, személyi szabadság megsértését, emberrablást, terrorcselekményt,
légijármû hatalomba kerítését, önbíráskodást, kábítószerrel visszaélést, pénzmo-
sást, rablást, zsarolást követ el. 218 Ugyanígy büntetendõ, aki tiltott pornográf fel-
vételek készítése, üzletszerû kéjelgés elõsegítése, kerítés, embercsempészés,
fegyvercsempészet, pénzhamisítás, lopás elkövetésére létrehozott bûnszerveze-
tet hoz létre vagy irányít, feltéve, hogy a bûnszervezet tagjai személy elleni erõ-
szakos bûncselekményt is elkövettek. Aki az ilyen bûnszervezet tagja, vagy ilyen
szervezet tevékenységéhez anyagi eszközöket szolgáltat, bûntett miatt három
évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ. Nem büntethetõ a bûnszervezet
tagja, ha – mielõtt a bûnszervezet léte a hatóság tudomására jutott volna – a bûn-
szervezetet elhagyja, a hatóság elõtt felfedi és lehetõvé teszi a bûnszervezet más
résztvevõi kilétének megállapítását. A Btk több bûncselekmény esetében a bûn-
szervezet tagjaként való elkövetést, mint minõsítõ körülményt értékeli. Ilyen bûn-
cselekmények az emberkereskedelem, a kerítés, az üzletszerû kéjelgés elõsegí-
tése, az embercsempészés, a fegyvercsempészet, a visszaélés robbanóanyaggal
vagy lõszerrel, a visszaélés kábítószerrel, a visszaélés lõfegyverrel vagy lõszerrel,
a pénzmosás, a deviza-bûncselekmény, a rablás, a zsarolás, a rongálás, a csem-
pészet, a lopás, az adó- és társadalombiztosítási csalás. Ez azért érdekes, mert a
beépült fedett nyomozó megbízatásától függõen legalább ennyiféle bûncselek-
ményt elkövethet a tevékenysége során.

A büntetõeljárás során a fedett nyomozó jelentése – az ügyész indítványára –
okiratként használható fel, vagy a fedett nyomozó különösen védett tanúvá nyilvá-
nítható, és mint ilyen kihallgatható. 219

4. Fedõvállalkozás, fedõintézmény létrehozása

A jelenleg és az új Be hatálybalépését 220 követõ hatályos magyar szabályozás
szerint a fedõvállalkozás létrehozása, fenntartása és mûködtetése azon titkos infor-
mációszerzési módszerek közé tartozik és fog tartozni, mely alkalmazása nem igé-
nyel külön bírói engedélyt. Az új Be mivel csak a bírói engedélyhez kötött titkos in-
formációszerzési módszereket szabályozza, nem is tartalmaz erre vonatkozó ren-
delkezéseket, tehát ezen esetekben a Rendõrségrõl szóló törvény rendelkezéseit
kell majd alkalmazni. Az Rtv szabályai szerint rendõrség meghatározott bûnüldözé-
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216 Btk. 137.§ 8. pont
217 beiktatta : 1997. évi LXXIII. tv. 
218 bûntett miatt egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ
219 Jogértelmezési kérdések – a Btk. és a Be. novellájának alkalmazása körébõl
220 elõreláthatólag 2003 január 1.



si feladatai között 221 saját személyi állománya, valamint a vele együttmûködõ sze-
mély és rendõri jelleg leplezésére, védelmére fedõokiratot állíthat ki, használhat fel,
fedõintézményt hozhat létre, és tarthat fenn. 222 Az informátorok, illetve a hivatásos
bûnüldözõk leplezésének egyik jól bevált módszere, hogy az érintett személy álne-
vet használ, vagy valamilyen fedõtevékenységet végez. 223 Ehhez nemritkán olyan
okmányok, igazolások, igazolványok, hatósági jelzések szükségesek, amelyek al-
kalmasak nemcsak az azt használó informátor vagy leplezett nyomozó igazolásá-
ra, hanem a bûnözõk megtévesztésére is. Ugyanezen okból szükségessé válhat
olyan vállalkozás létrehozása vagy folytatása is, amelynek segítségével az infor-
mátor vagy a nyomozó még jobban el tudja látni feladatát. 

A Rendõrségi törvény hatálybalépésekor 224 még nem tartalmazott tételes, rész-
letes szabályokat a fedõvállalkozás létrehozásával, fenntartásával kapcsolatos el-
járás részletes szabályait illetõen, hanem ennek részletes eljárási szabályainak ki-
dolgozására a Kormány kapott felhatalmazást. 225 1994. október 1-én lépett ha-
tályba a törvény módosítása, mely szerint a rendõrség a bûnüldözési feladatainak
ellátása körében a vele együttmûködõ személy és a rendõri jelleg leplezésére és
védelmére fedõokiratot állíthat ki és használhat fel, fedõvállalkozást hozhat létre
és tarthat fenn. A fedõvállalkozást a gazdasági társaságra, illetve az egyéni vállal-
kozásra vonatkozó jogszabályok elõírása szerint hozhatja létre és tarthatja fenn
226. Tehát például ezen vállalkozásoknak is a szabályok szerint ki kell váltani szük-
ség esetén a vállalkozói igazolványt, be kell jegyeztetni a Cégbíróságon a céget,
illetve az adózás rendjérõl szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen teljesíte-
nie kell adófizetési kötelezettségét. A fedõvállalkozás létrehozásának és fenntar-
tásának költségei szükség esetén a rendõrség költségvetését terheli. A szükséges
pénzügyi eszközök forrását a titkosság megtartása mellett kell biztosítani. Ha a fe-
dõvállalkozás megszûnt, vagyona a Rendõrséget illeti. 1998. január 1-i módosítás
227 szerint, az államháztartási törvény 228 rendelkezéseit a fedõvállalkozásra nem
vonatkoznak. Az Rtv fedõvállalkozásokra vonatkozó szabályait az 1998. XIX. tv
helyezte hatályon kívül 1999. szeptember 1-tõl 229, s beiktatta a titkos információ-
gyûjtéssel kapcsolatos sajátos gazdálkodási szabályok közé a 68/B.§-t 230, mely a
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221 Rtv. 63.§. (1) A Rendõrség bûncselekmény elkövetésének megelõzésére, felderítésére, megszakí-
tására, az elkövetõ kilétének megállapítására, elfogására, körözött személy felkutatására, tartózko-
dási helyének megállapítására, bizonyítékok megszerzésére – törvény keretei között – titokban in-
formációt gyûjthet.

222 Rtv. 64.§ (1) c. pont
223 Nem magyar példa, de 1978-ban az FBI Colorádóban vesztegetéses ügyek nyomozása céljából

üzemeltett egy szórakozóhelyet, mely egyébként havi hatezer dolláros veszteséggel mûködött. – Gary
T. Marx: Undercover Police Surveilance in America – University of California Press, 1988 146. o.

224 1994 május 1.
225 Rtv 100 § (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa a Rendõrség fedõvállalkozás lét-

rehozásával, fenntartásával kapcsolatos eljárásának részletes szabályait.
226 65.§ (1) A Rendõrség a 64.§ (1) bekezdés c) pontban meghatározott fedõvállalkozást a gazdasági

társaságra, illetve az egyéni vállalkozásra vonatkozó jogszabályok elõírása szerint hozhat létre, és
tarthat fenn.

227 1997. évi CXLVI. Tv. 62.§.
228 1992. évi XXXVIII. Tv.



fedõintézmények létrehozásának és mûködésének szabályait tartalmazza. A már
korábban ismertet szabályokhoz képest új rendelkezés, hogy fedõintézményként
költségvetési szerv nem hozható létre. A fedõintézmény létrehozásával és fenntar-
tásával kapcsolatos kiadások speciális mûködési kiadásnak minõsülnek. A rend-
õrségnek a fedõintézményben szolgálatot teljesítõ hivatásos állományú tagjának
a szolgálati jogviszonya alapján kifizetett jövedelmébõl az adott évi adótábla leg-
magasabb adókulcsa alkalmazásával kell az adót levonni és befizetni az adóha-
tóságnak. Az érintettnek ezt a jövedelmet nem kell az összevont adóalapjába be-
számítania, azt nem kell bevallania, a kifizetõnek pedig nem kell errõl személyre
szólóan adatot szolgáltatnia, illetõleg az érintett részére igazolást kiadnia. 231 A
rendõrség a fedõokirat és a fedõintézmény titkos voltának védelme érdekében a
közigazgatási nyilvántartásokban, így például a személyiadat- és lakcímnyilván-
tartásban, a személyi igazolvány nyilvántartásban, az anyakönyvi nyilvántartás-
ban, az úti okmány nyilvántartásban, a gépjármûvezetõi engedély és gépjármû
nyilvántartásban, az ingatlan-nyilvántartásban, a cégnyilvántartásban fedõadato-
kat helyezhet el. A fedõadat elhelyezésének ténye, az elhelyezésre vonatkozó
rendelkezést tartalmazó okirat vagy más adathordozó államtitoknak minõsül. A fe-
dõadatokat törölni kell, ha az elhelyezés alapjául szolgáló bûnüldözési érdek
megszûnt. 232

Az Nbtv is lehetõvé teszi fedõvállalkozások és fedõintézmények létrehozását,
mikor az 54.§ (1) bek. g pontjában kimondja, hogy a titkos információgyûjtés ke-
retében a nemzetbiztonsági szolgálatok – a fedõintézmény típusára vonatkozó
jogszabályok elõírásai szerint - fedõintézményt hozhatnak létre és tarthatnak fenn.
Rendvédelmi szerv fedõintézményként, okmánya fedõokmányként csak az illeté-
kes miniszter és az érintett szervezet országos vezetõjének tájékoztatásával alkal-
mazható. Más, a fedõintézményre vonatkozó egyéb szabályok megegyeznek az
Rtv szabályaival.

5. Megállapodás az elkövetõvel

„...azért, mert az Isten és az ördög a kerítés ellentétes oldalán állnak,
nem jelenti azt, hogy ne lehetnének barátok...” 233

Bizonyos bûnözõi rétegekkel szemben csak olyan személyeknek van lehetõsé-
ge az információszerzésre, akik maguk is az adott szubkultúrához tartoznak. Min-
den rendõrségnek fontos, hogy együttmûködésre késztesse az ilyen rétegeket.
Ennek az idõk folyamán többféle módja alakult ki. Az egyik ilyen, mely egyben a
legnagyobb kedvezményt is jelenti a bûnelkövetõre nézve, ha a rendõrségnek
nyújtott információkért vagy együttmûködésért cserében büntetlenségben része-
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229 Érdekesség, hogy az érintett szakaszt az 1999. évi LXXV. Tv. 61.§ (6) b pontja ismételten hatályon
kívül helyezte.

230 68/B.§ (1) A rendõrség feladatai teljesítése érdekében – a fedésül szolgáló intézmény típusára vo-
natkozó jogszabályok elõírásai szerint – fedõintézményt hozhat létre, és tarthat fenn. Fedõintéz-
ményként költségvetési szerv nem hozható létre.

231 Rtv. 68/A.§ (3) bek
232 Rtv. 64 § (8) bek – a 1999. évi LXXV. Tv. iktatta be ezt a rendelkezést, s 1999 szeptember 1-tõl ha-

tályos.
233 Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in America – University of California Press, 1988. 97. o.



sülhet. E kérdésnél nem szabad nem megemlíteni a büntetõeljárás két alapelvét
a legalitást és az opportunitást. A legalitás elve szerint ugyanis ha bûncselekmény
alapos gyanúja merül fel, a büntetõeljárást meg kell indítani, s hacsak nem merül
fel valamilyen törvényes akadály, a büntetõeljárást nem lehet megszüntetni. A leg-
alitás elve egy parancs a hatóságok számára. Az opportunitás elvét alkalmazó or-
szágok a bûncselekmény alapos gyanúja esetén felhatalmazzák az eljáró hatósá-
got, hogy a közérdek szempontjából értékelve indítson vagy szüntessen meg el-
járást, hiszen úgysem oldható meg minden bûnözõ bíróság elé állítása. 234 Az
opportunitás elvét elismerõ államokban a hatóságokkal együttmûködõ személyek
ügyeit viszonylag könnyen meg lehet oldani. Az eljárás közérdekbõl történõ meg-
szüntetését a legtöbb államjoga az ügyész diszkrecionális jogkörébe utalja. 

Franciaországban a büntetõ-eljárásjog nem sorolja fel az eljárást megszüntetõ
okokat. Az ügyészeknek van az a jogosítványa, hogy megszüntetheti az eljárást
kriminálpolitikai okokból 235, közrendi okokból, ha az eljárás a közrendnek nagyobb
kárt okozna, mint maga a cselekmény. 236 A dolgozat témája szempontjából a krim-
inálpolitikai ok a fontos, nevezetesen, hogy ennek keretében a bûnüldözési ok is
szerepelhet. 

Angliában a rendõrség a közerkölcs és a közrend érdekeinek figyelembe véte-
lével dönt az eljárás, sõt a vád kérdésében is. A büntetõeljáráshoz fûzõdõ közér-
dek miatt megengedhetõ, hogy ha valamely bûncselekmény társtettesét vagy ré-
szesét az ellene indított eljárás megszüntetésének kilátásba helyezésével arra
késztetik, hogy társaira nézve vallomást tegyen. 

Az Amerikai Egyesült Államokban az ügyek több szûrõn mennek keresztül. Az
ügyek elsõ szûrését a rendõrség végzi. A rendõrség mérlegelheti, hogy milyen
mértékben lehet honorálni az eljárás megszüntetésével azokat az elkövetõket,
akik tippekkel vagy információkkal segítik a rendõrség munkáját. Ennek nagy gya-
korlata van az USA-ban, hiszen egyes bûncselekmény fajták 237 esetén ilyen esz-
köz használata nélkül nem tudnának eredményt elérni. Az ügyészség mérlegeli az
eljárás folytatása, illetve megszüntetése mellett és ellen felhozott érveket.

Az Rtv 67.§ (1) bekezdése szerint, a Rendõrség az ügyész hozzájárulásával a
nyomozás megtagadásának vagy megszüntetésének kilátásba helyezésével in-
formációszolgáltatásban állapodhat meg a bûncselekmény elkövetõjével, ha a
megállapodással elérhetõ bûnüldözési célhoz fûzõdõ érdek jelentõsebb, mint az
állam büntetõjogi igényének érvényesítéséhez fûzõdõ érdek. 

Az Nbtv 55.§ (1) bekezdése szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok a legfõbb
ügyész által kijelölt ügyész elõzetes jóváhagyásával a nyomozás megtagadásá-
nak vagy megszüntetésének kilátásba helyezésével információszolgáltatásban ál-
lapodhatnak meg bûncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható személy-
lyel, ha az érintett személlyel történõ együttmûködéshez fûzõdõ nemzetbiztonsá-
gi érdek jelentõsebb, mint az állam büntetõjogi igényének érvényesítéséhez fûzõ-
dõ érdek. 

A hatályos büntetõeljárási törvény szintén lehetõséget ad a nyomozó hatóság-
nak az ügyész elõzetes hozzájárulásával a nyomozás megtagadására, bûncselek-
mény elkövetésének alaposan gyanúja esetén, ha a bûncselekmény elkövetésé-
vel alaposan gyanúsítható személlyel történõ együttmûködéshez fûzõdõ nemzet-
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234 Dr. Kertész Imre: Megállapodás az elkövetõvel – Rendészeti Szemle 1993/9.szám
235 pl. az elkövetõ idõközben szocializálódott, az ügy kis jelentõségû, bûnüldözési érdek ezt kívánja
236 pl. gyárfoglalás, törvénysértõ sztrájk
237 pl. korrupció, szervezett bûnözés, kábítószeres bûnözés



biztonsági vagy bûnüldözési érdek jelentõsebb, mint az állam büntetõjogi igényé-
nek érvényesítéséhez fûzõdõ érdek. (Be. 127.§ (1) bek.)

A Rendõrségi törvény a „bûncselekmény elkövetõje” terminológiát használja,
míg a Be és az Nbtv „bûncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható sze-
mély” kifejezést. Van-e különbség a kettõ megfogalmazás tartalma között? 

Abból, hogy a törvény nem gyanúsítottról, hanem alaposan gyanúsítható sze-
mélyrõl szól az következik, hogy még a gyanúsítást megelõzõen kerülhet sor ilyen
megállapodás megkötésére. Viszont ha még nem került sor a gyanúsításra, akkor
hogyan lehetséges, hogy az Rtv már a bûncselekmény elkövetõjérõl szól. Talán
ebbõl az következik, hogy a gyanúsítás megtörténte után is mód lehet ilyen meg-
állapodás kötésére az Rtv alapján.

Ilyen megállapodás megkötését egyaránt kezdeményezheti a hatóság, vagy
akár maga az adott személy vagy védõje.

A megállapodás célja szintén nem egységes a három törvényben, hiszen az Rtv
és az Nbtv szerint a cél az információszolgáltatás, míg a Be ennél sokkal tágabb
célt jelöl meg, nevezetesen az együttmûködés. Így ide tartozhat még pl. tárgyi bi-
zonyítékok, okiratok átadása is. (Az elõbbi gondolatmenetet folytatva, lehet, hogy
a gyanúsítás után már nem lehet együttmûködésre vonatkozó megállapodást köt-
ni?)

A megállapodás érvényességéhez szükséges az ügyész elõzetes hozzájárulá-
sa. A Rendõrség által kötendõ megállapodáshoz, a rendõrség javaslatára a me-
gyei (fõvárosi) fõügyész büntetõjogi helyettese – távollétében a fõügyész által ál-
landó jelleggel kijelölt vezetõ állású ügyész – adhat hozzájárulást. A nemzetbizton-
sági szolgálatok esetében pedig a fõvárosi fõügyész büntetõjogi helyettese adja
meg a hozzájárulást. 238 A javaslatot a titkos ügykezelés szabályainak megfelelõ-
en kell elkészíteni és kezelni. A javaslatnak tartalmaznia kell a minden olyan ada-
tot, melybõl meg lehet állapítani a bûncselekményre és a személyre vonatkozó
alapos gyanút, azokat a körülményeket, melyek alapján állást lehet foglalni a nem-
zetbiztonsági vagy a bûnüldözési érdekrõl, a bûncselekmény jellegérõl és az adott
személy szerepérõl a bûncselekmény elkövetésében. 

A javaslatról való döntés nem formalizálható, hanem minden egyes esetben
egyedi értékelés alapján kell dönteni. A döntéskor alapvetõen mérlegelendõ szem-
pontok: nem köthetõ megállapodás olyan személlyel, aki más életét szándékosan
kioltotta 239; az elkövetett cselekmény súlyának kisebbnek kell lennie, mint az
együttmûködés eredményeként várhatóan felderítendõ bûncselekmény; az így
szerzendõ adatok más módon nem vagy csak igen nagy ráfordítással szerezhe-
tõk-e be; nem engedhetõ meg, hogy a tettes mentesüljön a felelõsségre vonás alól
a részesekre és a társtettesekre vonatkozó információk szolgáltatásáért. 240 Mér-
legelni kell az adott személy körülményeit is, nevezetesen, birtokában lehet-e a
szükséges információknak, tárgyi bizonyítási eszközöknek, vannak-e megfelelõ
információszerzési lehetõségei, feltételezhetõ-e az együttmûködési készség. Le-
hetséges a megállapodás különös vagy többszörös visszaesõkkel is, de csak
rendkívüli esetben. A hozzájárulás megadására egyaránt sor kerülhet súlyos vagy
kevésbé súlyos bûncselekmények esetén is. Az ügyész a hozzájárulás tárgyában
elfoglalt álláspontját írásban közli a javaslattevõvel. 241 Az ügyész elõzetes hozzá-
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238 2/1999. (ÜK.2.) LÜ utasítás  49.§ (1) bek. és 54.§ (2) bek.
239 Be 127.§ (2) bek.; Rtv 67/A.§ (3) bek.; Nbtv 55.§ (2) bek.
240 Ugyanez vonatkozik a bûnszövetség és a bûnszervezet vezetõire és tagjaira is.
241 2/1999. (ÜK.2.) LÜ utasítás 50.§, 54.§ (3) bek.



járulását minden esetben meg kell mutatni a gyanúsítottnak, hiszen számára ez
az egyetlen garancia, hogy nem fogja a hatóság megtéveszteni hamis ígéretekkel.
A hozzájárulás megadása nem zárja ki megrovás alkalmazásának a lehetõségét. 

Csak akkor kerülhet sor a megállapodás megkötésére, ha a beismerõ vallo-
mást jegyzõkönyvbe foglalták, az adott személy a birtokában lévõ tárgyi bizonyí-
tékokat átadta a hatóságnak vagy felfedte azok rejtekhelyét, az okozott kárt lehe-
tõség szerint megtérítették. A megállapodásban rendszerint az adott személy vál-
lalja, hogy a valóságnak megfelelõ vallomást tesz, a bizonyítékokat rendelkezés-
re bocsátja – ha még nem tette meg –, az okozott kárt részben vagy egészben
megtéríti, a hatóság pedig vállalja a nyomozás megtagadását vagy megszünte-
tését, az adott személy védelmét. 242 Mindkét fél kölcsönös kötelezettséget vállal
a titoktartásra. A megállapodás megkötésekor figyelmeztetni kell az adott sze-
mélyt, hogy a megállapodás érvényét veszti, ha nem teljesíti a vállalt kötelezett-
ségét, vagy megsérti a titoktartást 243, a vallomásával vagy a hatóságnak adott in-
formációval mást hamisan vádol vagy félrevezeti a hatóságot, újabb bûncselek-
ményt követ el. Ha érvénytelenné válik a megállapodás, a hatóság a nyomozást
tovább folytatja.

A rendõrség esetében az ügyész a hozzájárulásának megfelelõ megállapodás
tényérõl kapott tájékoztatást követõen, írásban elõzetes jóváhagyását adja a nyo-
mozást megtagadó vagy megszüntetõ határozat elkészítéséhez. 

A nemzetbiztonsági szolgálatok esetén az ügyész a hozzájárulásának megfele-
lõ megállapodás tényérõl kapott tájékoztatást követõen, az eljárást az ügyészi
nyomozás hatáskörébe vonja, majd az iratokat elõzetes jóváhagyása közlésével a
nyomozás megtagadása, illetve megszüntetése végett a Fõvárosi Ügyészségi
Nyomozó Hivatalhoz továbbítja.

A nyomozást megszüntetõ vagy megtagadó határozatot közölni kell a sértettel,
a feljelentõvel és azzal, aki magánindítványt terjesztett elõ. 244 A határozat csak
rendelkezõ részbõl – bûncselekmény jelölése, a nyomozás megtagadásának té-
nye, tájékoztatás arról, hogy a bûncselekmény elkövetésével kapcsolatban felme-
rült kár az állammal szemben miképp érvényesíthetõ – és keltezésbõl áll. 245

A határozat közlésére a hatóság elõtt szóban kerül sor, melyrõl jegyzõkönyvet
kell készíteni. Mivel a hatóság a sértetnek okozott kárt megtéríti 246, a sértetnek
szóló értesítésben szólni kell arról, hogy a hatóság a kártérítés mikéntjérõl is kí-
ván vele tárgyalni. A sértett mind a határozat ellen, mind pedig a kártérítés módja
vagy mértéke megállapítása ellen is élhet panasszal. 
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242 Nyíri Sándor: Újból a titkos információgyûjtésrõl – Ügyészek Lapja 1997./5. szám
243 És az adott személy mit tehet, ha a rendõrség sérti meg a titoktartási kötelezettségét?
244 Be 129.§ (1) bek. és 140.§ (2) bek.: A nyomozást megtagadó/megszüntetõ határozatot közölni kell

a sértettel, továbbá azzal, aki feljelentést tett, vagy magánindítványt terjesztett elõ. Ha a határoza-
tot a nyomozó hatóság hozta, azt az ügyésznek is megküldi.

245 Be 129/B.§, 141/B.§: Ha a nyomozást a 127.§ (2) bekezdése alapján tagadja meg/ 140.§ (2) bek.
alapján szünteti meg a hatóság, a határozat rendelkezõ részbõl és keltezésbõl áll. A rendelkezõ
rész tartalmazza:
a) a bûncselekmény jelölését,
b) a nyomozás megtagadásának tényét,
c) tájékoztatást arról, hogy a bûncselekmény elkövetésével kapcsolatban felmerült kár az állammal
szemben miképp érvényesíthetõ.

246 Rtv 67.§ (2) bek.



A határozat elleni panaszt a Legfõbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Fõosz-
tálya bírálja el.

A hatóságoknak kötelességük titoktartási megállapodás megkötését kezdemé-
nyezni azzal a személlyel, aki nem kívánt élni a felkínált lehetõsséggel, a nyomo-
zás megtagadásáról vagy megszüntetésérõl értesített személyekkel, a gyanúsít-
ható személlyel és ügyvédjével. Viszont az a személy, aki nem hajlandó ilyen ti-
toktartási megállapodást kötni, az nem is kötelezhetõek titoktartásra.

Az adott személynek joga van elhárítani a hatóság ajánlatát, és emiatt semmi-
féle hátrány nem érheti késõbb a büntetõeljárás alatt. Továbbá joga van az ügy-
védjével konzultálni az ajánlattal kapcsolatosan.  

Minden, a megállapodással kapcsolatban készült iratot két példányban kell el-
készíteni. Az egyik példányt a javaslattevõnél, a másikat az ügyésznél kell elhe-
lyezni. 247

7. A rendõrségi megfigyelés

A rendõrségi törvény a 64 §. (1) bekezdés d pontjában, a bírói engedélyt nem
igénylõ titkos nyomozati eszközök között szabályozza a rendõrségi megfigyelést. 248

A törvény szerint a bûncselekmény elkövetésével gyanúsítható és vele kapcsolat-
ban lévõ személyt, valamint a bûncselekménnyel kapcsolatba hozható helyiséget,
épületet és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, jármûvet, eseményt a rend-
õrség megfigyelhet, arról információt gyûjthet, az észlelteket hang, kép, egyéb jel
vagy nyom rögzítésére szolgáló technikai eszközzel (a továbbiakban: technikai esz-
köz) rögzítheti. 249 Fontos kiemelni, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a magán-
lakásban 250 végzett megfigyelésre és annak rögzítésére, a levelezésre vagy telefon-
vezetéken vagy azt helyettesítõ távközlési rendszer útján továbbított közlésre illetve
annak tartalmának rögzítésére, mert ezek a bírói engedélyhez kötött titkos infor-
mációgyûjtési eszközökhöz tartoznak, s ezeket mind az Rtv, mind pedig az új Be
külön szabályozza a megfelelõ fejezetben. 

A szabályozás több szempontból is igen széleskörû felhatalmazást ad ezáltal a
rendõrségnek. Egyrészrõl, mivel nem szükséges bírói engedély és nincs az eljá-
rás tárgyát képezõ bûncselekmény tekintetében sem semmilyen jogszabályi meg-
kötés szinte korlátlanul végezheti a rendõrség a saját belátása szerint, másrész-
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247 Nyíri Sándor: Újból a titkos információgyûjtésrõl – Ügyészek Lapja 1997./5. szám
248 „A TPC (Tactical Patrol Unit – Taktikai Járõr Egység) által a Hillbilly Ranch-nál végzett megfigyelés-

rõl az elsõ éjszakát követõen már a területen lévõ minden prostituált, zsebtolvaj stb. tudott. A TPC
folyamatosan azt állította, hogy sok súlyos bûnözõt sikerült ezáltal kézrekeríteni, de ez nem való-
színû.” – Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in America – University of California Press,
1988 108. o.

249 Az 1999 szeptember 1-n hatályba lépett módosítás elõtt az érintett normaszöveg még tartalmazta,
hogy a rendõrség nemzetközi szerzõdések és viszonosság alapján együttmûködve külföldi és nem-
zetközi rendvédelmi – bûnüldözõ- szervekkel, a nemzetközi bûnözés elleni fellépés keretében nem-
zetközi megállapodások alapján a magyar rendõr külföldön, a külföldi rendõr a Magyar Köztársa-
ság területén rendõri jogosítványokat gyakorolhat, ennek keretében ellenõrzött szállítást folytathat.
(Rtv 64.§ (1) d, pont és 2.§ (4) bek.) Ma ehhez már szükség van ügyészi engedélyre. (Rtv 64.§ (1)
f, pont)

250 magánlakás: a lakás (üdülõ, nyaraló vagy a lakás céljára használt egyéb helyiség, létesítmény, tár-
gy), az ahhoz tartozó  nem lakás céljára szolgáló helyiség, létesítmény, bekerített terület és a nyil-
vános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül minden más helyiség vagy terület is.



rõl pedig a rendõrségi megfigyelésnek számtalan formája alakult ki. Ilyenek példá-
ul: a vizuális megfigyelés, a beeper 251 alkalmazása vagy a lehallgatás. 252 253 Ez
többek közt azért is igen lényeges kérdés, mert a megfigyelés az egyéni szabad-
ságjogokat súlyosan érintõ illetve sértõ beavatkozás, s ennek megfelelõen a leg-
több országban bírói felhatalmazás alapján, igen szigorú garanciális eljárási sza-
bályok betartása mellett s igen szûk körben meghatározott estekben végezheti
csak a nyomozóhatóság. 

Az Amerikai Egyesült Államokban a számos törvény mellett a Legfelsõbb Bíró-
ság több eseti döntése nyújt bizonyos garanciális védelmet az állampolgárok
személyi jogait adott esetben sértõ állami beavatkozásokkal szemben. Az USA-
ban csak akkor lehet bírói engedély nélkül vizuális megfigyeléssel bárkit megfi-
gyelni, ha azt a nyomozó hatóság olyan nyilvános helyrõl teszi, ahol bármely ál-
lampolgár jogszerûen tartózkodhat. Bírói engedély szükséges továbbá az olyan
eszközök alkalmazásával végzett megfigyeléshez is, melyek nem állnak általá-
ban az állampolgárok szabad rendelkezésére. 254 Elõfordulhat, hogy még egy, a
boltokban bárki által szabadon megvásárolható távcsõvel végzett megfigyelés-
hez is bírói engedélye van szükség. Ugyanis, ha a gyanúsított lakásának megfi-
gyelését olyan távolságból vagy olyan helyrõl végzik, ahonnan az szabad szem-
mel már nem lenne látható, megsértik a megfigyelt személy magánélet védelmé-
hez fûzõdõ jogát. 255 Viszont ha a megfigyelést már olyan helyrõl végzik, ahon-
nan a megfigyelt személy tevékenysége már bárki által látható, az nem sérti a
megfigyeléssel érintett személy jogait. Az USA Legfelsõbb Bírósága szerint a
beeper 256 igénybevétele csak akkor lehetséges, ha annak felszereléséhez és
használatához a bíróság elõzetesen hozzájárult. Az elektronikus megfigyeléssel
(lehallgatással) kapcsolatosan is igen nagy esetjogi gyakorlat alakult ki az USA-
ban. Az Alkotmány negyedik kiegészítése védelemben részesíti az állampolgáro-
kat, lakóhelyüket és irataikat az ok nélküli házkutatással és lefoglalással szem-
ben. Ez a rendelkezés nemcsak a hagyományos házkutatásra vonatkozik, ha-
nem az olyan modernebb eszközökre is mint az elektronikus lehallgatás, mert a
Legfelsõbb Bíróság szerint ezen szabály kiterjed a szóbeli közlések rögzítésére
is, hiszen az egyes embereket és nem pedig az egyes helyeket védi az adott sza-
bály. Ennek hatására több törvény is született. Az egyik ilyen az Omnibus Control
and Safe Streets Act 1968-ból, s ez azért érdekes, mert az FBI csak az ebben le-
fektetett szabályok szerint végezhet elektronikus lehallgatást. Fontos rendelke-
zés, hogy a lehallgatás iránti kérvényt az Attorney General-nak vagy az egyik
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251 A beeper egy apró, rádióhullámokat kibocsátó jeladó készülék, melyet ha felerõsítenek a megfigyel-
ni kívánt személy valamely használati tárgyára a beeperhez tartozó jelfogó készülék segítségével
akár több kilométeres távolságból is hetekig figyelemmel tudják kísérni az adott személy mozgását.

252 Ez a fajta lehallgatás nem azonos a telefonlehallgatással!
253 Grmela Zoltán: A titkos információgyûjtésrõl – Rendészeti Szemle 1993/3. szám 
254 Ha azonban például a rendõrség a megfigyelést egy rendõrségi helikopter segítségével végzi,

azonban a megfigyelés során nem ereszkedik a polgári repülés számára elõírt minimális repülési
magasság alá, akkor ez a megfigyelés akkor sem fogja sérteni a megfigyelt személy alkotmányos
jogait, ha az mindent megtett annak érdekében, hogy a megfigyelt területen végzett tevékenysége
ne lehessen látható a földrõl.

255 A Taborda esetben mondta ezt ki a bíróság.
256 Gary T. Marx „elektromos póráz”-nak nevezi. – Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in

America – University of California Press, 1988 214. o.



Assistant Attorney General-nak kell jóváhagynia, s mely jóváhagyott kérvény
alapján a szövetségi bíró adhat csak engedélyt a lehallgatásra. A bírónak az en-
gedélyezõ határozat kibocsátása tárgyában hozandó döntés meghozatalakor
vizsgálni kell bizonyos feltételek meglétét. Ilyen feltétel, hogy alapos gyanú álljon
fenn annak vonatkozásában, hogy a megfigyelni kívánt személy igen súlyos
bûncselekményt 257 követett el vagy készül elkövetni, alaposan feltételezhetõ
hogy a bûncselekménnyel kapcsolatos beszélgetések beszerezhetõk a lehallga-
tással, az általában használatos nyomozati módszerek eredménytelenek voltak
258 vagy nyilvánvaló hogy alkalmazásuk túl veszélyes lenne vagy nem járna siker-
rel, alapos a gyanú hogy a lehallgatni kívánt helyiséget a bûncselekmény elköve-
tésével kapcsolatban használják vagy tervezik használni illetve a bûncselekmény
feltételezett elkövetõje bérli, használja, vagy rendszeresen ott tartózkodik. Az en-
gedélyezõ határozatban meg kell jelölni a lehallgatni kívánt személyt, a kommu-
nikációs eszközök helyét és jellegét melyeket le kívánnak hallgatni, a lehallgatni
kívánt beszélgetés jellegét – azaz milyen információt várnak a lehallgatástól, s ez
mennyiben segíti elõ a szóban forgó bûncselekmény leleplezését –, a lehallga-
tást végzõ szerv megnevezését, a lehallgatás idõtartamát (maximum 30 nap 259).
A lehallgatást a lehetõ leghamarabb el kell kezdeni, s oly módon kell végrehajta-
ni, hogy a lehetõségekhez mérten a legkevesebb olyan beszélgetést hallgassa-
nak le, amely nincs kapcsolatban a megjelölt bûncselekménnyel. A lehallgatást
nyomban abba kell hagyni, ha célját elérte, vagy letelt a 30 nap. A lehallgatást
egy formanyomtatványon engedélyezik. Ezen a formanyomtatványon, jelezni kell
minden olyan kérést, amely ugyanarra a gyanúsítottra vagy folyamatban lévõ
ügyre vonatkozott s melyet a kérelmezõ más bíróságoknál nyújtott be. 260 A hatá-
rozatot hozó bírónak a kérvényt megtagadó határozat keltét, vagy az engedélye-
zõ határozat esetén a lehallgatás befejezését követõ 90 napon belül értesíteni
kell a lehallgatott vagy lehallgatni kívánt személyt, hogy elektronikus lehallgatási
engedélyt adtak ki vagy annak kiadását megtagadták, a lehallgatás idõtartamá-
ról, továbbá hogy ez idõ alatt valamilyen beszélgetés rögzítésre kerül-e vagy
sem. A megfigyelt vagy egyéb érdekelt általi kérelemre az engedélyt kiadó bíró
engedélyezheti a rögzítésre került beszélgetés meghallgatását, a lehallgatást ké-
rõ, engedélyezõ vagy megtagadó iratokba való betekintést. 261

A gyakorlatban azonban a video, audio és a megfigyelés egyéb formáit egy-
mással kombinálva használják. Az ilyen berendezések önmaguktól mûködésbe
léphetnek akár hangra, mozgásra, hõ kibocsátására (a megjelenéssel), a levegõ
mozgására, valamilyen illatra vagy szagra is. 262
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257 Ezen büncselekmények törvényben taxative fel vannak  sorolva, ilyen például az emberrablás, em-
berölés, gyújtogatás, kábítószer-kereskedelem.
258 Ez esetben meg kell jelölni az eredménytelenség okát is.
259 A lehallgatás idõtartama meghosszabbítható. John McEnany: Bûnügyi nyomozás és... – Rendésze-

ti Szemle 1992/12.szám
260 Ez azért szükséges, hogy megakadályozzák, hogy a rendõrök egymás után más-más bírákat ke-

ressenek meg, ha kérésüket megtagadták.
261 Grmela Zoltán: A titkos információgyûjtésrõl – Rendészeti Szemle 1993/. szám
262 Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in America University of California Press, 1988 213. o.



Az Nbtv az 54.§-ban, szintén a külsõ engedélyhez nem kötött titkos információ-
gyûjtés szabályai között szabályozza a megfigyelést. A törvény kimondja, hogy a
feladataik által érintett személyt, valamint azzal kapcsolatba hozható helyiséget,
épületet és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, jármûvet, eseményt meg-
figyelhetik, az észlelteket technikai eszközzel rögzíthetik. Ez megegyezik az Rtv
szabályaival. Továbbá a külsõ engedélyhez kötött, beszélgetés lehallgatási mód-
szereken kívül lehallgathatnak beszélgetést, az észlelteket technikai eszközökkel
rögzíthetik. 263

8. Csapda alkalmazása

„Kiprovokáljuk, hogy bûncselekményt kövess el,
és aztán lecsapunk rád!” 264

C. B. Zubatov,
rendõrigazgató

A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. tv. a bírói engedélyhez nem kötött titkos
információgyûjtés egyik módjaként szabályozza a csapdaállítást a 64. § (1) e.
pontjában, mikor kimondja, hogy a bûncselekmény elkövetõjének leleplezésére
vagy a bizonyítás érdekében – sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó –
csapdát alkalmazhat. A törvény miniszteri indokolása szerint a csapdaállítás olyan,
sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó, cselvetésen alapuló módszer,
amely más személy közremûködésével, vagy technikai eszköz illetve vegyi anyag
stb. alkalmazásával, közvetve vagy közvetlenül alkalmas a bûnelkövetõ leleplezé-
sére vagy elfogására. A csapda alkalmazása kapcsán felvetõdik a kérdés, hogy a
nyomozók milyen mélységig épüljenek be az alvilágba, a bûnelkövetõk közé, illet-
ve bizonyos esetekben, mint bûncselekmény társtettesei – pl. mint felbujtók - ala-
nyai lehetnek-e az õ közremûködésükkel, esetleg az õ felbujtásukra elkövetett
bûncselekményeknek. Vannak olyan áldozatnélküli bûncselekmények, mint pl. a
vesztegetés vagy a kábítószerrel való visszaélés, ahol a felderítés conditio sine
qua non-ja az, hogy a nyomozók ilyen vagy olyan mélységben, de beépüljenek a
bûnelkövetõk közé, s annak érdekében, hogy az ottani társak bizalmát elnyerjék,
bizonyos fokig részt kell venniük a bûncselekmények elkövetésében. Kérdés,
hogy milyen mértékben vállalhat kezdeményezõ szerepet a beépült nyomozó. 265

Az angolszász országokban egyáltalán nem vállalhat kezdeményezõ szerepet
a nyomozó hatóság tagja, mert akkor az elkövetõ hivatkozhat arra, hogy csapda
(entrapment) áldozata volt. Két elmélet alakult ki e vonatkozásban az Egyesült Ál-
lamokban. Az egyik elmélet 266 arra koncentrál, hogy a beépült nyomozó „fellépé-
se” elõtt a késõbbi elkövetõben megvolt-e már a szándék a bûncselekmény elkö-
vetésére, vagy pedig csak egy, a kísértésnek ellenállni nem tudó egyébként be-
csületes állampolgár. Ha tehát a nyomozó „buzdítása” elõtt még nem volt meg

477

13.2 Dr. Erdõs István: A titkos információgyûjtés magyar szabályozása

263 Külsõ engedély kell a lakásban történtek technikai eszközzel történõ megfigyeléséhez és rögzíté-
séhez, valamint a közcélú telefonvezetéken vagy azt helyettesítõ távközlési szolgáltatás útján to-
vábbított közlemény megismeréséhez és rögzítéséhez.

264 Gary T. Marx: Undercover Police Surveilance in America – University of California Press, 1988 60. o.
265 lsd.: fedett nyomozónál kifejtettek
266 Az egyébként uralkodó álláspont.



benne a bûncselekmény elkövetésére irányuló szándék, az elkövetõ nem büntet-
hetõ, mert ez büntethetõséget kizáró ok. A nyomozó hatóság tagjainak tehát tilos
bûncselekmények elkövetésére felbujtó magatartást tanúsítaniuk. Azonban, ha
nem a nyomozó hatóság tagja volt a felbujtó, de a bûncselekmény elkövetésében
közremûködött, az még nem zárja ki annak lehetõségét, hogy az elkövetõ ellen el-
járás induljon, s esetlegesen vádat is emeljenek ellenne az elkövetett bûncselek-
mény miatt. A nyomozó hatóság tagjának részérõl tanúsított bizonyos fokú beug-
ratás, csalás is belefér, hiszen sok bûncselekmény és körülmény esetén ez lehet
az egyetlen eredményesen alkalmazható felderítési technika. 267 A másik teória
szerint mivel a csapda és a felbujtás között csak a felbujtó személyében van kü-
lönbség, a csapdának, mint büntethetõséget kizáró oknak a célja az, hogy a bûn-
cselekmény elkövetésére felbujtó állami tevékenységet megtiltsa, nem pedig,
hogy az egyébként ártatlant védje. Az teljesen lényegtelen ebbõl a szempontból,
hogy az elkövetõ hajlott a bûncselekmény elkövetésére, vagy egyébként teljesen
ártatlan volt. A fontos és vizsgálandó szempont, hogy a bíróság még elfogadható-
nak találja-e a nyomozó hatóság bûncselekményt elõidézõ magatartását. 268

A kontinentális országokban az „agent provocateur” felbujtó, aki azért bír rá má-
sokat a bûncselekmények elkövetésére, hogy ellenük büntetõeljárás induljon. Ez
a megoldás nem biztosít büntetlenséget sem az elkövetõnek sem pedig az „agent
provocateur”-nak, hiszen az õ cselekményét is büntetni rendeli felbujtás miatt. Az
agent provocateur úgy menekülhet a büntetõjogi felelõségre vonás alól, ha még
idejében meg tudja akadályozni, hogy a cselekmény befejezetté váljék. Ez a meg-
oldás ily módon egy kis féket jelenthet a nyomozó hatóságoknak. 269

9. Telefonlehallgatás, levelezés és egyéb postai küldemény megfigyelése

Lengyelországban 1982. elõtt nem szabályozták külön törvényben a telefonle-
hallgatást, mert úgy gondolták, hogy erre nincs szükség, mert a postai és a táv-
közlési küldemény lefoglalását lehetõvé tevõ eljárásjogi szabályok a telefonvona-
lak lehallgatására is alkalmazhatók. 1982-ben azonban belátták, hogy szükséges
lenne a törvény szabályozása, ezért törvényben rögzítették a telefonbeszélgeté-
sek szabályait. 

A telefonlehallgatással kapcsolatos viták nevezetesen, hogy engedélyezzék
vagy megtiltsák ezen eszköz alkalmazását nem új keletûek, hiszen például még
1862-ben, Kaliforniában olyan törvényt alkottak, melyben megtiltották a távíró vo-
nalak lehallgatását. 270 A telefonlehallgatás engedélyezése melletti legfontosabb
érv, hogy ennek segítségével lehet a bûnözõk csoportjairól, azok akcióiról még
idejében tudomást szerezni, és ezek ismeretében lehet intézkedni az õrizetbe vé-
telrõl, hogy megelõzzék a bûncselekmények elkövetését, megakadályozzák a
csoportképzõdést, leleplezzék a szervezett bûnözõk sorozat bûncselekményeit. A
lehallgatás engedélyezését ellenzõk érve ezzel szemben, hogy a lehallgatás en-
gedélyezése arra fogja ösztönözni a bûnözõket, hogy ne telefonon beszéljék meg
terveiket.
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267 Tehát az megengedett, hogy kábítószert vásároljon a nyomozó, viszont az már tilos, hogy õ kínál-
jon fel kábítószert eladásra.

268 Grmela Zoltán: A titkos információgyûjtésrõl – Rendészeti Szemle 1993/3. szám
269 Grmela Zoltán: A titkos információgyûjtésrõl – Rendészeti Szemle 1993/3. szám
270 Brazíliában például még 1989-ben tiltották a lehallgatás. – Dr. Kertész Imre: Rendõrség, rendõrál-

lam, jogállam II. rész – Belügyi Szemle 1989/11. szám.



A telefonlehallgatással kapcsolatban fõleg a személyes jogok védelme szem-
pontjából több probléma is felvetõdik. Ilyen például az, hogy a telefonlehallgatás
az adott személynek nemcsak a bûncselekménnyel összefüggõ, hanem az üggyel
kapcsolatban nem álló beszélgetéseire is kiterjed, és alkalmas ezáltal a megfigyelt
személy és a bûncselekménnyel kapcsolatban nem állók magánéletének figye-
lemmel kísérésének. Továbbá például a lehallgatott telefonvonalat nemcsak meg-
figyelés alatt álló személy hanem vétlen családtagjai, látogatói, ismerõsei 271 üzle-
ti kapcsolatai is használják 272, vagy a számot hívó – az üggyel kapcsolatban nem
állók – is bekerülnek a hatóságok figyelmi körébe. Mindezek nem azt az álláspon-
tot erõsítik, hogy nincs szükség a telefonbeszélgetések lehallgatására, hanem ar-
ra késztetik a jogalkotókat, hogy a telefonlehallgatások engedélyezését, felügye-
letét, ellenõrzését részletesen szabályozzák. A legtöbb állam nem rendelet, ha-
nem törvényi szinten szabályozzák ezt a kérdést. 273

A tekintetbe, hogy milyen bûncselekmények miatt indított eljárásban lehetséges
a telefonbeszélgetések rögzítése háromféle jogi megoldás alakult ki. 274 E szerint
a jogalkotó a törvényben vagy felsorolja azokat a tényállásokat, amelyek esetében
alkalmazható a telefonlehallgatás (például volt NSZK-ban abban az esetben lehe-
tett elrendeli a telefonlehallgatást, ha tényekre alapozott gyanú merült fel, hogy va-
lamely személy tettesként vagy részesként hazaárulás bûntettét, hûtlenséget,
közrend elleni bûntettet, pénz- és értékhamisítást, emberkereskedelmet, ember-
ölést, genocidiumot, személyi szabadság elleni bûncselekményt, rablást, zsaro-
lást követett el, vagy megsértette a fegyvertörvényt, illetve hivatásszerûen vagy
banda tagjaként a kábítószer törvényt.), vagy a kiszabható büntetés mértéke vagy
más ismérv szerint határozza meg mikor kerülhet sor telefonlehallgatásra (példá-
ul az osztrák Be szerint ez akkor lehetséges, ha várható hogy ezúton szándéko-
san elkövetett több mint egy évi szabadságvesztéssel fenyegetett bûncselekmény
deríthetõ fel; Svédországban a bíróság akkor engedélyezheti a telefonlehallgatás,
ha minimum kétévi szabadságvesztéssel fenyegetett az a bûncselekmény, amely-
re a gyanú vonatkozik.). A harmadik megoldás pedig az un. vegyes rendszer, mely
az elõzõ kettõ kombinációja (például ezt alkalmazza az 1985-ben elfogadott brit
lehallgatási törvény, mely szerint a telefonlehallgatás engedélyezhetõ nemzetbiz-
tonsági érdekbõl, az Egyesült Királyság gazdasági jólétének biztosítása céljából,
valamint olyan bûncselekmények megelõzésére és felderítésére, melyek során
erõszakot alkalmaztak, nagyszámú embernek okoztak anyagi, vagy más jellegû
kárt.) 275
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271 Az Egyesült Államokban a nyomozóknak kerülniük kell az ügyhöz nem tartozó anyagok lehallgatá-
sát, például kikapcsolják a lehallgató készüléket, amikor nem az ügyre vonatkozó beszélgetés fo-
lyik. John McEnany: A bûnügyi nyomozás és büntetõjogi felelõsségre vonás az Amerikai Egyesület
Államokban. II. rész Rendészeti Szemle 1992/12. 

272 New York-ban az 1953-54-ben lehallgatott telefonok majdnem fele egyesületek, klubok birtokában
lévõ társasági készülék volt, melybõl egyértelmûen következik, hogy a lehallgatott személyek és
így a lehallgatott beszélgetések nagy részének semmi köze sem lehetett a bûncselekményhez, ami
miatt az eljárás megindult.

273 A lengyel Be az Igazságügy Minisztert bízza meg, hogy a Legfõbb Ügyésszel egyetértésben ren-
delettel szabályozza a telefonbeszélgetések rögzítésének módját, õrzését, felhasználási és meg-
semmisítési módozatait.

274 Hasonlóan a bemutatott bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtés esetén súlyos bûncselek-
mény megállapításának módjaihoz.

275 Dr. Kertész Imre: Rendõrség, rendõrállam, jogállam II. rész – Belügyi Szemle 1989/11. szám.



A legtöbb országban csak konkrét bûncselekmények elkövetésének alapos
gyanúja 276 esetén lehetséges a telefonlehallgatás és nem adnak engedélyt a
rendõrségnek az általános megelõzési céllal történõ lehallgatásra. Azonban ez
alól is vannak kivételek, mint például az Egyesült Királyság, ahol engedélyezik a
telefonlehallgatást súlyos bûncselekmények megelõzésére is.  

Az államok többségében elfogadott alapelv, hogy csak akkor van lehetõség te-
lefonlehallgatás elrendelésére, ha más módon nem biztosítható a nyomozás sike-
re, vagy lényegesen nehezebb lenne. Sok államban meghatározzák a lehallgatha-
tó telefonok körét is, például a volt NDK-ban csak olyan telefonokat lehetett lehall-
gatni, amely a terheltté vagy amelyet a terhelt általában használt, vagy melynek
segítségével a bûncselekmény elkövetésével kapcsolatos információkat megsze-
rezte; az osztrák Be szerint csak abban az esetben engedélyezhetõ, ha a telefon-
készülék tulajdonosa alaposan gyanúsítható, hogy a bûncselekményt elkövette,
vagy megalapozottan feltehetõ, hogy a bûncselekmény elkövetésével alaposan
gyanúsítható személy telefonkészülék tulajdonosánál tartózkodik, vagy vele tele-
fonon keresztül kapcsolatba fog lépni, illetõleg a készülék tulajdonosa beleegye-
zik az ellenõrzésbe. Tilos ellenõrizni a védõ, az ügyvéd, kereskedelmi képviselõk
beszélgetéseit megbízójukkal.

Különbözõ gyakorlat alakult ki az államokban az engedélyezéssel kapcsolato-
san. Rendszerint bírói vagy ügyészi engedélyeztetést írnak elõ, de megadják a le-
hetõséget a rendõri szervek vezetõinek is, hogy halasztást nem tûrõ esetekben
korlátozott idõtartamra már az engedély megszerzése elõtt is intézkedjenek a le-
hallgatásról. Az Egyesült Államokban például szükséghelyzetben a lehallgatás bí-
rósági engedély nélkül is lehetséges, de ez ritkán fordul elõ. Az Egyesült Király-
ságban a rendõrség a belügyminisztérium illetékesétõl kapja meg az engedélyt a
telefonlehallgatás alkalmazására. 277

Több országban szabályozzák a telefonlehallgatás idõtartamát, például az an-
gol jog szerint az engedély két hónapig érvényes, de hamarabb is visszavonható,
illetõleg további két hónapra is meghosszabbítható a bûncselekmény megelõzése
vagy felderítése érdekében adták ki, a nemzetbiztonsági és gazdaságvédelmi in-
dokkal kiadott engedély érvényessége 6 hónappal hosszabbítható meg. Az Egye-
sült Államokban a bírósági engedély maximum 30 napra szól (meghosszabbítható)
és rendszeresen – általában 10 naponként – jelentést kell készíteni a bíróságnak,
arról hogy a telefonlehallgatással milyen bizonyítékokat szereztek be. 278

A legtöbb országban rendszerint elõírják az érdekeltek utólagos értesítését a te-
lefonlehallgatásról, lehetõvé teszik panasz utólagos beadását. A német szabályok
szerint például a lehallgatott személy a lehallgatás befejezése után értesíteni kell,
aki a bírói elrendelés ellen panaszt tehet. 279 A vonatkozó jogszabályok a legtöbb
államban korlátozzák a felvett hanganyag meghallgatásának jogosultságát, és el-
rendelik az ügyre nem vonatkozó részeinek megsemmisítését. 
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276 Német Szövetségi Köztársaságban az elrendeléshez nem volt szükséges, hogy a bûncselek-
mény alapos gyanúja megállapítható legyen, elegendõ volt az egyszerû gyanú is. Dr. Lakatos
István: A titkos információ, mint bizonyítási eszköz. – Belügyi Szemle 1997/3. szám.

277 Csonka Istvánné – Máramarosi Zoltán: Az operatív munka gyakorlata külföldön Rendészeti Szem-
le 1991/7. szám

278 John McEnany: A bûnügyi nyomozás és büntetõjogi felelõsségrevonás az Amerikai Egyesület Álla-
mokban. II. rész Rendészeti Szemle 1992/12.

279 Dr. Lakatos István: A titkos információ, mint bizonyítási eszköz. – Belügyi Szemle 1997/3.



Az Egyesült Államokban a nyomozók igényelhetik a postától, hogy a minden, a
gyanúsítottnak kézbesített levél külsõ borítóján található információt, adatot ve-
gyenek nyilvántartásba. Ahhoz, hogy a nyomozók visszatartsák vagy felbontsák a
postai küldeményt, már házkutatási parancsot kell beszerezniük. 280

A magyar szabályozás – mind az Rtv mind pedig az Nbtv – szerint, a hatósá-
goknak lehetõsége van – bírói, illetve külsõ engedéllyel – levelet vagy egyéb pos-
tai küldeményt, valamint a telefonvezetéken vagy az azt helyettesítõ távközlési
rendszerek útján továbbított közlés tartalmának megismerésére és technikai úton
történõ rögzítésére. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak ahhoz, hogy a hatósági
engedélyhez kötött távközlési rendszerekbõl és egyéb adattároló eszközökbõl in-
formációkat gyûjthessenek, nem kell külsõ engedélyt kérni. 281 A postáról szóló tör-
vény kimondja, hogy a szolgáltató köteles a titkos információgyûjtés eszközeinek
és módszereinek alkalmazását lehetõvé tenni. 282 A távközlési szolgáltatóknak is
kötelezettsége a titkos információgyûjtésre feljogosított szervekkel való együttmû-
ködés, és a titkos információgyûjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási
feltételeinek biztosítása. 283

A nemzetbiztonsági szolgálatok és a távközlési feladatokat ellátó szervezetek
együttmûködésének szabályait a 75/1998. (IV. 24.) Korm. rendelet tartalmazza-
284. A kormányrendelet egy monitoring rendszer 285 kiépítését és annak mûködé-
sét szabályozza. A távközlési szervek kötelesek biztosítani az azonnali adatszol-
gáltatást. 286

Az Rtv 1999 szeptember 1-tõl vezette be a kor technikai színvonalához igazod-
va, hogy a rendõrség az Interneten vagy más számítástechnikai úton történõ le-
velezés (E-mail) során keletkezett adatokat és információkat megismerheti és fel-
használhatja. 287

A telefonlehallgatáshoz hasonló titkos információgyûjtési módszer, mikor a
rendõrség a használó kérelmére figyeli a telefonbeszélgetéseket. Azért írtam,
hogy hasonló a telefonlehallgatáshoz, mert formálisan ez is telefonlehallgatás,
csak éppen nem szükséges hozzá bírói engedély. Az ilyen jellegû telefonlehallga-
tásra meghatározott bûncselekmények (fenyegetés, zsarolás) esetén kerülhet sor.
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280 John McEnnay: Bûnügyi nyomozás és büntetõjogi felelõsségre vonás az Amerikai Egyesült Álla-
mokban I. rész Rendészeti Szemle 1992/11. szám

281 Nbtv 54.§ (1) bek. j pont
282 1992. évi XLV. tv 28.§ (6) bek.
283 1992. évi LXXII. tv 32.§ (7) bek.
284 Mivel a rendelet a nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozik, és fõleg szakmai, technikai jelle-

gû, ezért a részletes szabályokat most a dolgozat keretei miatt nem ismertetem
285 monitoring rendszer: a titkos információgyûjtési feladatok végrehajtására kiépített vagy kialakított,

egymással együttmûködni képes berendezések és hálózatok együttese, illetõleg e célra szolgáló
bármely technikai megoldás

286 A rendszer mûködése hasonló az amerikai monitoring rendszerhez. Érdekesség, hogy az amerikai
rendszer lehetõvé teszi egyszerre 54000  hívás megfigyelését. – Gary T. Marx: Undercover Police
Surveilance in America – University of California Press, 1988 213. o.

287 Ez hasonlít az amerikai gyakorlathoz, ahol vannak olyan szerverek, melyek figyelemmel kísérik az
Interneten folytatott levelezést. Az e-mailek ellenõrzése úgy történik, hogy meghatározott kulcssza-
vakra keresnek rá.



Az életet, a testi épséget, a vagyont veszélyeztetõ fenyegetés, zsarolás, bûncse-
lekményre való felbujtás esetén a Rendõrség a használó írásbeli kérelmére a
használatában lévõ készüléken folytatott telefonbeszélgetés útján továbbított köz-
lés tartalmát a kérelemben foglalt idõhatáron belül megismerheti, azt technikai
eszközzel rögzítheti. 288 Az ügyben keletkezett és rögzített érdektelen információt
haladéktalanul meg kell semmisíteni.

Konklúzió, zárszó

Mint az mostanra már kiderült, a dolgozat ésszerû kereteibe nem férhetett bele
minden, a titkos információgyûjtéssel kapcsolatos szabály és kialakult gyakorlat is-
mertetése. Azonban ennek ellenére igyekeztem egy a lehetõségekhez mérten át-
fogó képet adni a hatályos magyar szabályozásról, s az egyes, részletesebben is
bemutatott eszközök esetében egy kicsit a nemzetközi gyakorlatról. Azért tartot-
tam fontosnak bemutatni egy kicsit a nemzetközi gyakorlatot is, hiszen azok a
bûncselekmény-kategóriák – pl. kábítószerrel, szervezett bûnözéssel kapcsolatos
bûncselekmények –, melyek esetében sor kerül általában a titkos információgyûj-
tés eszközrendszerének alkalmazására nem maradnak országhatárokon belül,
hanem azokon átnyúlnak. Így ezek felderítéséhez már nemzetközi összefogás
szükséges a bûnüldözõ hatóságok részérõl is. 

A magyar szabályozás kapcsán megemlítendõ, hogy a bírói engedélyhez nem
kötött titkos információgyûjtés szabályaira vonatkozó rendelkezések titkos belügy-
miniszteri vagy rendõr-fõkapitányi utasításokban kerültek rendezésre, s ezek a
nyilvánosan nem hozzáférhetõek. Ezzel kapcsolatosan felmerülhet a kérdés, hogy
ha pl. egy adott személlyel szemben indokolatlanul használnak ilyen operatív esz-
közöket, akkor õ milyen fórumon, milyen módon kaphat elégtételt azért, mert ily
módon indokolatlanul beavatkoztak a magánszférájába. Már ha valamilyen módon
információt szerez a titkos adatszerzésrõl. Panasszal fordulhat a felettes rendõri
szervhez vagy az ügyészhez? Mi lesz az így megszerzett adatok sorsa? Ki fel-
ügyeli az ilyen információgyûjtést? Ki tud egyáltalán az ilyen információgyûjtésrõl?
S még lehetne sorolni a kérdéseket, melyre a jogalkotónak meg kell találni a vá-
laszt s a jogszabályok megalkotása során azokra figyelemmel kell lennie.
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288 Rtv 64.§ (6) bek.
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13.3. A MICROSOFT álcázott, „hírszerzésre alkalmas
szoftveres ügynökei”? (különbözõ Internet forrásokból:

avis.com, grc.com, microsoft.com, stb.)

Évek óta folyik a (nem csak) szócsata arról, hogy vajon felkészíti-e a Microsoft
és néhány más szoftvergyártó szoftvereit arra, hogy segítségükkel adatokat sze-
rezzen meg a felhasználó személyes adatairól és számítógépérõl a tulajdonos
tudta nélkül. A Microsoft „pontatlannak és megalapozatlannak” nevezve visszauta-
sítja ezeket a vádakat. És mégis: egyre-másra jelennek meg különbözõ formában
információk a beépített „kémek”-rõl. 

A Private Eye 1995 karácsonyi száma rövid cikket közölt arról, hogy egy olva-
sója, bár megpróbálta becsapni a Maxim magazinhoz ajándékba kapott CD-ROM
on-line regisztrációját, néhány hónappal késõbb üzleti ajánlatot kapott, mely kita-
lált nevére, de valódi telefax-számára érkezett. A Microsoft szoftver a hamis ada-
tok ellenére képes azonosítani a valódi hívószámot. A történet valódiságát a Ma-
xim kiadója is megerõsítette.

Az Interneten 1997 augusztus 5-én „Az Internet Explorer telepítésétõl kezdve
minden felkeresett web-helyrõl nyilvántartást vezet” címmel megjelent írás részle-
tesen és dokumentáltan mutatja be, hogyan tárol az Internet Explorer (4.0-s és ko-
rábbi verziók) minden adatot arról, hogy a számítógép tulajdonosa mikor és mit
csinált az Interneten. 

A cikk leírja, milyen adatokat tárol az operációs rendszer a „Temporary Internet
Files” (Ideiglenes Internet-fájlok) könyvtárban *.DAT néven. Ezek az adatok alkal-
masak arra, hogy kellõen felkészült szakember akár évekre visszamenõleg azo-
nosítsa a felhasználó minden Internetes tevékenységét. Az adatok nem törölhe-
tõk, esetükben a rendszer megtagadja a hozzáférést.

A Computergram International Internetes magazin 1999. szeptember 7-i szá-
mában megjelent írás beszámol arról, hogy Andrew Fernandes, az Ontario-béli
Cryptonym Corporation vezetõ tudósa az NT4 biztonsági hibáit kutatva olyan kul-
csot talált, mely kiskaput nyit a Windows 9x, Windows NT és a Windows 2000 ope-
rációs rendszerekhez. Az NT4 5. javítókészletét boncolgatva bukkant az „NSA
kulcs”-ra, mely lehetõvé teszi, hogy a NATIONAL SECURITY AGENCY (NSA), az
USA Nemzetbiztonsági Hivatala  bármely 1995 után kibocsátott Windows operá-
ciós rendszerbõl bizalmas adatokat olvasson ki. Fernandes szerint felfedezése bi-
zonyíték arra, amit a biztonsági szakemberek már régen mondogattak, nevezete-
sen, hogy kétféle Windows-kulcs létezik, az egyiket a Microsoft õrzi, míg a másik
egy kívülálló szervezet birtokában van. A Microsoft szóvivõje, Cullinan szerint a ta-
lálgatás nevetséges, hiszen a szóban forgó kulcs a Microsofté, csak azért kapta
az NSA nevet, mert a hivatal az amerikai exportellenõrzés technikai felelõse. Hoz-
zátette, a Microsoft ellenzi a kulcsok semleges, ellenõrzött letétbe helyezésére vo-
natkozó különféle javaslatokat, mert az „nem tenne jót a fogyasztónak, sem az
iparnak, sem a nemzetbiztonságnak”.

Már szinte tudományos alapossággal készült Steve Gibson (Gibson Kutató
Rt.) 2000. július 14-én kelt írása (az Interneten megjelent 2000. október 10-
én), „A fájl-letöltõ kémszoftverek anatómiája” címmel. A szerzõ naplószerûen
számol be tapasztalatairól és a szoftvergyártó cégekkel való kapcsolatáról.
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Leírja, hogyan viselkednek a NetZip-tõl származó fájl-letöltõ szoftverek
(RealNetworks: RealDownload, Netscape/AOL: Smart Download, NetZip:
Download Demon). Megállapítja, hogy valahányszor egy számítógépen e
programok segítségével az Internetrõl bárhonnak letöltenek egy fájlt, az adott
fájl teljes URL-címe egy, a személyi számítógéphez kapcsolt egyedi azonosí-
tóval (és a Netscape Smart Download esetében a számítógép egyedi inter-
netes IP címével) párosítva azonnal a szoftver kibocsátójához kerül továbbí-
tásra. Ahogy a szerzõ írja: legyen azzal bármi célja a szoftver kibocsátójának
most, vagy a jövõben. 

Steve Gibson felfedezését többször ellenõrizte és megállapította: valahány-
szor egy fájlt letöltött, a szoftver elküldte nevét és személyes e-mail címét a
RealNetworks-nek. Felhívta a RealNetworks mûszaki vezetõjét, aki elmagyaráz-
ta, hogy ezek a letöltõ szoftver elektronikus úton történt vásárlásakor közölt ada-
tok, melyeket az õ szerverük által a vásárló számítógépére telepített „cookie”
küld meg. Vagyis: a vásárló személyes adatai, melyeket az eladó RealNetworks
úgynevezett BIZTONSÁGOS VÁSÁRLÁSI ÜGYLET keretében a biztonságra,
bizalmas kezelésre és titkosságra vonatkozó kötelezettségvállalás mellett szer-
zett meg, hónapokkal késõbb is nyílt módon kerül újra az eladóhoz a vásárolt
szoftver minden egyes használatakor. Túl azon, az E-Commerce ügylet adatait
nyílt szöveges formában tárolják és „utaztatják” a nyílt világhálón. A részletek
megismerése érdekében Gibson megkereste a szoftver által generált és „világ-
gá kürtölt” egyedi rendszer-azonosítókat és megküldte azokat a RealNetworks
képviselõinek. Õk elsõ zavarodott reakciójukban elõször idõt kértek, majd közöl-
ték, hogy a 32 karakteres hexadecimális számsorok utolsó 24 számjegye egy
Windows GUID (Globally Unique IDentifier: Globális egyedi azonosító). Ez az
Open Softwer Foundation (Nyílt szoftver alapítvány) által specifikált technológi-
ai szabvány, mely egyedi, nem ismétlõdõ azonosítót hoz létre és tárol, általában
a Windows Registry-ben. A RealNetworks tehát innen szerzi a valamennyi gép
egyedi azonosítására alkalmas adatokat. Ehhez kapcsolódik további 8 hexade-
cimális karakter, melyek a fájl-letöltés egyedi jellemzõit határozzák meg. 

A RealNetworks az üggyel kapcsolatban 2000. július 18-án nyilatkozatot adott
ki. Ebben a megbízásuk alapján belsõ vizsgálatot végzõ Arthur Andersen megál-
lapításaira is alapozva határozottan cáfolták, hogy szoftvereik bármiféle, személyi
azonosításra alkalmas adatot regisztrálnának és/vagy továbbítanának, vagy tették
volna azt valaha is. Elismerték a 32 karakterbõl álló azonosító generálásának té-
nyét, de tagadták, hogy az egyébként „nem kellõen véletlenszerû” számsorok sze-
mélyes információkat tartalmaznának. Hangsúlyozták, hogy a tények ismeretében
még jobban elkötelezik magukat a fogyasztók személyi adatainak tiszteletben tar-
tása mellett. 

Gibson megállapítása szerint azonban a nyilatkozatok és néhány látható módo-
sítás ellenére ez a „visszahívó” funkció továbbra is mûködik a RealNetworks fájl-
letöltõ programjaiban. A legfontosabb módosítás, hogy a „visszahívás” funkció ki-
kapcsolható, csak idõben kell rá gondolni. A terjedelmes írás szerzõje hasonló,
csak személyesebb adatokat is tartalmazó „csomagokat” talált a RealDownload és
a SmartDownload programokban, melyek mind a szoftvergyártók adatbázisaiba
kerültek (vélhetõen azzal a minimális céllal, hogy marketingelemzésre felhasznál-
ják tartalmukat).
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Írásának végén Gibson összefoglalja mondanivalóját: „nehéz megérteni, milyen
motivációk állnak a személyes adatok gyûjtésének hátterében, ami a felszínt te-
kintve felesleges a hivatalosan közölt cél eléréséhez.”

Ugyancsak terjedelmes írásban számol be „The Riddler” a Microsoft valóban
rejtett fájljairól. A cikk tulajdonképpen egy folyamatosan frissített tájékoztató a
Windows operációs rendszerek rejtett fájljairól, azok keletkezésének feltételezett
céljairól. Összefoglalva vizsgálódásának eredményeit elmondja: „A számítógépen
vannak olyan alkönyvtárak, melyek létét a Microsoft erõsen el akarja titkolni. Ezek-
ben a könyvtárakban lényeges dolog található: a Microsoft Internet Explorer által
nem törölt minden e-mailes kommunikáció még akkor is, ha a felhasználó törölte
azokat a Lomtárból. (Ez vonatkozik a bejövõ és kimenõ csatolmányokra is.). Ezek
a fájlok egyáltalán nem jelennek meg az Explorerben, csakis a DOS-ban”. A szer-
zõ azonban nem csak tájékoztat, hanem mintákkal és szemelvényekkel gazdagon
illusztrált gyakorlati tanácsokat is ad a már (tudtunkon kívül és valóban rejtett fáj-
lokban, köztük a Registry-ben) létrejött adatok törlésének módjáról. Külön felhívja
a figyelmet az egyes Microsoft programrészek (Explorer, Fast Find, stb.) rejtett
mûködésére.
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14.1. GAZDASÁGI HÍRSZERZÉS, IPARI KÉMKEDÉS 
(Dobokay Gábor vezérõrnagy, NBH fõigazgató,

Belügyi Szemle, 2000/6.)

A piacgazdaság kiteljesedésével párhuzamosan egyes bûnözési formák és
elkövetési módok hatása felerõsödött. A gazdasági élet területén számos
olyan magatartási formával találkozhatunk, amelyek a joghézagok kihasználá-
sával vagy a jogszabályok leplezett módon történõ megsértésével másoknak,
vagy az államnak kárt okoznak. Az elkövetési módok sokfélesége mutatja,
hogy ez a fajta bûnözés szinte azonnal „alkalmazkodik” a változó körülmé-
nyekhez.

A gazdasági életben egyre meghatározóbbá válik a globalizáció, amely
a gazdasági társaságok nemzetközivé válásában, a tõke, a munkaerõ és
az információ határokon átívelõ mozgásában – és egyben soha nem ta-
pasztalt mértékû koncentrációjában – mutatkozik meg. Mindez súlyos ve-
szélyeket is magában hordoz, amelyek ellen nemcsak az államnak, hanem
a vállalatoknak is védekezniük kell. A gazdasági, mûszaki-tudományos és
ipari kémkedés alapját éppen az e területeken kialakult és az egyes térsé-
gek között mélyülõ különbségek vagy ellentétek képezik, ami új kihívást je-
lent a hatékony és eredményes biztonsági intézkedések kidolgozói és vég-
rehajtói számára. 

A globalizáció „hozadékaként” kell megemlíteni a nemzetközivé váló szerve-
zett bûnözés jelentette kihívást, amely mindenáron a profit törvénytelen eszkö-
zökkel történõ megszerzésére törekszik, és ennek érdekében nem riad vissza a
gazdasági, társadalmi, politikai vagy akár az ökológiai rend veszélyeztetésétõl
sem.

A gazdasági hírszerzés és az ipari kémkedés

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény a Nemzetbiztonsági Hi-
vatal feladataként határozza meg a Magyar Köztársaság gazdasági, tudo-
mányos-mûszaki és pénzügyi biztonságát veszélyeztetõ törekvések felderí-
tését, illetve elhárítását, így a gazdasági hírszerzés és az ipari kémkedés
mint a nemzetgazdasági érdekek sérelmére elkövetett tevékenység elleni
fellépést.

A két elkövetési mód jelentõsen különbözik egymástól. A gazdasági hírszerzés
az egyes országok hírszerzõ szervezetei által irányított tevékenység, amelynek
célja a minõsített vagy kizárólagos információkhoz való hozzáférés, a gazdasági
elõnyszerzés. Feltétele, hogy azok a gazdálkodó szervezetek, amelyeknek védett
adatait akarják kifürkészni, valamilyen mértékben az érintett állam érdekeltségi kö-
rébe tartozzanak.

Az állami háttér miatt a tevékenység felderítése, akadályozása – a támadott ob-
jektummal a kölcsönös érdekek alapján folytatott aktív együttmûködéssel – a
Nemzetbiztonsági Hivatal feladata. Ipari kémkedésrõl akkor beszélünk, amikor
egy cég versenytársának titkait igyekszik megszerezni azzal a céllal, hogy saját pi-
aci pozícióit, pénzügyi helyzetét megerõsítse. Az ipari kémkedést folytató társasá-
gok az illetéktelenül megszerzett információkkal jelentõs kutatási, fejlesztési költ-
ségeket takarítanak meg.
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Üzleti hírszerzés, versenypiaci pozícióépítés

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok munkájában egyre nagyobb terü-
letet foglal el a gazdasággal kapcsolatos védelmi, illetve információgyûjtõ te-
vékenység. Az üzleti információk megszerzésének és megóvásának jelentõ-
ségét azonban ma még a magyar vállalatok jelentõs része nem ismerte fel.

A vállalatok, gazdálkodó szervezetek elleni információs háború rendsze-
rint csak akkor tudatosul a vállalkozások vezetõiben, amikor a behatárolás
az érzékeny területekre megtörtént. A kutatási és fejlesztési eredmények, a
fejlett technológiák iránt egyre intenzívebb az érdeklõdés. A magyar kutató-
intézetek, illetve azok eredményeit, termékeit felhasználó gazdálkodó szer-
vezetek, valamint a stratégiai ágazatokban mûködõ cégek a gazdasági hír-
szerzés szempontjából kiemelten veszélyeztetett kategóriákba tartoznak. E
törekvések megakadályozására a vállalatoknak is biztonsági, adminisztratív
intézkedéseket kell tenniük. A vállalkozások biztonsági helyzetére ma már
alapvetõen nem az anyagi javak elleni támadások, hanem a versenypiaci in-
formációknak a konkurencia által történõ megszerzése és felhasználása je-
lenti a legfõbb veszélyt. Bárki célpont lehet, aki a vetélytárs számára piaci
elõnyt jelentõ üzleti információval vagy szellemi termékkel rendelkezik. A
versenypiaci pozícióépítés lehet védekezõ, de támadó jellegû is. A passzív
biztonsági intézkedések (személyi, technikai, informatikai) önmagukban nem
jelentenek megbízható védelmet, ezért szükséges egy újfajta szemléletmód
kialakítása, amelynek a vállalatok vezetõi és az alkalmazottak körében egy-
aránt érvényesnek kell lennie. Ehhez mindazoknak átfogó ismeretekkel kell
rendelkezniük az információk megszerzésére, kezelésére, felhasználására
és védelmére vonatkozóan, akik a leginkább „veszélyeztetett” területen tevé-
kenykednek.

Az információszerzés területei

Magyarország esetében az ellenérdekelt titkosszolgálatok fõ hírigényét a
NATO biztonsági rendszerére vonatkozó védelmi információk és az ország
gazdasági teljesítõképességével összefüggõ, stratégiai jellegû, minõsített és
kizárólagos információk képezik. Ezek elsõsorban az intézményi, vállalati ti-
tokvédelmi szabályok érvényesítésével biztosíthatók.

A kizárólagos információk körébe sorolhatók egyebek mellett a nemzetgazda-
ság mûködése szempontjából fontos üzleti titkok is, amelyek illetéktelen kezekben
komoly hátrányt okozhatnak. Védelmük érdekében a jelenlegi gyakorlatnál jobban
kell ügyelni az iratok minõsítéséra, a szervezeti és mûködési szabályzat betartá-
sára.

A politikai és gazdasági információszerzés mellett vannak bizonyos nem ka-
tonai jellegû ellenséges, felforgató és más módon veszélyes tevékenységek is.
Ezek kiindulhatnak egyes ellenérdekelt országból államilag támogatott formá-
ban, ám kapcsolódhatnak a nemzetközi szervezett bûnözéshez is. Közös jellem-
zõjük, hogy módszereikben, eszközeikben és bizonyos tekintetben hatásukban
is azonosak. A különbség csupán annyi, hogy az államilag támogatott akcióknál
rendszerint bizonyos önkorlátozó hatás érvényesül (legalábbis ami a módszerek
óvatosságát, kifinomultságát illeti), a szervezett bûnözõcsoportok pedig gátlás-
talanok.

491

14.1 Gazdasági hírszerzés (Dobokay Gábor, 2000.)



Az információszerzés céljai és módszerei különbözõek. Az elsõ csoportba tar-
toznak az államilag támogatott tevékenységek. Ezek egy része a politika, az ide-
ológia és a propaganda eszközeivel igyekszik a kívánt célt elérni. Ebben a vonat-
kozásban említést érdemel az orosz polgári és katonai hírszerzõ szervezetek egy-
re fokozódó aktivitása, amelyek a NATO-val kapcsolatos politikai kérdésekre, a
szövetség és Oroszország kapcsolatainak NATO-beli megítélésére, a bõvítés ha-
tásaira, stratégiai tervek alakulására, a közös irányítási mechanizmusra és fegy-
verrendszerekre, a tudományos és mûszaki kérdésekre helyezik a hangsúlyt. Az
európai integráció nagyarányú átalakulásával és nyitásával párhuzamosan ráadá-
sul egyes országok szolgálatainak információszerzési lehetõségei is megnöve-
kedtek.

Másik csoportot képez a konkrét információk megszerzésére és azok „meg-
felelõ” felhasználására irányuló tevékenység, amelynek végrehajtója általában
a titkosszolgálat. Ezen belül a politikai információszerzés a NATO-tagország-
ok rövid, közép- és hosszú távú politikai elképzeléseinek megismerésére irá-
nyul. A katonai hírszerzés a szövetséges haderõk állapotára, fegyverzetére,
bázisaira, fejlesztési szándékaira, a békeidõbeli készültségi terveire, hadásza-
ti elképzeléseire, fegyverzeteire, azok telepítésére, mobilizálására, ellátására
vonatkozó információk megszerzését tekinti elsõdleges feladatának. A gazda-
sági hírszerzés ebben az összefüggésben kifejezetten a katonai ipari titkok
megszerzését, illetve a kettõs felhasználású termékek beszerzését célozhat-
ja. Ezt a tevékenységet nyílt és hagyományos információgyûjtéssel, ez utób-
bin belül a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával valósítják
meg.

A nem államilag irányított cselekmények közül komoly veszélyt jelent a
csempészet, az illegális beszerzések és a stratégiai anyagok (nemzetközi-
leg ellenõrzött termékek és technológiák) illegális forgalma. A szervezett bû-
nözõcsoportok – amellett, hogy fõként fegyver-, drog- és embercsempészet-
tel foglalkoznak – gyakran vállalkoznak stratégiai anyagok vagy védett tech-
nológiák beszerzésére, s emellett számos tagállamban folyamatos veszély-
forrást jelentenek a nemzetgazdaságokat bomlasztó pénzügyi visszaélések-
ben, a korrupcióban és a pénzmosásban játszott szerepük miatt is. Amennyi-
ben az ilyen jellegû tevékenységnek nem sikerül gátat vetni, súlyosan sérül-
het az a nemzetközi jog norma, hogy egyetlen ország sem alkalmazhat fe-
nyegetést vagy megfélemlítést egy másik nemzettel szemben, ugyanis az
erre alkalmas eszközök „kicsúsznak” a nemzetközi kontroll alól.

Minden NATO-tagországban jelen vannak az ellenérdekelt felek ügynökei,
akik az állami érdekszférát támadják. Tevékenységükre jellemzõ, hogy – a ha-
gyományos hírszerzõi módszerek mellett – egyre növekvõ mértékben vesznek
igénybe legális úton, nyílt forrásokból is beszerezhetõ ismereteket. Az ezek
elemzésével, értékelésével nyert értesüléseket titkosszolgálati módszerekkel
próbálják pontosítani, kiegészíteni. Ehhez a célintézmények titokhordozóit (vagy
közvetlen környezetüket) igyekeznek megnyerni. Hivatalos és baráti meghívá-
sok, ajándékozások is alkalmat adhatnak a megbízók számára fontos informá-
ciók megszerzésére.

A mûszaki vívmányokat – így a számítógép adta lehetõségeket –egyre in-
tenzívebben veszik igénybe az információszerzés eszközeként. Az eredmé-
nyes elhárításra az érintett országos hatáskörû szervekkel, valamint a part-
nerszolgálatokkal való együttmûködés keretében nyílik lehetõség.
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Az ipari kémkedés alakulása a volt szocialista országokban a rendszervál-
tás elõtt és után

Magyarország 1991-ben a COCOM társult tagországa lett. A COCOM a
fejlett nyugati országok által összeállított terméklista, amelyben meghatároz-
ták, hogy milyen anyagokat, termékeket, illetve technológiákat nem lehet ér-
tékesíteni vagy továbbadni az alapító államokkal ellenérdekelt országokban.
Társult tagságunk után megváltoztak a nemzetbiztonsági szolgálatok
COCOM-Iistával kapcsolatos feladatai. Ezután a magas színvonalú ipari
eredmények megszerzése helyett a „továbbadás„ megakadályozása lett a
cél. Ennek lényege, hogy a magyar cégek, vállalatok ne adhassák el az úgy-
nevezett nemzetközileg ellenõrzött termékeket a továbbra is „tiltólistán„ lévõ
országokba, amelyek diktatórikus, fenyegetõ politikát folytatnak, vagy álla-
milag támogatják a terrorizmust. A társult tagság a Nemzetbiztonsági Hivatal
feladatait is meghatározta, amelyek kiterjednek az ECl- (bármely országból
érkezett engedélyköteles) termékek majdnem teljes körének biztosítására,
ezen termékek forgalmazásának ellenõrzésére függetlenül attól, hogy azok
csak ipari vagy kettõs (polgári és katonai) felhasználásra alkalmasak. A fel-
adatok a következõk:

– az ECl-, illetve bármely más módon védett termékek biztonságának és védel-
mének garantálása mindaddig, amíg azt az exportáló ország kéri, illetve amíg
a vonatkozó elõírások érvényben vannak;

– ezen termékek illegális importjára, exportjára, reexportjára, illetve tranzitjára
irányuló törekvések felderítése és megakadályozása;

– az ilyen termékek illetéktelen (nem az engedélyezésnek megfelelõ) felhasz-
nálásának felderítése és megakadályozása;

– jogosulatlan ország által a termékek megszerzésére indított akciók megelõzé-
se, felderítése és megakadályozása.

Minõségi változást hozott – és egyúttal bõvítette az NBH feladatkörét – a
korszerû mûszaki és tudományos eredményeket alkalmazó vegyes vállala-
tok telepítése, továbbá az úgynevezett húzóágazatok magyarországi fejlesz-
tése.

Egyes országok szervezetei és titkosszolgálatai – a beruházás vagy a gyár-
telepítés védettségének gyengeségeit, hiányosságait kihasználva – Magyaror-
szágon igyekeznek hozzájutni azokhoz a védett információkhoz, amelyeket
egy adott nyugati országban a korszerû biztonsági rendszer miatt nem tudtak
megszerezni.

Az ipari kémkedéshez és a gazdasági hírszerzéshez Magyarországon mûködõ,
de külföldi tulajdonú bankokat is felhasználnak. Új módszer, hogy valamely Ma-
gyarországon bejegyzett, gazdasági információk gyûjtésével foglalkozó céget egy
külföldi vállalat nevében (természetesen a titkosszolgálati háttér leplezésével) –
befektetési indokkal – megbíznak a „kiszemelt cég” átvilágításával, vagyis gazda-
sági és pénzügyi helyzetének, kutatás-fejlesztési eredményeinek feltérképezésé-
vel.

A megbízó hangsúlyozottan kéri az általa „összeállított” kérdéscsoport megvá-
laszolását, amely – kívülállók számára nem felismerhetõen – hírszerzõ informáci-
ókat is tartalmazhat.
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A kelet-európai és nyugati ipari kémkedés közötti különbség

A kelet-európai ipari kémkedés fõként az adott ország által felhasználható ered-
ményeket, technológiákat próbálja megszerezni, míg a nyugati sajátossága, hogy
a cél elsõsorban inkább a konkurencia legyõzése, kiszorítása a piacról vagy az
újabb beruházások megszerzése a „rivális” elõl.

Az elektronikus hírszerzés sok vihart kavaró példája az Echelon nevû „kém-
rendszer”. A negyvenes évek elején az angolszász hatalmak által alapvetõen
hírszerzési feladatok ellátására létrehozott rendszerrel az európai országok
fax-, email és telefonvonalai lehallgathatóvá váltak. A hidegháború éveiben a
hálózatot folyamatoson fejlesztették, s a mintegy 120 felderítõ mûholdat a
Szovjetunió szétesése után sem számolták fel, sõt ultramodern számítógé-
pekkel korszerûsítették. Az Európai Parlament vizsgálóbizottságot állít fel,
amelynek feladata az Echelon mûholdas hálózat tevékenységének kivizsgálá-
sa. A sorozatos ipari kémkedési botrányokból egyre több kerül nyilvánosság-
ra. Például az oroszországi Edmond Pope-ügy. Az amerikai üzletember, aki el-
len Oroszországban kémkedés gyanúja miatt hivatalosan vádat emeltek, s akit
le is tartóztattak, egy védelmi csúcstechnológiák kutatásával foglalkozó orosz
cég alkalmazottjától vásárolt ipari titkokat. Az amerikai sajtóban Pope-ról mint
nyugalmazott tengerészkapitányról jelentek meg elemzések, aki pályafutásá-
nak nagy részét a haditengerészeti hírszerzésnél töltötte. Az orosz jogrend
szerint büntetése akár 20 év börtön is lehet. Az igazsághoz az is hozzátarto-
zik, hogy a titkos orosz technológiák megszerzésében elért sikerek nem kizá-
rólag a külföldi hírszerzõk érdemei. Nem titok, hogy az utóbbi idõben olyannyi-
ra megnõtt az orosz titkokat kiárusítani kívánók száma, hogy az FSZB (Szö-
vetségi Biztonsági Szolgálat) nem képes rajta tartani a szemét minden
„kereskedõn”. Oroszországban az „árulási járvány” leginkább azokat a régió-
kat fertõzte meg, ahol a hadiiparban dolgozók évekig nem kapnak fizetést.
1999-ben például csak Udmurtiában két esetben leplezték le a „külföldi titkos-
szolgálatok tevékenységét”. Mindkét esetben úgynevezett kezdeményezõ
kémkedésrõl volt szó, azaz a titokhordozók maguk próbálták meg felajánlani
szolgálataikat valamilyen ipari kémszolgálatnak. Míg 1998-ban az elhárítók 19
esetben lepleztek le „kezdeményezõ kémkedést”, tavaly már 30 ilyen próbál-
kozás volt. Ezen túlmenõen az is kiderült, hogy olyanok is szeretnének titko-
kat áruba bocsátani, akik éppen a titkok õrzésére kaptak megbízást.

Magyarországon az ipari kémkedés területén a nemzetbiztonsági szervek és a
privát biztonsági cégek között nincs rendszeres együttmûködés, bár néhány eset-
ben – konkrét felkérésre – a Nemzetbiztonsági Hivatal vett már részt közös mun-
kában. A rendvédelmi szervek tapasztalatai szerint a „bizalmatlanság” egyik leg-
fõbb oka a magán biztonsági cégekre jellemzõ nagyfokú munkaerõ-vándorlás,
ugyanis az alkalmazottak egy részének felkészületlensége miatt már több közö-
sen szervezett akció meghiúsult. Egyes esetekben az is tapasztalható volt, hogy
a rendvédelmi szervektõl származó védett információkat a civil biztonsági cégek
illetéktelenek tudomására hozták.

A nemzetbiztonsági szolgálatok törvényben meghatározott feladatai az
ipari kémkedés és az iparbiztonság területén

A 3014/1998. számú kormányhatározat – a nemzetbiztonsági szolgálatokról
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szóló 1995. évi CXXV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján – meghatároz-
ta az államhatalmi és kormányzati tevékenység szempontjából fontos intéz-
mények és létesítmények körét, amelyek biztonsági védelmét a nyílt és titkos
információgyûjtés módszereinek felhasználásával az illetékes nemzetbizton-
sági szolgálat végzi. Felderítõ és elhárító tevékenysége mellett elsõsorban a
megelõzésre helyezi a hangsúlyt, amelynek során a veszélyeztetettség meg-
ítéléséhez és a védelem megszervezéséhez szükséges adatokat gyûjti. Konk-
rét jelzések felderítése, a veszélyek elhárítása, illetve megszüntetése érdeké-
ben – szigorú törvényi elõírások alapján különleges titkosszolgálati eszközö-
ket (telefonlehallgatás, titkos házkutatás, levélellenõrzés) is alkalmazhat.

A NATO és a kétoldalú titokvédelmi egyezmények keretében folytatott ipari, tu-
dományos és mûszaki együttmûködésben különös figyelmet kell fordítani a bizton-
sági követelmények érvényesítésére, amelyet kettõs – nemzeti és intézményi –
biztonsági elõírásrendszerre kell építeni.

Magyarország NATO-csatlakozásakor a NATO Biztonsági Szabályzatában
[CM(55) 15 (Final)] leírtak szerint kötelezettséget vállalt a minõsített NATO-
adatok védelmére. Ebben a vonatkozásban a koordinációt – az 1998. évi
LXXXV. törvényben foglaltak alapján – a Nemzeti Biztonsági Felügyelet látja
el, amely egyúttal hatósági jogkörben dönt a biztonsági garanciát jelentõ tanú-
sítványok kiadásáról. A NATO-szabályzat elsõ kötete konkrét elõírásokat tar-
talmaz a minõsítési eljárásokat, azok tartalmát, a minõsített információk védel-
mének biztonsági, személyi, technikai feltételeit, tárolását, továbbítását, szál-
lítását, átadását illetõen, míg második része a NATO minõsített információk
ipari környezetbe történõ kihelyezésének szabályaival foglalkozik. Ez utóbbi
magában foglalja a „szükséges, hogy tudja” elv alapján minõsített NATO-infor-
mációk birtokába kerülõ személyek biztonsági igazolásainak és a projektben
érintett vállalatok telephely-biztonsági igazolásának kiadását, amely elõfelté-
tele a szerzõdéskötések megindításának. Az 1998. évi LXXXV. törvény kiegé-
szítette a Nemzetbiztonsági Szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvénynek
a Nemzetbiztonsági Hivatal, illetve a Katonai Biztonsági Hivatal feladatait
meghatározó paragrafusait, amelynek értelmében mindkét hivatalnál új fel-
adatként jelent meg az iparbiztonsági ellenõrzések elvégzése. A nemzetbiz-
tonsági szolgálatok illetékességének és egymással történõ együttmûködésé-
nek szabályairól szóló 3053/1991. számú kormányrendelet 1999. januári mó-
dosítása szerint az iparbiztonsági ellenõrzések lefolytatására a Nemzetbizton-
sági Hivatal, míg a honvédelmi érdekeket érintõ kérdésekben a Katonai Biz-
tonsági Hivatal jogosult. A személybiztonsági és létesítménybiztonsági ellen-
õrzésekre, valamint az iparlátogatások felügyeletére a Nemzetbiztonsági Hi-
vatal abban az esetben jogosult, amennyiben a projekthez katonai jellegû ál-
lam- vagy szolgálati titok nem kapcsolódik. (Iparlátogatás: amikor egy NATO-
tagállam szövetségi katonai projektben részt vevõ vállalkozója vagy alvállalko-
zója megjelenik egy másik NATO-tagállam létesítményében vagy illetékes mi-
nisztériumában, valamely vállalkozójának telephelyén, illetve egy NATO-pa-
rancsnokságon.) A Nemzetbiztonsági Hivatal iparbiztonsági ellenõrzéssel ös-
szefüggõ feladata a titokvédelem személyi és biztonsági feltételeinek vizsgá-
lata azoknál a gazdálkodó szervezeteknél, amelyek külföldi minõsítéssel ellá-
tott adatok, illetve állam- vagy szolgálati titkok birtokába juthatnak. További fel-
adata a minõsített adatok biztonságát veszélyeztetõ kockázati tényezõk, ellen-
érdekelt törekvések felderítése és elhárítása. A Nemzetbiztonsági Hivatal és a
Katonai Biztonsági Hivatal által elvégzett ellenõrzésekrõl biztonsági szakvéle-
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mény készül, amelynek alapján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet a szükséges
tanúsítványokat kiadja. A minõsített információk kihelyezésével a gazdálkodó
szervezet automatikusan a nemzetbiztonsági védelem alá esõ objektummá
válik. A védelem során - a törvény által meghatározott esetekben - lehetõség
van titkosszolgálati eszközök, erõk, módszerek alkalmazására.
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14.2. Dr. Pintér István: Magyarország
pénzügyi–(nemzet)biztonsági kockázatai (2001. 05. 23.)

Bevezetés

Mexikó, Thaiföld, Oroszország és Brazília mind olyan országok, amelyekbõl
az utóbbi néhány évben az egész világ pénzügyi rendszerét megrázó válsá-
gok indultak ki. Az ENSZ keretében mûködõ pénzügyi intézmények csak egy-
re nagyobb erõfeszítéssel tudták azt megakadályozni, hogy a nemzetközi
pénzügyi rendszer össze ne omoljon. A mexikói válság kezelésére végül is 50
milliárd dollár állt rendelkezésre, Brazília esetében a Nemzetközi Valuta Alap
(IMF) vezetésével pedig 41 milliárd dolláros stabilizációs csomagot dolgoztak
ki. Nem biztos ugyanakkor, hogy ezek a hatalmas pénzek magukat az orszá-
gokat is megmentik, hiszen feladatuk elsõsorban a világ pénzügyi rendszeré-
nek a védelme.

Az egyre sûrûbben megjelenõ pénzügyi válságok károsultjai elsõsorban a
kis országok. Csak az oroszországi pénzügyi válság kirobbanása után a pénz-
ügyi befektetõk mintegy 500 milliárd dollárt veszítettek, néhány ország jegy-
bankjából eltûntek a tartalékok. A magyar tõzsde igen rövid idõ alatt értékének
felét veszítette el, és ami ennél is figyelmeztetõbb, a külföldi intézményes be-
fektetõk másfél-kétmilliárd dollárt vontak ki az országból. Most, hogy a leg-
utóbbi világméretû pénzügyi válság hatásai lassan elhalnak, megállapítható,
hogy Magyarország viszonylag jól bírta a megpróbáltatásokat.

Ugyanakkor fel kell figyelnünk arra, hogy a pénzügyi szféra immáron önálló
hatással bír a nemzetbiztonságra. Ez az önálló hatás korábban nem volt jel-
lemzõ. Elegendõ csak arra utalni, hogy a világgazdaság egészének pénzügyi
finanszírozásához szükséges pénzmennyiséget hatvan-százszorosan haladja
meg a világ jelenlegi pénzmennyisége. Ez a hatalmas erõ iszonyatos gyorsa-
sággal áramlik a világ egyik szegletébõl a másikba. A legjelentõsebb országok
elõbb nem akartak, illetve a késõbbiek során nem tudtak hatékony szabályo-
kat állítani a pénzmozgás elé, amely így pusztítóvá válhatott.

Ezek a világméretû válságok megdöntötték azt a korábbi általános véle-
ményt, hogy a reálgazdaságtól elvált pénzügyi gazdaságot nyugodtan szabad-
jára lehet engedni, hiszen a piac önmagát szabályozza. Úgy gondolták, hogy
ha valahol a pénzügyi rendszer megbicsaklik, a hatékony piacok azonnal meg-
találják a helyesbítés módját, mégpedig úgy, hogy annak más kihatásai mint
pénzügyiek, nem nagyon lehetnek. Ugyanakkor például a délkelet-ázsiai
pénzügyi válság megmutatta, hogy képes volt átterjedni a termelésre és a
szolgáltatásokra is. Sõt, ezen túlmenve, a reálgazdaság recesszióba való dön-
tésén túl szinte azonnal politikai, sõt, szociális válságot idézett elõ. Ezek az or-
szágok a bõrükön tapasztalhatták, hogy a pénzügyi válság hatásai mely köz-
vetlen módon érintették nemzetbiztonságukat. Sorra zártak be az üzemek és
a gyárak, sokmilliós munkanélküliséget hagyva maguk után.

Az életszínvonal jelentõsen csökkent, és ki tudja, hogy hány év kell ahhoz, hogy
ismét az eredeti szintre álljon vissza. Egyes országok valutatartalékai teljesen el-
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tûntek, nemcsak a kormányok döntési mozgásterét csökkentve ezáltal, hanem
szinte teljesen kiszolgáltatva azokat a jövõbeni hatásoknak. Egyáltalán nem mind-
egy ugyanis, hogy egy adott ország lakosságának mennyit kell dolgoznia az adós-
ságok kifizetése érdekében, marad-e ideje kultúrára, mûvelõdésre, avagy a csa-
ládra.

A folyamatok sokkal nagyobb veszélyeket jeleznek, olyanokat, amelyek ré-
vén a nemzeti érdekeink, sõt nemzetbiztonságunk alapvetõen sérülhet. Egy-e-
gy rossz döntés, vagy csak egy idõben fel nem ismert veszélyforrás döntõ le-
het az ország szempontjából. Az, hogy mennyire szûk a mozgásterünk és
mennyire reálisak a nemzetbiztonságunkra leselkedõ veszélyek, mutatja pél-
dául Jaksity György, a Concorde Értékpapír Rt. ügyvezetõ igazgatójának véle-
ménye, amely rámutat arra, hogy például 1998 tavaszán számos kül- és bel-
földi kezdeményezés próbálta a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) arra ösztökél-
ni, hogy gyorsítsa a devizaliberalizációt és a folytatott árfolyam-politikán is la-
zítson. Ez akkor nem is tûnt túl nagy kérésnek, és a hazai „szakértõk” is köny-
nyen átvehették a kinti javaslatokat. Mindössze néhány jogszabályt kellett vol-
na megváltoztatni, aminek eredménye 1998 nyarán az lett volna, hogy az or-
szágunk devizatartalékainak nagy része eltûnik! Azé a devizatartaléké, amely
jórészt az állami vagyon privatizáció útján való pénzvagyonná konvertálásával
keletkezett. Reális veszély lett volna a privatizáció pénzügyi eredményeinek
eltûnése, a társadalom eddigi áldozatvállalásainak sikertelensége. A követ-
kezmények is beláthatatlanok: mindenekelõtt a stratégiai célként kitûzött Eu-
rópai Uniós csatlakozás rendkívüli megnehezülése vagy lehetetlenné válása.

Ez a példa is mutatja, hogy a nemzetbiztonságot alapvetõen érintõ pénzügyi
kérdés nem lehet egy szûk pénzügyi döntéshozó csapat belügye. A döntési al-
ternatívák elemzése, az átlátható döntéshozatal, a kockázatok mérlegelése és
a várható társadalmi hatások elemzése olyan politikai feladat, amelyhez szám-
talan tudományág segítsége szükséges, mindenekelõtt a biztonsággal és a koc-
kázatokkal foglalkozó biztonságpolitika mûvelõié. És természetesen nem csak
az utólagos tudományos elemzéseknek kell elkészülniük (hasonlóan a kubai ra-
kétaválság idején történt döntéshozatali folyamatok elemzéséhez), hanem az
alapok vizsgálatától el kell jutni a folyamatos és legfõképpen gyors helyzetelem-
zésekig. Lehet, hogy a biztonságpolitika még nem éri el a kívánatos gyorsasá-
got, de a rendkívül rövid idõ alatt végbemenõ pénzügyi folyamatokra a politikai
szereplõk is egyre rövidebb idõ alatt kénytelenek – ráadásul megalapozott és jó
– döntéseket hozni. Jobb, ha ezekkel a témákkal foglalkozó kutatók és más
szakemberek felkészülnek arra, hogy sokoldalas doktori disszertáció helyett
maximum két-három oldalas elemzésekre lesz szükség. Olyanokra, amelyeket
másnapra már meghaladhat az élet.

A felmerülõ kérdések megválaszolása céljából tekintsünk egy kicsit a múltba!
Ne feledjük ugyanis, hogy a mai nemzetközi pénzügyi rendszer mesterséges kép-
zõdmény!

A mostani pénzügyi rendszer kialakulása

A nemzetközi pénzügyi rendszer felhõtlen idõszakát az elsõ világháborút meg-
elõzõ kb. ötven év jelentette. A világgazdaság egységes rendszerként mûködött,
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amelyben az arany közvetlenül betöltötte a világpénz funkcióját. Mivel a nemzeti
valuták közvetlenül is átválthatók voltak aranyra, a nemzetközi pénzügyi folyama-
tok kiegyenlítõdése automatikusan végbement. Gondoljunk el egy olyan rend-
szert, ahol a tõkemozgási, külkereskedelmi és a nemzetközi fizetési mérlegek au-
tomatikusan kerülnek összhangba és a nemzeti valuták árfolyamai szilárdak. Ek-
kor a világgazdaság legfõbb hitelezõje Nagy-Britannia volt, azonban ezek a pén-
zek gépvásárlás formájában visszakerültek a szigetországba. Az úgynevezett
„arany-standard-rendszer” idején Nagy-Britannia, Franciaország, USA és Német-
ország újratermelési ciklusai is összhangba kerültek, amelynek jótékony hatása
volt az árfolyamok stabilitására.

A nemzeti érdekek túlhangsúlyozása végül az elsõ világháborúban csúcso-
sodott ki, amely megszüntette az aranystandard-rendszert. Az aranynak, mint
világpénznek a rehabilitására a háború után sem került sor, sõt az 1929-33-as
gazdasági világválság után semmilyen egységes nemzetközi pénzügyi rend-
szert nem sikerült létrehozni. Németországban kötött devizagazdálkodást ve-
zettek be, az angol fontot lebegtetni kezdték. Miután az arany értékének kb.
egyharmadát elvesztette, a Bank of England a további árfolyamát nyíltpiaci
mûveletekkel védte. Az USA-ban ugyanakkor elõbb leértékelték a dollárt és
utána kezdték lebegtetni. Erre az idõre már az angol fizetési-mérleg passzív-
vá vált, ellentétben az Egyesült Államok aktív mérlegével. A nemzetközi pénz-
ügyi és gazdasági rendszer újraszabályozásáról a politikusok csak a második
világháború alatt kezdtek gondolkodni. Henry Morgenthau, az USA pénzügy-
minisztere 1941 végén utasította tanácsadóját, Harry Dexter White-t egy ter-
vezet kidolgozására. A White-terv egy „Stabilizációs Alap„ és egy „Újjáépítési
és Fejlesztési Bank” gondolatát tartalmazta, amely utóbbi akár hosszú távú
kölcsönöket is nyújthat a háború kárainak helyreállításához, finanszírozhatja a
nemzetközi kereskedelem bõvítését és széleskörû pénzpiaci mûveleteket is
folytathat. A „Stabilizációs Alap” vagyona a csatlakozó államok által befizetett
tõkére korlátozódott volna, amely – az eredeti elképzelés szerint – nem lett
volna bõvíthetõ. Ez alól csekély kivételt jelentett volna az az eset, amikor min-
den ország legfelsõbb szerve (általában a parlamentek) egyhangú áldását ad-
ta volna a bõvítésre. White elképzelése szerint az Alap inkább
pénzújraelosztó, mint pénzteremtõ funkciót látna el. A nemzetközi rendszer
megszilárdítását az Egyesült Államok vezetõ szerepe biztosította volna,
amelyre a második világháború alatt betöltött szerepe feljogosítja.

Ugyanakkor Nagy-Britannia vitathatatlan pénzügyi tekintélye következtében
John Maynard Keynes egészen másban gondolkodott a saját tervezetének elké-
szítésekor.

Létre szeretett volna hozni egy nemzetek feletti „Világjegybankot”, amely vi-
lágpénzt bocsátott volna ki. A valuta neve „bancor” lett volna. Ennek árfolya-
mát az aranyhoz kellett volna kötni és az egyes országok valutáinak árfolya-
mát is ebben kellett volna megadni. Az árfolyamokat csak a „Világjegybank”
kormányzótanácsának engedélyével lehetett volna megváltoztatni. Maga a
bancor nem lett volna aranyra átváltható, bár az egyes országok ilyet csak
aranyért vásárolhattak volna. Keynes egyik leglényegesebb újítása szerint a
nemzetek feletti Világjegybank az egyes tagországok jegybankjaival olyan
kapcsolatban állt volna, mintha azok ebben a viszonyban „egyszerû” kereske-
delmi bankok lettek volna.
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Mivel a második világháború után nem volt kétséges az USA vezetõ szerepe –
amelyet kiemelt a háború során a szövetségeseknek nyújtott és az újjáépítésre
ígért hitelek nagysága – a negyvenöt ország által elfogadott megoldás döntõen az
USA javaslatait tükrözte. A tagállamok olyan nemzetközi pénzügyi rendszert hoz-
tak létre, amely a nemzetközi fizetések szabadságára, a rögzített valutaárfolyam-
okra és a szabályozott valutaárfolyam-megállapodásokra épült. Az IMF Alapokmá-
nyában a nemzetgazdasági és a világgazdasági érdekek összehangolására tettek
kísérletet, bár az árfolyam-stabilitás és a valuták konvertibilitása akkor a teljes fog-
lalkoztatást és a reálszféra maximális fejlõdését volt hivatva biztosítani. Úgy gon-
dolták, hogy a mûködõképes nemzetközi pénzügyi rendszer elõsegíti a nemzetkö-
zi kereskedelmet, amelynek révén az egyes országokban nõ a beruházások ösz-
szege, majd a termelés szintjének emelkedése révén kialakul a teljes foglalkozta-
tás és a stabil gazdasági növekedés. A cél tehát a nemzetközi kereskedelem di-
namikus bõvítése volt, amelynek ellentmondanak a devizális korlátozások. Ennek
elkerülésére az államok az Alapokmányban sokoldalú elszámolási rendszer meg-
teremtését és fenntartását vállalták olyannyira, hogy az IMF engedélye nélkül nem
akadályozhatták a valutavásárlásokat.

Összességében megállapítható, hogy a nemzetállamok alapvetõ érdekeivel es-
tek egybe a megállapodások, így minden lényegi fenntartás nélkül aláírták azokat.
(Kivéve a Szovjetuniót, amely részt vett a tárgyalásokon, de a megállapodások-
ban már nem). Még azt is elfogadták, hogy egy nemzeti valuta (USD) töltse be a
nemzetközi valuta funkcióját. Tették ezt annak ellenére, hogy ebben az esetben az
USA-nak nemzeti érdekeit alá kellett volna rendelnie a nemzetközi érdekeknek,
amennyiben a mindenkori költségvetési és fizetési mérleg-hiányát a világpiac
pénzigényéhez kellett volna igazítania. Természetesen erre nem került sor, a má-
sodik világháború utáni helyzet mégis lehetõvé tette az elfogadott rendszer haté-
kony mûködését egészen a hatvanas évek végéig. A dollár kulcsvaluta szerepé-
bõl közvetlen elõnyök származtak a kibocsátó számára, azonban a belsõ ellent-
mondások (a nemzetközi felhalmozási-eszköz funkció zavartalanságának feltéte-
le a világpénz nem csökkenõ árfolyama, míg a nemzetközi fizetési eszköz funkci-
ójáé a nem növekvõ árfolyam, miközben a világpiac pénzigénye nem globálisan
jelentkezett, hanem úgy mint nemzeti likviditási hiányok és likviditásbõségek rend-
szere) elõször a rögzített árfolyamoknak a lebegõ árfolyamokkal való felváltásá-
hoz, majd 1970. január 1-jétõl egy világpénz bevezetéséhez vezetett (SDR).

Érdekes megfigyelni ugyanakkor, hogy az 1944-ben létezõ – jórészt politikai –
törésvonalak ma is élnek. 1999. év elején a Davosban megrendezett Világgazda-
sági Fórumon láthatóvá váltak egyrészrõl az európai, másrészrõl az amerikai ál-
láspont közötti különbségek. Míg a vezetõ európai országokban hivatalban lévõ
jórészt baloldali kormányok képviselõi a nemzetközi pénzügyi rendszer feletti va-
lamilyen kontroll megvalósítását sürgették, az amerikai Robert Rubin pénzügymi-
niszter inkább az áruk, szolgáltatások és a tõke áramlása elé emelt korlátok lebon-
tására szólította fel a világ országait, elsõsorban az Európai Uniót és Japánt. Gor-
don Brown brit pénzügyminiszter szerint bizottságot kellene létrehozni a pénzügyi
válságok elõrejelzésére, amerikai kollegája ugyanakkor kétségbe vonta ennek re-
ális voltát. Némiképp köztes álláspontot foglalt el Gerhard Schöder német kancel-
lár, aki ígéretet tett a közös nevezõ megtalálása érdekében. Ugyancsak köztes ál-
láspontot képviseltek a szembenálló nézetek között a vitában résztvevõ európai
független jegybanki elnökök is.
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Pénzügyi válságok

Elsõként 1994-ben, a tequila-válságként ismeretes események rázták meg
nemcsak Magyarországot, hanem a feltörekvõ piacoknak nevezett fejlõdõ orszá-
gokat is. Mexikó a 80–as években stabil gazdaságú országnak számított. A 90–es
évek elején a nemzetközi pénzügyi intézmények által elvárt megszorító pénzügy-
politikát folytatott. A fizetési mérleg hiánya a GDP 5-6%-a körül mozgott, amely
minden további nélkül finanszírozhatónak látszott a nemzetközi pénzpiacokról.
1994-ben azonban hirtelen megállt a tõkebeáramlás az országba, és a kormány-
zat azt vette észre, hogy a külföldi tõke menekül az országból. Ebben az esetben
tapasztalhatta meg a nemzetközi pénzvilág elõször, hogy egy adott ország valu-
tájába vetett bizalom lecsökkenése szinte azonnal a hasonló állapotban lévõ or-
szágok valutáira is kihat. Elsõsorban az IMF segítségével sikerült kezelni a mexi-
kói válságot, azonban a különbözõ konzorciumok által nyújtott hiteleket Mexikó
sok-sok évig fogja még nyögni. Fedezetként az ország jelentõs olajtartalékait is
zár alá vették.

Alig néhány év múlva, 1997 júliusában Thaiföldön ütötte fel fejét, majd onnan
kezdett terjedni egy pénzügyi válság. A késõbb délkelet-ázsiai válságnak elneve-
zett összeomlás-sorozatot helyesebb talán a Japán régió válságának nevezni.
Thaiföldön kívül Malaysia, Dél-Korea, Indonézia és Hongkong pénzügyi rendsze-
re omlott össze pillanatokon belül. Ez a fertõzés a pénzügyi csatornákon terjedt to-
vább, egyrészt az országokon belül összeomlasztva a termelést, másrészt a
hongkongi csõd után hirtelen kihatott az Amerikai Egyesült Államokra is, amikor a
new york-i értéktõzsde indexe egyetlen nap alatt 554 pontot zuhant, mire a keres-
kedést fel kellett függeszteni. Sokan már az 1929. évi nagy gazdasági világválság
kezdetét vélték felfedezni.

A korábban példa nélküli gazdasági növekedést felmutató, és az olcsó munka-
erõre építve a világ többi részébe egyre többet exportáló országok egyre-másra
csukták be üzemeiket. Ennek egyik egyenes következménye volt az, hogy a vilá-
gon a nyersanyagok árai hihetetlen mélységbe zuhantak. Így volt ez az olaj árá-
val is. Ha hozzátesszük még azt, hogy elsõsorban a távol-keleti spekulánsok he-
lyezték el pénzeiket – a nagy haszon reményében – az oroszországi, igen kocká-
zatosnak számító befektetési formákba, természetszerûleg ezeket a pénzeket
vonták ki elõször ezekrõl a piacokról. Így 1998 második felére a globális pénzügyi
válság Kelet-Ázsiában gazdasági és szociális válsággal, Oroszországban pedig
általános politikai és gazdasági válsággal párosult.

Az oroszországi pénzügyi krízis rövid távon sokkal nagyobb nemzetközi izgal-
mat okozott, hiszen túl közel voltak még az ázsiai fejlemények. Emellett az IMF túl
sokat költött – elsõsorban USA-pénzbõl – a Távol-Kelet stabilizálására, az alapok
szinte kimerültek. Úgy tûnt, hogy Oroszország nem kellõen kapcsolódott be ter-
melésével a nemzetközi vérkeringésbe, felmerült annak a lehetõsége, hogy a
nemzetközi pénzintézmények nem érdekeltek az orosz pénzügyi rendszer megse-
gítésében úgy, mint Mexikó és Délkelet-Ázsia esetében. A nemzetközi pénzügyi
rendszer ezen magárahagyatottságának érzete szinte azonnali tõkekiáramlást
eredményezett az egyik legnagyobb adóstól, Brazíliából. Meg kell ugyanis jegyez-
ni, hogy az ENSZ szakosított intézményeként mûködõ Nemzetközi Valuta Alap
(IMF) – alapító okiratának megfelelõen – a nemzetközi pénzvilágtól felvett hitelek-
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kel elsõsorban magát a nemzetközi pénzügyi rendszert támogatta meg, elkerülve
annak közeli összeomlását. A megtámogatott országoktól igen kemény megszorí-
tó intézkedéseket várt el, illetõleg a megkötött szerzõdések szerint ezeket a hite-
leket valamikor valamibõl vissza is kell fizetni. Mégis máig nyitott kérdés az, hogy
a világ legjelentõsebb nyersanyagkészleteivel rendelkezõ, és a mai napig is nuk-
leáris hatalom Oroszország esetében miért késlekedtek a pénzügyi beavatkozás-
sal. Az oroszországi pénzügyi fertõzés ugyanakkor csak másodlagosan terjedt a
pénzügyi csatornákon keresztül, elsõdlegesen az orosz kereskedelmi partnereket
érintette (elsõsorban a FÁK országait).

Hatalmas mértékben felerõsödött a nemzetközi pénzügyi befektetõkben a fel-
törekvõ piacok iránti bizalom hiánya, ami az egymástól földrajzilag igen távol le-
võ, egymással kereskedelmi kapcsolatba szinte nem is lépett országok ugyan-
azon megítélését jelentette. Ebben az idõben ez viszont tõkemenekítést takart.
Ismét Latin-Amerika, elsõsorban Brazília következett a sorban. Az értéktõzsde
árai rövid idõn belül 30-40 százalékot estek és – lévén Brazília olajtermelõ – az
olajárak 30 százalékos esése csak erõsítette a hatást. 1998 augusztusa és ok-
tóbere között Brazília az igen jelentõsnek mondható 75 milliárd dolláros valuta-
tartalékaiból mintegy 30 milliárdot elveszített. A bankközi kamatráták 40 száza-
lékra emelkedtek, míg végül az IMF és 12 ország 41,5 milliárd USD-t helyezett
kilátásba mint hitelt. Ennek fejében jöttek a szokásos megszorítások, amelyet
Brazília kénytelen volt elfogadni. Tekintettel az ország mintegy 320 milliárd dol-
lárnyi belsõ és 240 milliárd dollárnyi külsõ eladósodására, elsõsorban a közal-
kalmazottak és köztisztviselõk jövõbeli bevételeit – konkrétan a jövõbeli nyugdí-
jait – csapolta meg az állam. Végülis január 22-én Brazília teljesen liberalizálta
nemzeti valutáját, amely azonnal mintegy 10 százalékot veszített értékébõl. Né-
hány nappal késõbb még közel 29 százaléknyi esés következett be, így néhány
nap alatt mintegy 40 százalék veszteséget könyvelhettek el. Erre azért is szük-
ség volt, hiszen a leértékelési várakozások olyan nagyok voltak, hogy naponta
közel egymilliárd dollár áramlott ki az országból. A brazil válság jelentõs kihatás-
sal volt a régióra, különösen Argentínára, hiszen összes exportjának mintegy
harmadát Brazília vásárolta föl.

A válságok hatásai Magyarországra

Az 1994-es mexikói pénzügyi válság egy felkészületlen magyar gazdaságot
ért. Ezt csak erõsítette az 1994-es kormányváltást követõ idõleges bénultság.

A délkelet-ázsiai pénzügyi válság már felkészültebben ért bennünket. Az ala-
csony színvonalú közvetlen kereskedelmi kapcsolatok miatt a közvetlen hatások
közül a magyarországi „forró tõke” gyors kiáramlása volt megfigyelhetõ. Forró tõ-
kén itt a spekulatív tõkét értjük, amelynek gyors mozgását a döntéshozók a vilá-
gon mindenütt bekalkulálják a döntéseikbe. Már itt is megfigyelhetõk az ellenétes
irányú hatások. Amíg az ázsiai válság a világon mindenütt, így a legnagyobb ke-
reskedelmi partnerünknek számító Európai Unióban is csökkentette a gazdasági
növekedést, így közvetve exportlehetõségeinket korlátozta. Ezzel egy idõben
ugyanakkor az ázsiai megtorpanó, majd összeroppanó termelés alapanyagbõsé-
get idézett elõ a világban. Ennek haszonélvezõje nemcsak az Európai Unió, ha-
nem közvetlenül Magyarország is, hiszen például az energiaszámlákat sokkal
könnyebben ki tudtuk fizetni. Idõben elhúzódva jelentkezik az a negatív hatás,
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amely szerint a lassan magukhoz térõ exportorientált országok a jelentõsen leér-
tékelõdött valutájukkal export-offenzívát indítanak például az Európai Unió piaca-
in. Ezekkel az alacsony cserearányú valutákkal képtelenség versenyeznünk, így
ideiglenesen bizonyos területeken visszaszorulhat az exportunk a jelentõsebb pi-
acainkon. A negatív hatás értékét ebben az esetben az határozza meg, hogy az
export-termékszerkezet mennyire hasonlít a délkelet-ázsiai országokéhoz az
adott piacon.

Az orosz fizetésképtelenség a magyar gazdaságot közvetlenül és közvetett
módon is sokkal inkább érintette. Egyes cégek esetében az orosz export kiesé-
se egyenlõ a vállalat csõdjével. Különösen erõs a függés az orosz piactól a zsí-
rok és olajok tekintetében (a kivitel 43 %-a), italok, élelmiszer és ipari termékek
(25%), gyógyszerek és vegyipari termékek esetében (14,8%), jármûvek és rész-
egységei (15%).

Közvetett hatásként a legnagyobb kereskedelmi partnerünknek számító Né-
metországba szállított gépjármûalkatrészek és részegységek exportja szorul-
hat vissza, hiszen Németország saját exportjának körülbelül 3%-át bonyolítja
le Oroszországgal és a FÁK államaival. Amikor az orosz Duma bejelentette,
hogy nem fogadja el az IMF feltételeit, ez regionális bizalmi válságot váltott ki
a külföldi pénzügyi befektetõk körében. Ez nemcsak a magyar értékpapír-
piacot, hanem a tõzsdén túlmenõen az állampapírok piacát is megingatta. Az
orosz válság hatása volt az is, hogy a bankok és pénzintézetek jelentõs va-
gyonvesztést szenvedtek. Vagy úgy, hogy saját maguk közvetlenül finanszí-
roztak orosz bankokat, vagy oroszországi piacra szánt termelést, vagy úgy,
hogy brókercégeik veszteségeit kénytelenek a konszolidált mérlegükben el-
könyvelni.

Még mindig igaz ugyanakkor az, hogy bár külkereskedelmünknek közel 70%-át
a fejlett világgal és elsõsorban az Európai Unióval bonyolítjuk le, még mindig a fel-
törekvõ országokhoz sorolnak bennünket a pénzügyi befektetõk. Ezt csak némi-
képp tudta ellensúlyozni a teljes jogú NATO-tagság, amely a hazák iránti bizalmat
nagymértékben erõsítette.

Válságkezelés és megelõzés

Végsõ soron megállapítható, hogy az IMF kiállta a próbát. Elsõsorban
ugyan az USA több tízmilliárd dolláros hiteleivel és hitelígéreteivel, de sikerült
stabilizálnia a világ pénzpiacait. Ugyanakkor a válságkezelés kérdésében a
leggazdagabb országok már nem tudnak egyetérteni. Sõt, a válság kialakulá-
sának okaiban sem tudnak megegyezni, így pedig a jövõben alkalmazandó te-
rápia megalkotása is késik. Mindenesetre abban egyetértenek a felek, hogy
egy ilyen mértékû, globális pénzügyi válságot könnyebb megelõzni, mint ke-
zelni.

A válságkezelés teljesen új útjai látszódnak kialakulni, szakítva azzal a ha-
gyománnyal, hogy a Világbank és az IMF elsõsorban pénzügyi restrikciós és
liberalizációs elõírásokat erõltet a kis országokra. Sokkal nagyobb hangsúlyt
kapnak az egyéb – a nemzetállami szuverenitás más (nemcsak pénzügyi) –
területeit érintõ változtatások. Erõs megvilágításba kerülnek az egyes nemze-
ti kormányok által tett intézkedések, a kormányzatok átlátható és hihetõ mû-
ködése. A nemzeti pénzügyi rendszer átláthatóságán kívül elsõsorban a fel-
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ügyeletek hatékony mûködésére helyeznek hangsúlyt. Teljesen új a szociális
biztonság kérdéskörének említése, hiszen a korábbiakban elsõsorban a mak-
rogazdasági mutatók helyes szintjének a beállítása volt a cél. Elõtérbe kerül-
nek a korrupcióellenes, valamint az igazságszolgáltatás független és pártatlan
mûködését biztosító intézkedések. Felülvizsgálják az eddigi segélyezés kere-
teit, ugyanis felmerült a gyanú, hogy jelentõs IMF-segélyek – korrupció útján –
végül is a szervezett bûnözõk számláira kerültek. A világszervezetek hatéko-
nyan kívánnak fellépni a pénzmosás ellen, amely mostanában már a demok-
ráciát ássa alá. Újraértelmezik a pénzügyi stabilitás, az egyéni biztonság, a
közegészségügy és a környezeti veszélyek fogalmait.

Azt nem lehet tudni, hogy mindezen felülvizsgálatok milyen eredménnyel jár-
nak, azonban a válságok megelõzése érdekében jelentõs lépés lesz, ha a maga
bonyolultságában megjelenõ lehetõ legtöbb tényezõt figyelembe veszik az adott
országnál. Mindez persze új típusú beavatkozásokat jelenthet a nemzetállamok
szuverenitásába, amelynek sem módját, sem mértékét jelen pillanatban nem lehet
megbecsülni.

Konklúzió

Látjuk tehát, hogy a pénzügyi rendszer kockázatai elsõdleges nemzetbiz-
tonsági kockázatnak minõsülnek. Ez igaz a nemzetközi és hazai pénzügyi
rendszer vonatkozásában egyaránt. Talán nem véletlen, hogy az Amerikai
Egyesült Államok nemzeti biztonsági stratégiája külön nevesíti ezt a pénzügyi
kockázatot amikor kimondja, hogy a pénzügyi folyamatok annyira elszabadul-
tak, hogy lassan az USA-nak sem lesz elegendõ ereje azok káros hatásait el-
lensúlyozni.

Erre a kijelentésre sokan azt mondhatják, hogy egy olyan kis és nyitott ország,
mint a miénk teljesen ki van szolgáltatva a világpiac hatásainak, így a nemzeti ha-
tóságoknak nincs lehetõsége a védekezésre.

A tények ennek ellenkezõjét mutatják. Tény az, hogy Magyarországot sok-
kal jobban megviselte az 1994-1995-ös mexikói pénzügyi válság, amely
csaknem tragikus helyzetbe sorolt több fejlõdõ országot. 1997-ben, az ázsi-
ai válság tetõfokán, a Budapesti Értéktõzsde hatalmas mértékû zuhanást
szenvedett el, ám azt követõen – a kedvezõ gazdasági eredmények miatt –
1998 tavaszán a hazai részvényárfolyamok soha nem látott magasságokba
emelkedtek. Tény az is, hogy 1998 végén az oroszországi válság idején a
tõzsdeindex értékének közel felét elveszítette, sokkal meredekebben zu-
hant, mint 10 hónappal korábban. Hazánk sokkal szorosabb gazdasági kap-
csolatban áll még mindig Oroszországgal, mint a délkelet-ázsiai régióval, a
spekulatív tõke kiáramlásán kívül azonban megrendítõ erejû ütést nem ka-
pott a gazdaság.

A pénzvilágban azonban, ami az egyiknek rossz, a másiknak még jó lehet.
Maga a piacokat mûködtetõ spekuláció is azon az alapon dolgozik, hogy az
egyik piaci szereplõ elad, a másik pedig vesz. A délkelet-ázsiai pénzügyi ösz-
szeomlás katasztrofális hatással volt az ottani reálgazdaságra, de leginkább
az azt finanszírozó bankokra, pénzintézetekre, legyenek azok hazaiak vagy
külföldiek. Ugyanakkor olyan olcsóvá váltak ezek a részvények, hogy jelentõs
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befektetõi köröknek érdekében állhatott egy ilyen összeomlás. A régióba ter-
melést telepítõ cégek sorra tönkrementek, így szabaddá vált az általuk lefedett
piacok újrafelosztása.

Gyakran elhangzik a vád, hogy a kis országok elleni valutaspekulációk indítot-
ták el a pénzügyi lavinát. Ha ez igaz, fennáll a veszélye annak, hogy a piac- és
profit-újrafelosztási harcok a pénzügyi szektoron belül állandósulnak újra. Tény,
hogy a délkelet-ázsiai válság végülis Japán recessziójához vezetett, és Kínának
is komoly gondokat okoz a mai napig is. Nem lehetetlen, hogy egy, az EURO el-
leni támadás kiindulópontjaként a gyenge és fejletlen kelet-közép-európai tõzsdék
és ezen országok valutái jöhetnek számításba.
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14.3. Dr. Eldon Tyrell: Infoháború (ARS ELECTRONICA ’98)
http://www.aec.at/infowar/k

„Szárazföld, tenger, levegõ, világûr… most pedig itt a háború az ötödik dimen-
zióban: háború a kibernetikus térben” – állítja George J. Stein professzor, aki a jö-
võ konfliktusaival foglalkozó kutatóintézetet vezeti az amerikai légierõnél. A felsõ-
ausztriai Linzben évente megrendezett Ars Electronica fesztivál idén az informáci-
ós hadviselés jelenségét választotta vezérmotívumának. Információs háború. Eb-
be a két szóba az Öböl-háborútól kezdve a számítógépkalózokon és a tõzsdepá-
nikon keresztül a végítélet-szektákig minden ezredvégi konfliktus belefér. A szédí-
tõ technológiai fejlõdés, a digitális forradalom eredményeként az információs szu-
persztráda, a világfalu és a mobiltelefon inog a mérleg egyik serpenyõjében, míg
a másikba azok az új típusú problémák kerülnek, amelyeket szintén a rohamlép-
tekben épülõ, és a mindennapi életben is egyre nagyobb szerepet játszó informá-
ciós infrastruktúrának köszönhetünk.

A JÉGHEGY CSÚCSA

Infoháborúnak, klasszikus értelemben véve, a kommunikációs rendszereken
keresztül indított támadásokat nevezik: a számítógépes bankrablástól kezdve a le-
hallgatáson, az ipari kémkedésen és a félretájékoztatáson keresztül az infrastruk-
túrát romboló szabotázsakciókig. Az információs társadalom létrehozásában élen
járó államok vezetõi a kilencvenes évek végén ébredtek rá arra, hogy a hálózattal
átszõtt világban országaik szinte védtelenek az információs támadásokkal szem-
ben. Egy orosz számítógépkalóz nemrégiben dollármilliárdokat emelt el amerikai
bankoktól pusztán egy számítógép és egy modem segítségével. Ha hihetünk a
szakértõknek, ez csupán a jéghegy csúcsa. „Egyre szélesebb körben terjed a fel-
ismerés, hogy a modern társadalmak bizonyos szempontból könnyen sebezhetõ-
vé váltak. A támadók lehetnek csak a balhé kedvéért ügyködõ magányos figurák;
szervezett bûnözõi csoportok, amelyek felbérelik a számítógépprofikat, valamint
külföldi titkosszolgálatok, illetve más kormányok katonai alakulatai” – állítja Stein,
és jelen idõben beszél: ez ma már valós veszély, nem egy tudományos-fantaszti-
kus regény forgatókönyve.

TIGRISKOMMANDÓ A REAKTORBAN

A konferencia résztvevõi között sokan profitálnak az infoháborúból: specialis-
ták, akik információs támadásokkal, vagy éppen ellenkezõleg, az ilyen támadások
kivédésével, adatbiztonsági szakértõként keresik kenyerüket.

A „Lucky Green” álnéven szereplõ fiatal amerikai szakember kriptográfiával, va-
gyis az adatok titkosításának matematikai módszereivel foglalkozik és bennfen-
tesnek számít a szilíciumvölgyben, ahol „számítógépkalózok és ipari specialisták
olyan csoportokat alakítottak, amelyeket tiger-teameknek neveznek. Ezek a cso-
portok különféle cégek felkérésére megpróbálják feltörni a megrendelõ informáci-
ós rendszereit, és jelentést készítenek a biztonsági problémákról. Egy ilyen, álta-
lam is ismert tiger-team százszázalékos hatásfokkal dolgozik: sikeresen betörtek
már erõmûbe, nukleáris reaktorba és légiforgalmi vezérlõrendszerbe is. Mindegyi-
ket megbéníthatták volna. „Az infoháborús technológiák további alkalmazási terü-
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lete az ipari kémkedés. Széles körben elterjedt módszer a versenytársak számí-
tógéprendszereibe való behatolás: ezt vagy korrumpált belsõ emberek, vagy kül-
sõ számítógépkalózok végzik, nem kevés pénzért. A lebukás kockázata minimá-
lis, mert a bûnözõket általában különféle közvetítõkön keresztül bérelik fel, a meg-
bízó nem érintkezik velük közvetlenül. Ezek a kalózok képesek a cégek kutatás-
fejlesztési eredményeit tároló eszközök feltörésére is: egyszer például több száz-
millió dollár értékû mikroprocesszor-terveket loptak egy jelentõs amerikai félveze-
tõgyártótól.

A TILTOTT GYÜMÖLCS: KRIPTOKOMMUNIKÁCIÓ

A konferencián felszólaló elektronikus polgárjogi aktivisták szerint a digitális
technológiák minden eddiginél közelebb hozták a totális kontroll lehetõségét. Hi-
szen ezek a rendszerek egyre több információt tárolnak a lakosságról is. Az ada-
tokat az állam vagy más befolyásos szervezet kénye-kedve szerint gyûjtheti és
használhatja fel politikai, gazdasági célokra. Az elektronikus privátszféra védelmét
szolgálhatnák a korábban csak a hadseregben rendszeresített titkosító-technoló-
giák. A kriptográfiai módszerek alkalmazását a civil kommunikációban az államok,
elsõsorban az USA kormányzata megpróbálják akadályozni. Érveik szerint a kábí-
tószer-, és gyerekpornó-kereskedõk, a terroristák és a pénzmosók így szabadon
kommunikálhatnának. Green nem ért egyet kormányával: „Ez az érvelés termé-
szetesen hamis. A terroristák és a pénzmosók már ma a bolygón hozzáférhetõ
legjobb titkosítást használják. A tiltásnak van egy másik oka is, amely közelebb áll
az igazsághoz: az amerikai kormány az Egyesült Királysággal, Ausztráliával és Új-
Zélanddal létrehozta az UKUSA-szövetséget, amely az Echelon rendszer létreho-
zásához vezetett.

Az Echelon rendszer állítólag lehallgat minden telefonbeszélgetést Európa és
az USA, illetve Európa, az USA és az ázsiai térség között. Az Echelon rendszer
antennái és mûholdjai minden telefonbeszélgetést, faxot, telexet és e-mailt
rögzítenek.” 

Az Egyesült Államok és a többi UKUSA-tagállam az így megszerzett informáci-
ókat arra használják, hogy stratégiai elõnyre tegyenek szert katonai és üzleti érte-
lemben egyaránt. Ha a külföldi országok és cégek erõs titkosító módszereket
használnának, ez a szövetség nem jutna többé a lehallgatással üzleti és katonai
elõnyhöz, mert nem tudnák dekódolni a kommunikációt. A hidegháború során lét-
rejött Echelon rendszer létezése ma már nem titok, az Európai Unió hivatalosan is
magyarázatot kért az Egyesült Államoktól.

ELEKTRONIKUS MAJA SZAMIZDAT?

A digitális technológia kétélû fegyver: a totalitárius vagy elnyomó rendszerek
fennmaradásának fontos feltétele az információkontroll szigorú mechanizmusa,
amelyet az emberi jogait védelmezõ polgár sikeresen támadhat akár egy fax,
fénymásoló, puszta telefon vagy az Internet segítségével. A rendszerváltás fény-
másolt szamizdatirodalma infoháború volt a szocialista rendszer ellen, és valami
hasonló dolog történt Mexikóban is, ahol a maja indián õslakók nyomorban élõ és
jogfosztott leszármazottai, a zapatisták 1994-ben fegyveres és propagandahábo-
rút indítottak elnyomóik ellen. Ricardo Dominguez New York-i mûvész a zap-
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atisták érdekeit képviseli a nyilvánosságban és az Interneten. A konferencia alatt
több fenyegetõ telefonhívást is kapott. „1994 január elsején, egy perccel éjfél
után, mikor a gerillák bevonultak Chiapas városába, és elfoglalták a körzetet, át-
vették az irányítást a villanyerõmûben is. Két perccel éjfél után mi, a szimpatizán-
sok New Yorkban és a világ többi részén egy e-mailt kaptunk a függetlenségi nyi-
latkozattal, és azóta így kapjuk tõlük a híreket. Másnap reggel weboldalak jöttek
létre a világ számos pontján. Ezt a katonai titkosszolgálatok korábban kiber-
háborúnak nevezték, most inkább infoháborúról beszélnek, de az elsõ posztmo-
dern forradalomként is emlegetik. Senki nem hitte hogy ez egy maja indián kö-
zösség nevéhez fog fûzõdni.”

MÉDIAVÍRUSOK TÁMADÁSA

Az infoháború tehát nem más, mint csúcstechnológiát igénylõ kommunikációs
eszközök alkalmazása egy konfliktus során. Biztos ez? Douglas Rushkoff New
York-i író másképpen látja a helyzetet. Rushkoff volt az elsõ, aki „Médiavírus„ cí-
mû könyvében az evolúcióbiológiából ellesett hasonlatokat alkalmazott a kulturá-
lis folyamatok leírására. Szerinte az infoháború alapvetõen a kultúrák harca, és
mint ilyen, egyidõs az emberiséggel: „Infoháború játszódott le a keresztesháborúk
idején, és akkor is, amikor a konkvisztádorok leigázták Dél-Amerikát. Biztos va-
gyok benne, hogy infoháború zajlott a mongolok és a kínaiak között. Ahányszor
csak egy hódító hadsereg megszáll egy új területet, és megpróbálja leigázni a
bennszülötteket, infoháborús technikákat használ. Propaganda, kulturális pro-
gramozás… A vallás nem más, mint az elsõ infoháborús fegyver. Az egyetlen do-
log, ami ma új, az nem más, mint hogy a digitális technológia új fegyvereket adott
a mindennapi emberek kezébe, amelyek segítségével infoháborút folytathatnak
elnyomóik ellen.” 

Rushkoff nem tart attól, hogy a digitális forradalom a totalitárius rezsimeknek
kedvez. Véleménye szerint a televízió sokkal alkalmasabb eszköz a totalitárius
környezet megteremtésére, mint az Internet, mert az utóbbi kétirányú kommuniká-
ciót tesz lehetõvé, tehát sokkal nehezebb propagandacélra használni. A televízió-
ra más szabályok érvényesek: Rushkoff és az elektronikus sajtó néhány kritikusa
szerint a gazdasági lobbycsoportok által mûködtetett tömegmédia az egyén ellen
folytat agymosással felérõ infoháborút: kifinomult módszerekkel tukmálja rá mon-
danivalóját, bizonyos információkat pedig visszatart. 

Az új technológiák terjedése viszont látványos változásokat hozott a televízió-
zásban is: a CNN hírtelevízió például annak köszönheti sikerét, hogy a bolygó
minden jelentõsebb eseményét élõben közvetíti távközlési mûholdak segítségé-
vel. Peter Arnett, a CNN világhírû riportere, aki Vietnam óta a világ szinte minden
háborús tûzfészkébõl tudósított: „A hatvanas években a kormányzatok – beleért-
ve az amerikait – sokkal jobban ellenõrizték a hozzáférhetõ információkat. Ráadá-
sul a távközlési technológia nagyon fejletlen volt, komoly gondot okozott két or-
szág között kommunikálni. Manapság az államnak sokkal nehezebb dolga van, ha
ellenõrizni akarja az információáramlást, mert számos lehetõség nyílott az infor-
mációtovábbításra: fax, Internet, mobiltelefon, mûholdas telefon és így tovább. Ez
a riporteri munkát is jelentõsen megkönnyíti. A föld bármelyik országába utazha-
tunk, a világon bárkivel beszélhetünk, és ezt valós idõben közvetíthetjük is a fel-
sorolt eszközökkel vagy élõ televízióadásban. Tehát manapság sokkal gyorsab-
ban és pontosabban tájékoztathatunk.”
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Önök most nyilván azt kérdezik: végül is mi az infoháború? Annyi bizonyos,
hogy a jelenség tanulmányozása nélkül nem érthetjük meg az ezredvég gazdasá-
gi, politikai és kulturális folyamatait. Az infoháború fogalma éppúgy a mindinkább
egyetemessé váló, sokkultúrájú emberi társadalom sajátja, mint az információs
szupersztráda vagy a világfalu. A világtõzsde megingása az elmúlt hónapokban is-
mét bizonyította, hogy új, a földrajzi határoktól független frontvonalak nyílhatnak a
kibernetikus térben: az eredetileg háborús célra kifejlesztett technológiák békeidõ-
ben a piacokért, az erõforrásokért és a befolyási övezetekért zajló küzdelem esz-
közévé és terepévé váltak.
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14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl
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0.0. Bevezetés

A kontinuitás, a fejlõdés folyamatosságának, fokozatosságának tényét és elvét
nem kétségbe vonva megállapítható, hogy a társadalmi és a tudományos-mûsza-
ki fejlõdés folyamatában eljutottunk egy olyan ponthoz, amely teljesen új minõsé-
get képvisel a technika, a kultúra, az emberi kapcsolatok (és mint ezek egyik meg-
nyilvánulási formája, a katonai tevékenység, szélesebb értelemben a társadalom
önvédelmi funkciójának ellátása) terén. A kontinuitást az testesíti meg, hogy egyes
elemek, összetevõk, melyek napjainkban kiemelt fontosságúak, korábban is létez-
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tek, megvolt a maguk fontos funkciója, de technikai korlátok miatt használhatósá-
guk csak fokozatosan fejlõdött és érte el mai szintjét. Az egyik ilyen elem az infor-
máció.

Az információ a legrégebbi történelmi idõktõl kezdve mindenféle döntéshozatal,
így mindenekelõtt a politikai és katonai döntéshozatal egyik legfontosabb össze-
tevõje volt. Míg azonban a társadalmi-technikai fejlõdés alacsonyabb fokain az in-
formáció megszerzése, továbbítása, feldolgozása és felhasználása a dolog termé-
szetébõl eredõen a korszaknak megfelelõ kezdetleges, vagy korlátozott hatékony-
ságú színvonalon történt, napjainkban a tudományos-technikai fejlõdés eredmé-
nyeképpen az információ megszerzése a rendelkezésre álló technikai, mûszaki
feltételek, illetve azok adekvát alkalmazásának függvénye. A jelen információs
korszak jellemzõje, hogy a döntéshozatali rendszerbe a korábbiaknál jelentõsen
gyorsabban, több, pontosabb, átfogóbb és aktuálisabb információ kerül. Ez egyi-
dejûleg azt is jelenti, hogy minél fejlettebb, nagyobb kapacitású egy információs
rendszer, annál fejlettebb, kiterjedtebb infrastruktúrával rendelkezik, annál inkább
ki van téve ugyanazoknak a hatásoknak az ellenség részérõl, mint amelyeket mi
is használhatunk az információk megszerzése, befolyásolása vagy hatástalanítá-
sa céljából.

A minõségi változás mindenekelõtt a legfejlettebb technikára épülõ elektronikus
rendszerek bevezetésének, alkalmazásának valamint állandó fejlesztésének a kö-
vetkezménye, és alapvetõ befolyása, hatása van a jövõ biztonságpolitikájára és
egy esetleges háború kimenetelére. A történelmi tapasztalatok bizonyítják, hogy
lezajlott háborúk tanulságainak feldolgozása gyakran inkább visszamenõleges ön-
igazolás volt, nem pedig a technikai-technológiai haladás eredményeinek felhasz-
nálásán alapuló felkészülés a következõ idõszak kihívásaira.

Az elektronikus rendszereken alapuló információs korszak változásai és hatá-
saik jelentõsen meghaladják a korábbi idõszakok tudományos-technológiai válto-
zásainak következményeit és hatásait. Mivel ezek a változások nemcsak egy-két
szûkebben értelmezett – pld. katonai, mûszaki-technikai – szférát, hanem a társa-
dalom minden területét érintik, ezért alapvetõ fontosságú egy átfogó elvi koncep-
ció és cselekvési program kidolgozása.

Magyarország számára különösen fontos az információs korszak követelmé-
nyeinek idõbeli felismerése és az új feltételekhez való alkalmazkodás. Az elmúlt
10 évben nemzetközi viszonyokban, és így a hazánkat is érintõ biztonságpoliti-
kai kérdésekben bekövetkezett változások, a NATO-ba történt felvétel, illetve a
Magyar Honvédség jelenlegi állapota megköveteli a jövõre vonatkozó elvek, cé-
lok és tervek megfogalmazását, illetve azok folyamatos és alkotó továbbfejlesz-
tését. Ez az írás az információs korszak kihívásaival és a következõ idõszak fej-
lõdési tendenciáival, azok nemzeti érdekeinkre és értékeinkre való hatásával,
valamint az azokhoz való alkalmazkodás kérdéseivel foglalkozik. A témának ak-
tualitást ad az is, hogy a kormány egyik kiemelt feladatának tekinti a korszerû in-
formatikai rendszerek széleskörû alkalmazását és erre külön programokat szán-
dékozik kidolgozni. Ugyanakkor ami itt leírásra kerül, az egyrészt nem akarja
kétségbe vonni az átfogó védelem szükségességét, összetettségét, sokoldalú-
ságát, illetve a hagyományos eszközök fejlesztésének és alkalmazásának szük-
ségességét. Nyilvánvaló az is, hogy az információs hadviselés, annak magyar
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vonatkozásai nem realizálhatók máról holnapra. Ez azt is jelenti, hogy egy átme-
neti idõszakkal, egy felkészülési periódussal kell számolni, és az ország védel-
mi képességeit ez alatt az idõ alatt is biztosítani kell.

1.0. Elõzmények és feltételek

A mai értelemben vett információs hadviselés bizonyos részei – mint pld. az
információszerzés, a megtévesztés, pszichológiai mûveletek, elektronikai had-
viselés – korábban is léteztek, de a korszerû technológia közvetítésével fel-
használhatóságuk és hatékonyságuk új minõségi szintre emelkedett. Az új
technológia természetesen új tartalmi összetevõket is létrehozott, mely egyút-
tal újabb megoldandó problémákat hozott felszínre. Az információs hadviselés
technikai és módszertani alapjai egyre inkább jelen vannak a polgári, ezen be-
lül pedig a magán szférában is. A korszerû információs technológia egyik alap-
vetõ tulajdonsága, hogy képes információs rendszereket összekötni, és az
egyes részterületek információiból újabb, megnövelt értékû információt indu-
kálni. Az információs hadviselés egyik jellegzetessége, hogy az információ-
szerzés békében sem alacsonyabb szintû és intenzitású, mint háborúban, és
az információszerzésnek csak a technika képes korlátokat állítani. 1 Mindez
azt eredményezi, hogy korábban csak egy-egy egymástól elhatárolt szakterü-
leten alkalmazott hagyományos elvek és módszerek a korszerû technológia
segítségével általánosan alkalmazhatóvá válnak, átfogják és képesek befolyá-
solni a társadalom teljes spektrumát.

A jelen felfogás szerint az a közeg, amelyben az információ mozog, az informá-
ciós térség, vagy kibernetikus térség, nem egyéb, mint a hagyományos négy – a
föld, az ég, a tenger és az ûr – mellett az ötödik közeg, melyben a harc lebonyo-
lódhat.

Az információs forradalom és társadalmi hatásának gyökerei az információnak
és az információs rendszereknek az egyéni életek, az üzleti, valamint az állami és
nem állami szervezetek mûködésére gyakorolt hatásában keresendõk. Ez a „for-
radalom” nagyon sok egyedi összetevõ integrálódása, rendszerré alakulása folya-
matában fejlõdött ki és fejlõdik tovább, és elõsegítette azoknak a hatásoknak a
koncentrálását és kibontakoztatását, melyek fokozzák a társadalom hatékonysá-
gát. Az információs technológiára is igaz az a tétel, hogy az emberiség minden vív-
mányát eddig is kipróbálta fegyverként, és valamilyen formában most is ez törté-
nik. A különbség mindenekelõtt abban mutatkozik meg, hogy a jelen helyzetben a
katonai és polgári alkalmazás idõben és térben szinte együtt van jelen, így van
egy nagyfokú átfedés összefonódás közöttük. 2 Maga az információs technológia
nem jó vagy rossz, hozhat elõnyöket, szolgálhat az emberiség hasznára, de okoz-
hat katasztrófát és nemcsak katonai, hanem társadalmi, gazdasági és környezet-
védelmi vonatkozásban is.
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A tudományos és technológiai vívmányok lehetõvé tették egyre több információ
tárolását, rendkívül kis helyen. A nagymennyiségû, azt lehet mondani, az adott vo-
natkozásban elérhetõ, megszerezhetõ teljes információ azonnal mozgósíthatóvá,
hasznosíthatóvá vált, ami önmagában is növelte hatékonyságát, értékét. Hálóza-
tok kiépítésével lehetõvé vált a megnövekedett értékû információk nagysebessé-
gû forgalmazása, a felhasználók körének meghatározása és kibõvítése. Ilyen kö-
rülmények között a fejlett információs technológiával rendelkezõ országokat az jel-
lemzi, hogy az ipari termelés vezérlésében, irányításában, a tervezési, gyártási,
termelési eljárásokban, a híradástechnikában, az energiaszolgáltatás, az infrast-
ruktúra, illetve a gazdasági, pénzforgalmi területen, a tömegkommunikációban, az
oktatásban, a szolgáltatások szférájában és természetesen a katonai tevékeny-
ségben, a belsõ biztonság kialakításában és nem elhanyagolható mértékben a
magánéletben egyre nagyobb szerepet tölt be a számítógépes hálózatok alkalma-
zása.

A korábban önálló rendszerek, hálózatok funkcióik kibõvülése következtében,
illetve hatékonyságuk növelése érdekében külsõ hálózatokhoz csatlakoznak és
létrehozzák a hálózatok hálózatait. Az információs korszak talán elsõszámú para-
doxonja, hogy minél többet tud egy rendszer, annál inkább ki van téve a jogosu-
latlan hálózati szereplõk behatolási kísérleteinek. Ezeknek a rendszereknek a
meghibásodása igen jelentõs károkat tud okozni, még akkor is, ha az egy egysze-
rû, azonnal elhárítható mûszaki hiba következménye, de megsokszorozódik a kár-
okozás nagysága, ha szándékos cselekvésrõl van szó. Az USA Honvédelmi Mi-
nisztériuma a hidegháború idején saját kommunikációs hálózaton keresztül mû-
ködtette számítógépes rendszereit, és még ez sem nyújtott 100%-os biztonságot
a behatolási kísérletek ellen. Jelenleg a számítógép alapú információforgalom
95%-át nyilvános telefonhálózaton keresztül bonyolítják le.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a fejlett információs rendszerekkel ren-
delkezõ országok minden, az ország társadalmi, gazdasági életének, valamint kül-
sõ és belsõ biztonságának fenntartásához szükséges információt egy nagyhaté-
konyságú számítógépes hálózati rendszeren tárol, mûködtet és véd, de ugyanak-
kor ki van téve ellenséges behatolás, beavatkozás veszélyének.

2.0 Az információs rendszer elemei

Az információs rendszernek négy fõ összetevõje van:

– terminál;
– információ továbbító közeg;
– kapcsoló rendszer;
– ellenõrzõ és irányító rendszer.

A terminálok, végállomások maguk az egyes számítógépek, telefonok, faxok,
televíziók és más személyi digitális eszközök, melyek rendeltetése az adatok kül-
dése és fogadása. Az információ megjelenési formája lehet hang, kép, adat, hír,
vagy ezek kombinációja. Az információ lehet nyílt vagy rejtjelzett. A terminálok a
katonai szempontból fontos információkat elektronikus úton továbbíthatóvá alakít-
ják át és vissza.
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Az információtovábbítás két pont között különbözõ közegeken keresztül történ-
het, melyek összekötik a felhasználók – az információ kibocsátója, eredeti tulajdo-
nosa és a fogadó állomás – termináljait. Az alapvetõ közvetítõ közegek a rádió,
beleértve a mûholdas rendszereket is, hagyományos kábel, fíber-optikai kábel,
melyek önállóan, vagy egymással kombináltan is alkalmazhatók. Az összeköttetés
létrejöhet két pont között, vagy a résztvevõk egy csoportját kiszolgáló állomás kö-
zött. A frekvencia tartomány, a sávszélesség és más tényezõk meghatározzák és
behatárolják a továbbítható adat idõegységre vonatkoztatott mennyiségét.

A kapcsolórendszerek feladata az információ irányítása a hálózati rendszerben
az egyik termináltól a másikhoz. A kapcsolórendszer lehet manuális vagy automa-
tikus mûködtetésû, kiszolgálhat lokális állomásokat, – pld. egy katonai objektumot,
vagy egy települést – illetve helyi hálózatokat. Alapvetõen kétfajta kapcsolórend-
szer létezik, az áramköri és az adatátviteli. Az elõbbi a telefonforgalom, az utóbbi
a számítógép és digitális rendszerek kiszolgálását végzi.

Az ellenõrzõ és irányító rendszer feladata a hálózat és csomópontok mûködteté-
se. Ennek két szintje van. A hálózati szint biztosítja a körzeti, regionális, hadszínté-
ri, vagy globális rendszerek mûködtetését. Elsõdleges feladata a nagytávolságú és
nagymennyiségû adatátvitel vezérlése és alakítása. A csomóponti szint rendelteté-
se a helyi rendszerek mûködtetése, a vezetési központ és az alárendeltek közötti
kapcsolat biztosítása és bõvítése. A csomópontok lehetnek teljesen automatikusak,
vagy esetleg szükség esetén kombinált – automatikus és manuális – vezérlésûek.

Az információs rendszer tartalmának legfontosabb elemei (példák, lehetõségek):

– tervezési rendszerek;
– magas fejlettségû szállítási eljárások és gépipari technológiák;
– aeronautikai rendszerek;
– légtérre vonatkozó adatok;
– fegyverzeti és energetikai anyagok;
– kémiai és biológiai rendszerek;
– számítógéprendszerekhez tartozó szoftver és hardver;
– védelmi-és fegyverzet-technológia;
– irányított és kinetikai energia rendszerek;
– elektronika;
– térinformatikai adatok;
– energiai kutatások;
– vezérlés, navigáció és jármûkövetõ rendszerek;
– információs rendszerek;
– információs harceljárások;
– gyártási folyamatok;
– tengeri rendszerek;
– nyersanyagok;
– nukleáris rendszerek;
– félvezetõk;
– szenzorok és lézerek;
– ellenõrzõ rendszerek;
– ûrrendszerek;
– telekommunikációs rendszerek;
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– haditechnikai kutatások és ellenintézkedések;
– tõzsdei információk;
– hírügynökségek adatbázisai;
– stb.
Ezek az elemek az esetek többségében stratégiai fontosságúak, gyakran stra-

tégiai fontosságú termékeket állítanak elõ, kettõs rendeltetésû technológiákat al-
kalmaznak, vagy a tudományos kutatás legmagasabb színvonalát képviselik.

3.0 Az információs technológia hatása a hadviselésre

Az információs technológia magába foglalja az információgyûjtés, feldolgozás,
felhasználás, alkalmazás és forgalmazás módszereinek és eljárásainak összes-
ségét. A feldolgozás technológiája kiterjed az információ rendezésére, elemzésé-
re, a döntés-elõkészítés és döntéshozatal elõsegítésére, valamint a tudás alapú
szakértõi rendszer létrehozásához szükséges technológiákra. Ezeknek a techno-
lógiáknak az elõnye, hogy képesek hatalmas mennyiségû aktuális információt a
felhasználók rendelkezésére bocsátani meghatározott idõben és helyen. Mind-
ezen lehetõségek következtében a rendszerek „intelligencia” színvonala és a fel-
használók bizalma olyan fokra növekedett, hogy napjainkban már életfontosságú
döntéseket hoznak ilyen módon, legyen szó egyénekrõl vagy különbözõ intézmé-
nyekrõl, szervezetekrõl.

Az információs korszak kezdetétõl a hadszínteret hatalmas mennyiségû és mi-
nõségileg magasabb szinten álló információ árasztotta el. Az információ terjedé-
sének dinamikája a XX. század második felében jelentõsen megváltozott. A ha-
gyományos forma szerint az információ a parancsnoki hierarchián belül mozgott,
a változás pedig az, hogy az információk egy igen jelentõs része a parancsnoki
struktúrán kívülrõl kerül be a rendszerbe, illetve a rendszeren belül is fokozódott
az információáramlás. Ez azt jelenti, hogy a korábbi tisztán vertikális irányú infor-
máció áramlással szemben kialakult egy vegyes, vertikális és horizontális irányú
áramlás. Az információ mennyisége, minõsége és terjedésének dinamikája egyre
inkább befolyásolta a döntéshozatal módját, helyét és megteremtette a feladatok
delegálásának objektív feltételeit.

Az információs technológia katonai jellegû alkalmazása lehetõvé teszi a pa-
rancsnoki, irányítási, vezetési rendszer, illetve az harcoló erõk alkalmazásának je-
lentõs, egyidejû és egymást kölcsönösen támogató továbbfejlesztését. Ugyanak-
kor növekszik az egész rendszer sebezhetõsége is. Az információ megszerzése,
értelmezése, feldolgozása, elemzése és forgalmazása folyamatában a fejlett tech-
nikai rendszerek szinte kizárólagos alkalmazása jelentõsen fokozza az esetleg be-
következõ hibák hatásait és következményeit. Ezen technológiák felhasználható-
ságának általános érvényûsége a potenciális ellenség részére is biztosítja a saját
információs rendszereink elleni támadás módszereinek megismerését és a szük-
séges eszközök, berendezések megszerzésének lehetõségét. Ezért a vezetési,
irányítási rendszereket már nemcsak az információ mennyisége, minõsége és idõ-
beli aktualitása alapján minõsítik. Fontos jellemzõk lettek még a felhasználható-
ság, elérhetõség, hitelesség, a „hozzáadott érték” valamint a rendszerek biztonsá-
ga, védettsége.
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A vezetési, irányítási rendszerek egyik fontos tulajdonsága, hogy képesek meg-
sokszorozni a feladatok végrehajtásának hatékonyságát. Ezt a tulajdonságot to-
vább erõsíti és fokozza az információs technológiák alkalmazása azzal, hogy az
adott feltételek mellett optimalizálja rendszert, illetve újabb alkalmazási lehetõsé-
geket teremt. A gyorsabb és jobb minõségû döntéshozatal lehetõvé teszi a haté-
konyabb feladat végrehajtást. Az információs technológia fejlesztése elõsegíti a
szembenálló fél döntéseinek figyelemmel kísérését, a feladat-végrehajtás állandó
ellenõrzését, az esetlegesen szükségessé váló beavatkozást, fokozza a tûzfegy-
verek hatékonyságát, mindenekelõtt pontosságát, célleküzdõ képességét.

Az információs korszak egyik jellegzetessége, hogy a korábbi korszakokkal el-
lentétben a katonai célra is felhasználható kutató-fejlesztõ tevékenység súlypont-
ja a civil szféra területén van3 és alkalmazás is itt kezdett el elterjedni. A civil szer-
vezetek, cégek, intézmények elõször a meglevõ szervezeti kereteikbe építették be
az információs technológiát. Ennek eredményeképpen az addig alkalmazott eljá-
rások felgyorsultak és növekedett a hatékonyság is. Az új technológia által terem-
tett elõnyök kihasználása érdekében szükségessé vált a szervezeti keretek és a
technológiai folyamatok továbbfejlesztése.

Hasonló folyamatok játszódnak le a fegyveres erõknél is. Az elsõ lépés a harc-
tér digitalizálása, tehát a harcjármûvek, felderítõ, híradó és navigációs eszközök
számítógépes rendszerekkel való korszerûsítése és ezzel harcértékük fokozása.
Ezt követi egy, az új technológiai feltételek által ösztönzött szervezeti átalakulás.
A tényleges elõrelépés tehát nem az egyes eszközök technikai fejlettségétõl függ,
hanem sokkal inkább attól, hogy a teljes haderõ meg tudja-e teremteni azokat a
szervezeti feltételeket, melyek lehetõvé teszik az új technológiai eszközök által
biztosított elõnyök teljes mértékû kihasználását, hasznosítását. 

Mindezekbõl következik, hogy a magasabb színvonalú parancsnoki és irányítá-
si rendszer, illetve a fokozott hatású fegyverzet által teremtett lehetõségek sikeres
alkalmazásának egyik alapvetõ kritériuma a megváltozott feltételeknek megfelelõ
alkalmazási koncepciók, hadmûveleti elvek, doktrínák kidolgozása, szervezetek
és struktúrák létrehozása, illetve a szükséges személyi feltételek – kiképzés, fel-
készítés, begyakorlás – megteremtése. A technológiai és szervezeti, szervezési
feltételek egymást kölcsönösen feltételezik és csak együttesen, egy rendszerben
képesek hatékonyan mûködni. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az egyik feltételrend-
szer fejlesztése egyúttal a másik rendszer fejlesztését is elõsegíti. Magyar vonat-
kozásban ez azt jelenti, hogy nem szabad tétlenül várni a technológiai feltételek
megteremtésére. Egyrészt mert ez a szervezeti, szervezési feltételek megterem-
tése nélkül – tehát spontán formában – nem megoldható, másrészt képtelenek le-
szünk lépést tartani a technológiai fejlõdés ütemével és így lemaradásunk foko-
zódni fog.
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4.0. A biztonság fogalmának változása

A történelem egyik legfontosabb ismérve, hogy a katonai tevékenység, a bizton-
ság hatásait és következményeit tekintve a harctéri összecsapásból kiindulva térben
és idõben egyre inkább kiterjedt, és fokozatosan átfogta az egész társadalmat. Nap-
jainkban ez már olyan fokot ért el, hogy egyrészt eltûntek a földrajzi korlátok, hatá-
rok, másrészt a katonai tevékenység és a társadalmi tevékenység más egyéb terü-
letei csak egymással kölcsönhatásban képesek funkcionálni. A kölcsönhatás a tudo-
mányos technikai feltételek mai színvonalán olyan fokú, hogy a biztonságpolitikai
kritériumokat, szükségleteket alapvetõen a civil szféra igényei határozzák meg.

A biztonságpolitika alapját képezõ stratégia legfontosabb alapeleme a képvise-
lendõ és megvédendõ értékeknek és érdekeknek a korszak feltételeinek figyelem-
bevételével történõ megfogalmazása.

Az információs korszak egyik új jelensége a perszonalizáció 4, mely megváltoz-
tatja a fogyasztási cikkek és szolgáltatások értékét. Bármely fogyasztási cikk meg-
rendelése során – legyen az gépkocsi vagy ruházati cikk – pontosan meghatároz-
hatjuk egyéni igényeinket, kívánságainkat, elképzeléseinket, személyes szükség-
leteinket. Napjainkban már szinte minden szoftvergyártó a megrendelõ sajátsá-
gos, egyedi kívánságainak megfelelõ terméket gyárt, a hardvert pedig egyéni igé-
nyek szerint állítják össze. A sajátos igények és kívánságok alapvetõ tulajdonsá-
gokat és értékeket tükröznek vissza, mely az adott termék, vagy szolgáltatás vo-
natkozásában, mint „hozzáadott érték” jelennek meg. Az információs korszak
egyik fontos jellegzetessége tehát a digitálisan jelenlevõ, a perszonalizáción ala-
puló „hozzáadott érték”, mely fokozza az adott termék vagy szolgáltatás haszná-
lati értékét, növeli hatásfokát. Egyidejûleg azonban megjelenik egy új jelenség. A
perszonalizáció és a „hozzáadott érték” egyúttal információt is hordoz, mégpedig
a felhasználó különleges kívánságait elvárásait, értékeit, érdekeit, szándékait tar-
talmazó információkat. Ezeket az információkat a szolgáltató fel tudja használni,
részben a már megismert partner jövõbeni esetleges igényei, vagy azok befolyá-
solására vonatkozóan, másrészt általánosítva a szolgáltatásai fejlesztése folya-
matában. Ez azt jelenti, hogy minden egyes új kapcsolat egyúttal új információ for-
rása is. 

Az információs korszak lehetõvé teszi az egyéni emberi jogok kibontakoztatá-
sát, érvényesülését. Az egyes ember megfelelõ technikai feltételek biztosítása
esetén – számítógép terminál és telefonvonal közbeiktatásával – lehetõséget kap
az egyéni igényei szerinti kommunikáció megvalósítására, idõtõl és távolságtól
függetlenül információk beszerzésére, vagy akár ügyek intézésére, események
befolyásolására. Mindezt anélkül, hogy ezt hivatalosan akár törvényi, jogi úton,
akár technikai eszközökkel bárki korlátozná. Ellenkezõleg: az alapvetõ világten-
dencia a hálózati rendszerek és az alkalmazók körének bõvítése, a hálózati szol-
gáltatások színvonalának, minõségének növelése.

A perszonalizáció és az egyéni emberi jogok kibontakoztatása megváltoztatja
az egyes ember világról alkotott nézetét és az állammal szembeni elvárásait.
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Mindaddig, ameddig a hatalom és az információ egy aránylag zárt csoportosulás
monopóliuma volt, addig érvényesülni tudott a hatalomhoz közelálló „jól értesült”-
ek érdekeit szolgáló politika. Napjainkban egyre többen jutnak hozzá a korábban
elérhetetlen információkhoz, kapnak betekintést a különbözõ szintû döntéshozata-
li folyamatokba. Ezzel megnövekszik az egymással rivalizáló érdekcsoportok szá-
ma, bõvítve ezzel a döntéshozatalban érdekeltek körét. Az így kialakuló verseny-
helyzetben az jut elõnyhöz, az tudja jobban érvényesíteni érdekeit, aki hatéko-
nyabban tudja felhasználni információit.

Az információs korszak tudományos-technikai vívmányai által ösztönözve, a
magas fokon perszonalizált társadalmi és politikai folyamatok egy egymással há-
lózati kapcsolatban álló rendszert alkotnak, melyben a részvevõk nagysága nem
feltétlenül áll egyenes arányban részvételük minõségével. Ebben a rendszerben a
korábbinál nagyobb számú hatalmi és befolyást gyakorolni szándékozó csomó-
pont alakult ki, mint a korábbi viszonyok között, és mint új jelenség, megjelenik a
magas szintû technikai feltételekkel rendelkezõ egyén is.

Az információs korszak új értékei tehát a perszonalizáció, az információforrások
kibõvülése, az egyéni emberi jogok kibontakozása az információk szabad meg-
szerzése illetve alkalmazása segítségével.

Az információ értékének növekedése polgári vonatkozásban a gazdaság határo-
kon átnyúló terjeszkedésével, a globalizációval, ezzel párhuzamosan, katonai vonat-
kozásban a tömegpusztító fegyverek – ezen belül az irányító és vezérlõ rendszerek
– elterjedésével magyarázható. Mivel a globalizáció és a tömegpusztító fegyverek
stratégiai jelentõségû kérdések, így az általuk indukált, a hatékony funkcionálás alap-
feltételeit biztosító információs szükséglet is stratégiai kérdés. A természeti és gaz-
dasági erõforrások megszerzése a történelem korábbi idõszakaiban mindig a hábo-
rúk kiváltó okai és céljai között kiemelt szerepet töltöttek be. Napjainkban elegendõ
a megszerezhetõ információk segítségével kedvezõ áron és feltételek mellett – ol-
csóbban mint egy háború – megvásárolni vagy befolyást szerezni az adott területen.
Ebben az értelemben az információ stratégiai eszközzé vált, mert az információ ala-
pú gazdaság és katonai irányítási, vezetési rendszer már elsõsorban a tudást, az is-
mereteket helyezi elõtérbe, szemben az anyagi tõkével, vagy a fizikai – termelõ, vagy
romboló - képességekkel. Az információs korszak ezen a téren egy jelentõs minõsé-
gi változáshoz vezetett. Az eredetileg az anyagi tõke és a fizikai képességek haté-
kony alkalmazása céljából mûködtetett információs rendszer mintegy önállósult és a
társadalom mûködése az információs rendszerek alkalmazásának függvényévé vált.
Katonai értelemben ez azt jelenti, hogy az információ a döntés elõkészítés és dön-
téshozatal eszközébõl, korábbi funkcióinak kibõvítése mellett a végrehajtás eszközé-
vé vált, azaz fegyver lett belõle. Ennek viszont egyenes következménye, hogy az in-
formációs rendszer védelme, sértetlenségének és zavartalan funkcionálásának biz-
tosítása a társadalom biztonságának, védelmének egyik legfontosabb garanciája. 5

Az információs korszak megváltoztatta a gazdasági és politikai érdekeket és
ezen keresztül az egyes országok biztonsági érdekeit. Az hidegháború idején –
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melynek elsõdleges kiváltó oka az ideológiai szembenállás volt – az erõk és az el-
rettentés egyensúlya szabályozta a nemzetközi kereskedelmi politikát és a diplo-
máciai viszonyokat. Kereskedelmi szankciók, embargók és a stratégiai fontossá-
gú technológiák exportjának tilalma torzította el az egyes országok közötti kapcso-
latokat. A hidegháború, illetve annak végsõ kimenetele – mely a rombolástól és az
emberéletben okozott veszteségektõl eltekintve politikai, gazdasági, társadalmi,
biztonságpolitikai, diplomáciai és egyéb vonatkozásokban egyenértékû volt egy
háború következményeivel – a szembenálló erõk társadalmi hatékonysága közöt-
ti különbség alapján dõlt el. Ebben a vonatkozásban kiemelt szerepe és fontossá-
ga volt az információs korszak által teremtett technikai-technológiai feltételeknek.
A hidegháború megszûnésével eltûntek, vagy legalábbis kezelhetõ mértékûre
csökkentek és bizonyos értelemben háttérbe szorultak az ideológiai ellentétek, így
lehetõvé vált az információs technológia elterjedése. Az információs korszakban
kiemelt jelentõsége van a kooperáción és a nyílt információcserén alapuló kölcsö-
nös politikai és gazdasági függõségnek.

Az információs korszak egyik jellemzõje, hogy az egyedi, kimondottan nemzeti
jellegû és a globális, tehát a nemzetközi élet más szereplõivel azonos biztonság-
politikai érdekek egymáshoz viszonyított aránya megváltozik. Az egyre inkább ko-
operációra épülõ környezetben az államok, különösen a szomszédok egymásköz-
ti – fegyveres – konfliktussal fenyegetõ viszálykodásai jelentõsen leredukálódtak,
aminek hatását az elrettentés, a strukturált támadóképtelenség, az átláthatóság
csak fokozza. Napjainkban az információs korszak teremtette feltételek között
egyre inkább érvényesül az, a hadtudomány klasszikusai által képviselt felfogás 6,
hogy a gyõzelem nem az ellenség – hõsies, saját áldozatokat sem kímélõ – fizikai
megsemmisítése, hanem a saját érdekek megvédése, érvényre juttatása, kibon-
takoztatása.

Az érdekviszonyok átstrukturálódási folyamata azonban nem áll meg a nemze-
tek egymásközti viszonyában bekövetkezett változásoknál. A nemzetközi gazda-
sági, pénzügyi kapcsolatok fejlõdése és világot átfogó hálózataik kialakulása azt
eredményezi, hogy a gazdaság fõbb szereplõi egyre kevésbé a nemzeti és egyre
inkább a nemzetközi piac szereplõivé válnak. Különösen igaz ez Magyarországon,
ahol az elmúlt tíz évben bekövetkezett gazdasági fejlõdés legfontosabb összete-
võje éppen a nagy nemzetközi cégek betelepedése, és ezáltal hazánknak a nem-
zetközi gazdasági folyamatokba történõ bekapcsolódása volt. Ez azt is jelenti,
hogy a Magyarországon elõállított termék a világ bármely pontjáról idehozott
anyagból készül, és a világ bármely pontján kerülhet értékesítésre. A nagy, nem-
zetközi cégek közötti verseny következtében minden résztvevõ igyekszik saját
rendszerét globális szinten optimalizálni, és ilyenkor a nemzeti korlátok, eltérõ
szabályozók problémát, akadályt, tehát mindenképpen egyfajta érdekellentétet
képeznek.

Az információs korszak viszonyai között a gazdasági élet funkcióképessége,
biztonsága és prosperitása egyformán függ az államtól és a gazdasági, pénzügyi
szektor szereplõitõl. Azonban minél több cég, vállalat jelenik meg és válik aktívvá
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a nemzetközi színtéren, annál kevésbé lehet tevékenységüket nemzeti szempont-
ok alapján korlátozni. Walter Wriston 7 szerint „a tõke oda megy, ahol keresik, vár-
ják, és ott marad meg, ahol jól bánnak vele”. A nagy, nemzetközi – multinacioná-
lis – cégek, miközben a legnagyobb profitért küzdenek, saját érdekeiknek megfe-
lelõen vagy szembefordítják, vagy egymás mellé állítják az egyes országokat. Az
Európai Unió bizonyos értelemben nem más, mint az adott ország-csoport tagjai-
nak azon igyekezete, hogy befolyásukat, mozgásszabadságukat megõrizzék a
multinacionális gazdasági hálózatokkal szemben. Azonban a multinacionális cé-
gek gyorsabban reagálnak a világban bekövetkezett eseményekre és globális mé-
retekben is jobban tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, mint a földrajzi határok
által korlátozott államok. Az információs korszakban a hatalom sokkal inkább a
kapcsolatoktól, az együttmûködéstõl és a befolyásolási képességtõl függ, mint-
sem az országhatárok megerõsítésétõl vagy katonai védelmének fejlettségétõl.
Ebbõl következik, hogy az egyes országok biztonsága sokkal inkább az együttmû-
ködéstõl és a bizalomtól függ, mintsem a hatalmi konfrontációtól.

A globális információs hálózatok által összekötött és mûködtetett cégek, válla-
latok, intézmények egységes rendszereket képeznek. Ezeken a rendszereken be-
lül az országhatárok tehát nem elválasztó vonalak, az egyes – résztvevõ – orszá-
gok között beindul egy kiegyenlítõdési és ugyanakkor a rendszerek között pedig
egy együttmûködési és versengési folyamat. Ugyanakkor tévedés lenne azt állíta-
ni, hogy az információs technológia szembeállítja egymással a hálózatok rendsze-
rében mûködõ cégeket, intézményeket és az állami adminisztrációt. Az informáci-
ós technológia által teremtett lehetõségek kihasználása, alkalmazása az állam in-
tézményei, szervei részére is éppen olyan hatékonyságnövelõ hatásúak, mint a
gazdasági, pénzügyi szférában.

5.0 Információs mûveletek

5.1 Az információ természete

Az információ alapja az adat. Az adatfeldolgozás alapvetõ kritériuma az ele-
gendõ mennyiségû adat és az elemzõ, értékelõ munka minõsége, mely egy egy-
séges rendszert alkot. Az adat feldolgozásának eredménye az információ. A to-
vábbi feldolgozás eredményeképpen az információk rendszerébõl épül fel az is-
meret. Az ismeret nem más, mint az ellenõrzött és tényként elfogadott informá-
ció.

A katonai mûveletek tervezése során meg kell különböztetni a hiedelmet és az
ismeretet. Az ellenõrizetlen hiedelmek, még ha bármilyen hihetõnek is tûnnek,
nem tények, lényegében csak vélemények, melyekrõl késõbb kiderülhet, hogy té-
vesek. Azok a döntések melyek alapja hiedelem, kockázatot jelentenek.

Az ismeret fejlõdésének fontos eleme a meglevõ tapasztalatokkal való össze-
hasonlítás, szembeállítás. Ennek során az ismeret egy adott összefüggésbe he-
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lyezve és megítélve kap magasabb minõségi besorolást, megértés, tudás lesz be-
lõle. Egy adott helyzet megértése átláthatóvá, értelmezhetõvé teszi a folyamato-
kat, elõsegíti a döntés elõkészítését és a döntéshozatalt.

A tervezéssel foglalkozó szakemberek természetes törekvése, hogy a döntés
elõkészítéséhez szükséges megértést, tudást lehetõ legmagasabb színvonalán
birtokolják, ugyanakkor a valós körülmények között a döntés elõkészítés feltételei,
különösen hadmûveleti viszonyok mellett, tele vannak kétértelmûséggel, ellent-
mondással, hiányos információval és tudással. A megnövekedett mennyiségû és
magasabb szinten, gyorsabban feldolgozható információ ellenére a döntéshozatal
emberi tevékenység maradt, és marad a jövõben is. Az információs korszak tudo-
mányos és magas szinten fejlett technológiai feltételei lehetõvé teszik a döntésho-
zatal hatékonyságának fokozását, de az emberi tényezõt az automatizált rendsze-
rek a jövõben sem lesznek képesek helyettesíteni. Ez egyben azt is jelenti, hogy
a rendelkezésre álló tudományos lehetõségek és eszközök ellenére mûvészet
marad.

Az információs korszakban tehát egy konfliktus esetén elegendõ érdek- és erõvi-
szonyokra vonatkozó információ birtokában jó hatásfokkal értelmezhetõ, tervezhetõ
a résztvevõk szabály-, vagy megegyezés-követõ magatartása, együttmûködési
készségük, de mint ahogy korábban, úgy jelenleg sem tervezhetõ reakciójuk kiszá-
míthatatlan következményekkel járó fegyveres katonai mûveletek esetén. Ez a felis-
merés is a konfliktuskezelés nem háborús módszereinek alkalmazását helyezi elõ-
térbe. Az információs korszak teremtette feltételek és hatékonyságot növelõ képes-
ségek elsõsorban a módszerrel konform eljárások esetén érvényesülnek.

Az információs korszakban maga az információ a tudatos emberi tevékenység
központi elemévé válik. Ha azonban az információ téves, hibás vagy megbízhatat-
lan, akkor veszélyezteti a megalapozott, helyes döntéshozatalt. 

Az információs háborúban az információ nemcsak eszköze – fegyvere – a ka-
tonai tevékenységnek, hanem célpontja is. „Az információs háborúban a célpont
az emberi értelem, különösen azoké, akik a békével vagy háborúval kapcsolatos
kulcsfontosságú döntéseket hozzák”. 8

5.2. Definíció

Az információs korszak katonai tevékenységére vonatkozó, egységesen értel-
mezett és elfogadott magyar nyelvû definíció jelenleg még nem létezik. Az USA-
ban elfogadott definíció szerint az információs hadviselés:

Az információs fölény megszerzése érdekében tett akciók, melyek egyrészt az
ellenséges információk, információtól függõ folyamatok, információs rendszerek
és számítógép hálózatok befolyásolására, másrészt a saját információk, informá-
ciótól függõ rendszerek és számítógép hálózatok megvédésére irányulnak.” 9
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Az információs hadviselés lényege, fõ célja olyan jelentõs információs elõnyök
megszerzése, mely lehetõvé teszi, hogy a saját erõk ellenõrzésük alatt tudják tar-
tani az ellenséges erõket. Az információs hadviselés stratégiai célkitûzése az in-
formációk megszerzése, használhatatlanná tétele, vagy befolyásolása útján a
döntõ fölény megszerzése és fenntartása az ellenséges információs infrastruktú-
ra felett a saját és baráti információs rendszerek védelme mellett. Az információs
hadviselés egyik jellemzõje, hogy eltûnt a földrajzilag körülhatárolt „hadszíntér”,
helyét átvette a „kibernetikus térség”, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a szemben-
álló felek viszonylagos biztonsággal mérhetnek csapást a másik félre.

Az információs hadviselés egy átfogó fogalom, mely a végrehajtás szintjére le-
bontva információs mûveletek formájában realizálódik. Az információs mûveletek
lehetnek támadó vagy védekezõ jellegûek, de bármelyikrõl is legyen szó, a szem-
ben álló feleknek fel kell készülniük minden olyan támadás elhárítására, melyet
maguk a másik fél ellen képesek indítani.

Clausewitz levezetésébõl tudjuk, hogy a „háború nem egyéb, mint a politika
folytatása más eszközökkel”. 10 A fenti levezetésbõl pedig arra a következtetés-
re juthatunk, hogy az információs háború a háború folytatása más eszközökkel.

5.3. Katonai alkalmazás

Az eddig leírtakból következik, hogy az információs hadviselés szélesebb értel-
mû fogalom, nem szorítkozik kizárólag a háborúra, a katonai értelmezés csak egy
része az egésznek. A katonai alkalmazást alapvetõen három részre lehet osztani.
Mindhárom területen kiemelt fontosságú a költségkímélõ, a tervezést, felkészülést
elõsegítõ szimulációs rendszerek alkalmazása.

5.3.1. Információ szerzés

Állami szervezetek, intézmények, gazdasági vállalkozások, pénzintézetek,
fegyveres erõk és nemzetbiztonsági szervek tevékenységének egyik alapfeltétele
az információ. Információra van szükség a rendeltetésszerû tevékenység megter-
vezéséhez, a végrehajtáshoz, illetve a végrehajtás részfolyamatainak ellenõrzé-
séhez, az eredmények hasznosításához, a szükséges együttmûködéshez, és a
továbblépéshez is. Az információ alapját képezõ adatok gyûjtése, kiterjed az
igény, a feladat meghatározására, a források felkutatására, az adatok megszerzé-
sére, a rendszerbe való bevezetésére. Miután az említett intézmények, szerveze-
tek filozófiájában fontosabb a gyorsaság, a pontosság, a kiszámíthatóság, az
együttmûködés, a nyíltság, mint a titkolózás, elzárkózás, ezért a velük kapcsola-
tos adatok, információk jelentõs része az információs hálózaton elérhetõk és meg-
szerezhetõk. A jelen helyzetben ha valaki információhoz akar jutni, az kénytelen
saját magáról is információt adni. Az adatok és információk gyûjtésének folyama-
tában fontos kritérium a mennyiséggel, a minõséggel, az idõszerûséggel és az ér-
vényességével szemben támasztott követelmény.
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Az információ-szerzés célterülete a korábbiakkal szemben kibõvült. Míg
korábban az információ-szerzés célja szinte kizárólag az ellenség volt, nap-
jainkban ez kiterjed a baráti és a saját erõkre, képességekre és lehetõségek-
re is.

Az adat és információ gyûjtés a korábbi korszakokkal szemben ma már képes
nemcsak az aktív, hanem a passzív rendszerekbõl, illetve rendszerekrõl adato-
kat szerezni. A megnövekedett információmennyiség további igényeket támaszt
nemcsak maga az információ iránt, hanem ennek részeként az információszer-
zés eszközei és módszerei iránt is, ami további technológiai fejlesztésekre ösz-
tönöz.

5.3.2. Információs támadás

Az információs támadás célja az ellenséges fegyverzet, híradó, vezetési és hor-
dozó eszközök információs rendszerei. Az információs támadás felöleli az megté-
vesztést, a manipulálást, a pszichológiai mûveleteket, az elektronikai harcot és a
rombolást.

5.3.2.1. Megtévesztés

Ennek alapja hamis információ bevitele a szemben álló fél adatgyûjtõ
rendszerébe. A támadás eredményeképpen hamis információk alapján téves
döntések születnek. Katonai vonatkozásban ilyen mûveletek közé tartozik a
megtévesztõ adatoknak „felderítési adat”-nak álcázva az ellenség tudomá-
sára hozása, vagy a pszichológiai mûveletek. Ezek a támadások az informá-
ciós technológia fejlõdésével párhuzamosan várhatóan egyre gyakrabban
kerülnek alkalmazásra. A támadásnak kitett szervezeteknek, intézmények-
nek ahhoz, hogy képesek legyenek védekezni, képesnek kell lenni a gyors
reagálásra és a bejövõ adatok forrásainak ellenõrzésére.

5.3.2.2. Manipuláció

Az adat- és információszerzõ rendszerek fokozódó használata új lehetõ-
séget teremtett az információ rendeltetés szerinti felhasználásának megaka-
dályozása terén. Nincs feltétlenül szükség minden adat, vagy információ
megszerzésére, esetenként nincs is rá lehetõség, de ugyanakkor lehetõség
van a megsemmisítésére vagy használhatatlanná tételére.

A megsemmisítés – elsõsorban a saját információs bázis hiányában –
megakadályozza a szervezet mûködését. Az információ használhatatlanná
tétele olyan intézkedések és módszerek alkalmazását jelenti, melyek a nor-
mál információ védelmen túlmenõen az ellenség információszerzõ rendsze-
re ellen irányulnak.
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5.3.2.3. Pszichológiai mûveletek

A hadviselésnek, a katonai tevékenységnek mindig is része és kísérõ je-
lensége volt a pszichológia. A pszichológiai mûveletek 11 funkciója, tartalma,
jellege a történelem folyamán alapvetõen nem változott, de közvetítõ köze-
ge és ezáltal módszerei és hatásának intenzitása a mûszaki-technológiai ha-
ladás által teremtett feltételeknek megfelelõen fejlõdött. Már napjainkban is
politikai és katonai tevékenységet befolyásoló hatása van annak a közvet-
len, helyszíni, az eseményekkel szinte azonos idõben érkezõ információnak,
mely a korszerû média útján hat úgy az eseményektõl nagy távolságra élõ
polgári lakosságra, mint a politikai döntéshozókra.

5.3.2.4. Rombolás

Katonai értelemben a rombolás azt jelenti, hogy a kijelölt célt fizikailag meg
kell semmisíteni, ezzel lehetetlenné téve rendeltetésszerû mûködését. Az in-
formációs korszakban, habár a célpontok azonosítása és fizikai leküzdése
sem kizárt, sokkal hatékonyabb és „békében” is alkalmazható módszer az
adatbázis, illetve a rendszert mûködtetõ programok ellen, az adott szervezet,
intézmény mûködésének megbénítására irányuló támadás. Az Interneten ke-
resztül, mely egy hálózatba tömöríti az együttmûködõ partnereket, versenytár-
sakat és ellenségeket, lehetõség van a teljes adatbázis megsemmisítésére,
megkárosítására, lemásolására, vagy kicserélésére néhány percen belül.
Ezek a támadások – melyek célpontjai a hálózati csomópontok – mûködéskép-
telenné teszik az adatbázist vagy a rendszert vezérlõ programot és ezzel meg-
akadályozhatják a rendeltetésszerû mûködést. Katonai konfliktus esetén, mint
az Öböl-háborúban vagy a Szerbia elleni légiakciók során bebizonyosodott, a
siker egyik feltétele az ellenséges vezetési és híradó rendszerek használha-
tatlanná tétele az információs hadviselés módszereivel.

5.3.3. Információs védelem

Az egyes intézmények, szervezetek hálózatukon tárolnak, és feldolgoznak
olyan információkat, mely az ellentétes érdekeltségû csoportok részére is fonto-
sak. Szemben a korábbi idõszakkal, amikor egy hadsereg hadmûveleti, mozgósí-
tási, pénzügyi és logisztikai tervezése fizikailag is egymástól térben elválasztva
történt, napjainkban mindezek az adatok egy egységes rendszer részei. Az ilyen
és hasonló jellegû adatokat védeni kell illetéktelenek hozzáférésétõl. Ugyancsak
védeni kell az információkat hordozó berendezéseket, és a mûködtetésüket bizto-
sító programokat is.
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A védekezés elsõ lépése az adatok minõsítése, illetve a hozzáférhetõség feltét-
eleinek feladathoz, funkcióhoz kötött meghatározása, valamint mindezek technikai
feltételeinek biztosítása. Ugyancsak fontos annak ellenõrzése, hogy ki, mikor, ho-
gyan, hol jutott hozzá védett adatokhoz, vagy kísérelte meg azok megszerzését.
A rendszerek rendeltetésszerû nyitottsága ellenére sem szabad védelem nélkül
tárolni még a legáltalánosabb értékû adatokat sem, mert megfelelõ rendezõelvek
alapján közelítve építõ elemei lehetnek egy ellentétes érdekû csoport által hasz-
nosítható információnak.

Katonai vonatkozásban különös jelentõsége van annak, hogy a hálózatokról
megszerezhetõ információkat már nemcsak erre a célra kiépített apparátussal
rendelkezõ – ellenséges – állami szervek képesek megszerezni, hanem bárki, aki
az ehhez szükséges mûszaki-technikai feltételekkel és szaktudással rendelkezik.
Ezek száma pedig gyakorlatilag végtelen, ezért jelentõsen megnövekszik az ilyen
irányú potenciális veszély.

Az információs védelem rendeltetése a saját és baráti erõk és eszközök, va-
lamint információ források védelme. Magába foglalja a hadmûveleti biztosítást,
a híradás biztosítást, a számítógéprendszerek biztosítását és a fizikai biztosí-
tást.

5.3.3.1. Hadmûveleti biztosítás

A hadmûveleti biztosítás feladata az ellenséges információs támadásokkal,
meglepetésekkel, ráhatásokkal szembeni sebezhetõség csökkentése és a saját
cselekvési szabadság fokozása. A hadmûveleti biztosítás azon intézkedések és
rendszabályok eredménye, melyeket a parancsnok, az ellenséges erõk informáci-
ós támadási eljárásainak, képességének, lehetõségeinek ismerete és megértése
birtokában a saját erõk funkcióképességének megóvása érdekében életbe léptet.
A hatékony biztosítás megteremti a saját támadó akciók döntõ idõben és helyen
történõ végrehajtásának feltételeit.

5.3.3.2. Híradó biztosítás

A híradás biztosítása felöleli azokat a védelmi intézkedéseket, melyek célja,
hogy megakadályozza illetéktelen személyek értékes információkhoz történõ
hozzáférését, melyeket a híradó rendszer birtokbavétele, vagy tanulmányozása
útján szerezhetnek, illetve megtévessze az illetéktelen személyeket a híradó
rendszer birtoklása vagy tanulmányozása útján szerzett információik értékelése,
értelmezése során. A híradás biztosítása kiterjed a rejtjelzés, az információ-átvi-
tel berendezéseire és információ tartalmára, a kisugárzásra és a fizikai bizton-
ságára.

5.3.3.3. Számítógéprendszerek biztosítása

A megszerzett információk felhasználása mellett igen fontos szempont azok vé-
delme. Ezen túlmenõen azonban elsõdleges a meglevõ saját információs bázis
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védelme. Mint arról már szó volt, minél aktívabb egy információs hálózat, annál
fejlettebb, sokoldalúbb, elérhetõbb hálózati infrastruktúrára van szüksége. Ez
egyúttal azzal is jár, hogy növekszik a hálózat sebezhetõsége. Ezért kiemelkedõ
fontosságú kérdés az információs rendszer védelme.

Míg a korábbi – információs korszak elõtti – idõszakban a védekezés filozófiá-
jának alapja egy földrajzilag, nemzeti, vallási, vagy egyéb jelzõk alapján megjelölt
ellenség volt, akinek bármely cselekedete fenyegetést és veszélyt jelentett, nap-
jainkban a védekezés filozófiájának alapja, központi eleme a megvédendõ objek-
tum, függetlenül attól, hogy a veszély, fenyegetés honnan jön. Ez azonban nem
pusztán filozófia kérdése. A mûszaki-technológiai feltételek következtében a háló-
zati infrastruktúra ki van szolgáltatva a közvetlenül nem azonosítható, „névtelen”
hálózati szereplõk – nem kívánatos – szándékos beavatkozásának éppúgy, mint
a technikai meghibásodásból eredõ problémáknak. A szándékos és nem szándé-
kos meghibásodások között természetesen minõségi különbség van, de a kettõt
mégsem lehet elválasztani egymástól. Mindenekelõtt azért nem, mert az ered-
mény mindkét esetben ugyanaz: a rendszer nem mûködik rendeltetésszerûen.
Ezen túlmenõen a szándékos meghibásodás okozója igyekszik az általa okozott
problémát egyszerû mûszaki-technikai problémának álcázni. Az okozott probléma
pedig valójában ilyen formában jelentkezik. Ezért a foganatosítandó ellenintézke-
déseknek is alapvetõen a hálózat technikai védelmére, ellenálló képességének
növelésére kell irányulni.

A számítógépes biztosítás az automatikus adatfeldolgozó rendszerek biztonsá-
gának számítógépes vonatkozása, mely magába foglalja a számítógépekhez va-
ló hozzáférés, kapcsolatfelvétel, vagy a bennük tárolt információ megszerzésének
ellenõrzésére és használatára, illetve az illetéktelen beavatkozás megakadályozá-
sára szolgáló mechanizmusokat és technológiákat.

5.3.3.4. Fizikai biztosítás

Az információs rendszerek oltalmazását szolgáló fizikai jellegû biztonsági mû-
veletek, melyek megelõzik illetve magakadályozzák az illetéktelen hozzáférést a
berendezésekhez, elhelyezési objektumokhoz, anyagokhoz, dokumentációkhoz,
információkhoz, illetve védelmet biztosítanak kémkedés, szabotázs, lopás, vagy
kártevés ellen.

5.4. Példák az információs háborúban felhasználható fegyverekre

5.4.1. Számítógép vírus

A vírusok olyan kódrendszer töredékek, melyek önmagukat másolják bele na-
gyobb programokba, és ezzel megváltoztatják magát az eredeti programot. A ví-
rus csak akkor kezdi el kifejteni hatását, amikor a program beindításra kerül. A ví-
rusok folyamatosan másolják önmagukat és megfertõzik a másolásra kerülõ prog-
ramokat is.

A vírusok jól ismert szereplõi a számítógépes rendszereknek, így természetes,
hogy kárt okozó hatása az információs háborúban is alkalmazásra kerül. Eredeti-
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leg a vírusokat saját szakmai tudásukat próbára tevõ egyének vitték be a rend-
szerbe, de napjainkban természetes, hogy ilyen eszközök fegyverként jelennek
meg és katonai alkalmazásukat intézményesített formában tervezik meg és készí-
tik elõ.

5.4.2. Férgek. (Worms)

A férgek önálló programok, melyek másolás útján reprodukálják önmagukat, és
terjednek egyik számítógéprõl a másikra a hálózaton belül. A vírusoktól eltérõen
nem modifikálják más programok tartalmát. A férgek kárt okozó hatásukat azáltal
fejtik ki, hogy felfalják, illetve törlik a programokat.

5.4.3. Trójai faló

A Trójai faló ugyancsak kódrendszer töredék, mely behatol a programokba és
ott rejtett, álcázott funkciót hajt végre. Egyik fontos feladata lehet például a víru-
sok vagy férgek álcázása.

A Trójai faló álcázható, mint egy adott programba beépített védelmi intézkedés.
Ennek alapján az Interneten keresztül különbözõ biztonsági vonatkozású és kár-
okozásra alkalmas információt lehet megszerezni az adott programról. Mivel a
Trójai faló önmaga nem okoz közvetlenül érzékelhetõ kárt, ezért nagyon nehéz
nyomára jutni és leleplezni.

5.4.4. Logikai bomba. (Logic bombs)

A logikai bomba hasonlít a Trójai falóhoz, amennyiben aktivizálása során mû-
ködtetni kezdi a programokban esetlegesen elrejtett vírusokat, férgeket, vagy más
támadó rendszereket. Alkalmazható önálló programként vagy kódrendszer része-
ként is, melyet a rendszer programozója, kifejlesztõje telepít.

Katonai alkalmazására akkor kerülhet sor, ha valamely programfejlesztõ ország
vagy cég, mely uralja a piacot, olyan logikai bombákat helyez el az általa forgal-
mazott programokban, melyeket egy esetleges háború, vagy konfliktus esetén a
hálózati rendszeren keresztül aktivizálni lehet.

5.4.5. Csapda (Trap doors)

A csapda nem más mint a programozó által telepített mechanizmus, mely lehe-
tõvé teszi számára a késõbbi használat során a beépített védelem kijátszását és
az észrevétlen behatolást a rendszerbe.

Katonai alkalmazása hasonló mint a logikai bomba esetében, de különösen jól
használható felderítési, hírszerzési feladatok ellátásához.

5.4.6. Csipek

Ahogy a szoftver, ugyanúgy a hardver is tartalmazhat elõre beépített és rejtett
funkciókat. Napjainkban a csipek képesek több millió integrált áramkört befogad-
ni, így tehát igény szerint elõállítható olyan is, mely a titkos funkció ellátására al-
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kalmas. Kaphat például olyan programot, hogy egy meghatározott idõ után vagy
egy meghatározott frekvencián érkezõ jel hatására mondja fel a szolgálatot, vagy
a helymeghatározást elõsegítõ rádiójelzéseket sugározzon ki. A választék ezen a
téren szinte kimeríthetetlen. A fõ probléma a csipekkel, hogy hogyan lehet azokat
az információs háború szempontjából fontos számítógépbe telepíteni. A legegy-
szerûbb megoldás, hogy a gyártó cég minden egyes csipet a megkívánt kiegészí-
tõ funkcióval együtt állít elõ.

5.4.7. Nano-berendezések 12 és mikrobák.

A nano-berendezések és mikrobák képesek a hardver megtámadása útján ko-
molyan károsítani a számítógép rendszereket. A nano-berendezések parányi ro-
botok, kisebbek mint a hangyák, és képesek szétszóródni az ellenséges informá-
ciós központban. Az irodahelységekben képesek megtalálni a számítógépeket, és
méreteiknél fogva a legkisebb résen is be tudnak hatolni a berendezés belsejébe,
ahol rövidzárlatot okoznak.

Egy másik módszer a hardver károsítására a különleges mikrobák alkalmazá-
sa. Ismeretesek olyan mikrobák, melyek képesek olajat enni, Nem elképzelhetet-
len olyanok kitenyésztése, melyek a szilíciumot eszik meg.

5.4.8. Elektronikai zavarás

A hagyományos elektronikai zavarás feladata volt az ellenséges rádióforga-
lom blokkolása, annak megakadályozása, hogy információt tudjanak fogadni.
Az információs háborúban nem a forgalom blokkolása a cél, hanem az ellen-
séges rendszer olyan mennyiségû megtévesztõ, vagy használhatatlan infor-
mációval történõ elárasztása, mely megakadályozza a rendeltetésszerû mûkö-
dést.

5.4.9. HERF 13 fegyverek – EMP 14 bombák

A HERF eszközök képesek az ellenséges informatikai rendszereket nagy ener-
giájú rádiójelek kilövése útján harcképtelenné tenni. Az okozott kár lehet mérsé-
kelt, korlátozott, tehát helyrehozható, de lehet egészen súlyos, ami a hardver fizi-
kai megsemmisítését is jelentheti. A HERF eszközök alkalmazásának alapja az in-
formatikai rendszerek áramköreinek túlterheléssel szembeni érzékenysége, se-
bezhetõsége. Ezek az eszközök tulajdonképpen olyan rádióadó készülékek, me-
lyek koncentrált rádiójeleket küldenek a célpontra, mely lehet egy egyedi számító-
gép, egy egész hálózat, vagy akár egy repülõgépen vagy gépjármûben elhelye-
zett berendezés.

Az EMP bombák esetében az elektromágneses impulzusok erõforrása lehet
egy nukleáris- vagy nem nukleáris robbanás. Ezeknek az eszközöknek az ellen-
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séges számítógéprendszerektõl nem nagy távolságra történõ felrobbantása egy
adott területen belül megsemmisíti az összes informatikai és híradó eszközt. Ter-
vezett felhasználása nem egyedi, hanem csoportosan elõforduló célok ellen irá-
nyul.

6.0. Nemzetközi összehasonlítás

Az információs korszak technológiája az USA-ból származik. Az igények és
szükségletek a tömegpusztító fegyverek rendszerbe állítása, elterjedése, vala-
mint a katonai erõnek egymástól nagy földrajzi távolságban történõ telepítése és
alkalmazása, a technikai feltételek pedig az új technológiák és anyagok felfede-
zése következtében születtek meg. De a katonai alkalmazással párhuzamosan
folyamatosan fejlõdött a civil szférában történõ alkalmazás is. Itt fejlõdött a leg-
magasabb szintre a hardver, a szoftver, az ûrtechnológia és a hálózati rendsze-
rek kifejlesztésére irányuló munka, illetve ezek gyakorlati alkalmazása. Ennek
megfelelõen az USA-ban több évtizedes ismeret, gyakorlat és tapasztalt halmo-
zódott fel, melynek katonailag felhasználható elemeit sikeresen alkalmazták az
Öböl-háborúban, a Szerbia elleni 1999. évi légi akció, valamint az idõközben le-
zajlott békefenntartó hadmûveletek során. Napjainkban az USA Fegyveres
Erõkben található a legmagasabb szintû felkészültség az információs hadvise-
lés terén, mely iránymutató úgy a NATO, mint a többi szövetséges ország részé-
re.

A fejlõdési tendenciák azonban jól megfigyelhetõk a világ többi országában is.
Kiemelkedõ példa erre Kína, ahol részben kormányprogram van az informatikai
hadviselés fejlesztésére, ugyanakkor széleskörû tudományos kutatás és szak-
irodalom feldolgozás is folyik. Ez a folyamat a belgrádi kínai követség bombázá-
sa óta felerõsödött, és USA értékelés szerint agresszív – USA ellenes – jelleget
öltött. 15 Ennek egyik megnyilvánulása volt, hogy a belgrádi kínai nagykövetség
bombázása utáni idõszakban kínai hackerek napokon keresztül támadták az
USA Belügy- és Igazságügyi Minisztérium számítógépeit, valamint három napra
megbénították a Fehér Ház hálózatát. 16

Külön érdemes megemlíteni Oroszországot, ahol az információs technológia
megjelenésének kezdeti idõszakától kezdve nagy figyelmet szenteltek az ilyen
úton megszerezhetõ információk gyûjtésének. Ezen a területen komoly sikere-
ket értek el, de összességében véve sem a hidegháború kimenetele, sem az ál-
lami lét fenntartása érdekében tett intézkedések vonatkozásában, sem a nem-
zetközi politikai küzdelemben nem tudtak ebbõl profitálni. Ennek mindenekelõtt
az lehet az oka, hogy az információs technológia csak egy zárt rendszerben
funkcionált, és szinte kizárólagosan az információk megszerzésére, esetleg az
ûr- és katonai technológia fejlesztésére irányult. Mindez azonban szinte teljesen
el volt szigetelve a társadalom többi szférájától, és sem az állami életben, gaz-
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daságban vagy az oktatásban nem volt semmilyen alapja vagy háttere. A mai
helyzet ettõl nem sokban különbözik.

USA értékelés szerint Oroszországon, Kínán és Franciaországon kívül Szí-
ria, Irán, India, Pakisztán és Izrael azok az országok, melyek a legnagyobb
erõfeszítéseket teszik az információs technológia katonai alkalmazásának fej-
lesztése terén. 17 USA források szerint Szerbia az 1999. évi bombázások ide-
jén nem rendelkezett információs technológiával.18 Ugyanakkor kínai források
szerint 19 Szerbia hackerek segítségével támadta az USA, Nagy-Britannia és
a NATO hálózatait és ezzel kényszerítette az USA kormányt a hadmûveletek
leállítására.

Ugyancsak az USA-ból származó értékelés szerint mintegy 120 ország vagy
csoport fejlesztett, vagy fejleszt információs hadviselési rendszereket. Ezek közül
is említésre méltó Kanada, ahol a hacker tevékenység elleni védelem került elõ-
térbe, és Svédország, ahol külön szervezetet hoztak létre az információs hadvise-
lés feltételeinek megteremtésére.

A NATO-n belül az információs hadviselési képesség jelenleg alapvetõen egyen-
lõ az USA információs hadviselési képességeivel. Tény mindenesetre az is, hogy a
NATO középtávú fejlesztése minden területen az információs technológiára épít 20,
mely a tagországok részére is fokozott fejlesztési kötelezettségeket ír elõ.

7.0. Hazai helyzet és tennivalók

Magyarországon az információs technológia terjedése az elmúlt években jelen-
tõsen felgyorsult, de ez szinte kizárólag a polgári szférára vonatkozik. A gazdasá-
gi és pénzügyi valamint híradástechnikai területen a fejlõdés mindenekelõtt a ma-
gánszféra inspirálására igen dinamikussá vált. Ezzel párhuzamosan megindult
egy fejlõdési folyamat az állami adminisztrációs és közigazgatási területen is,
melynek egyik megnyilvánulása a kormány fennhatósága alatt mûködõ Informáci-
ós Tárcaközi Bizottság (ITB).

Az ITB 1999. október 1-i dátummal „Magyar válasz az Információs Társada-
lom kihívásaira” címmel szakértõi vitaanyagot adott közre. Ez az anyag elem-
zi az információs technológia alkalmazásának lehetõségeit a társadalom, az
infrastruktúra, a közoktatás, a gazdaság, a közigazgatás és az emberek min-
dennapi életének fejlesztése szempontjából. Ugyanakkor az egész anyag egy-
általán nem foglalkozik az információs technológia katonai, védelmi vonatko-
zásaival.

A Magyar Honvédségben a tervszerû, hosszú távú fejlesztés valamikor a nyolc-
vanas években megszûnt és azóta tulajdonképpen a meglevõ készletek és tarta-
lékok felélése folyik. Ilyen körülmények között nem követhetõ azoknak a hadsere-
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geknek a példája, melyek a folyamatos korszerûsítés keretében a híradás és a fe-
délzeti elektronika, valamint a rádiótechnikai és elektronikai harc eszközeit újítot-
ták fel, majd ennek megfelelõen megkezdték a szervezeti átalakítást.

Az információs hadviselés elemeinek adaptálása három problématerületet ölel
fel.

a. A politikai-katonai szükségszerûség, igény, a szellemi elfogadás.
A fejlõdés a tudományos-technológiai és társadalmi, gazdasági folyamatok
által determinált. A hagyományos területeken létezõ elmaradásokat a hagyo-
mányos eszközök fejlesztésével nem lehet behozni. A meglevõ hagyomá-
nyos eszközök – harckocsik, repülõgépek, tüzérségi eszközök, stb. – fejlesz-
tése csak az elmaradást konzerválja, az ennek megfelelõ korszerû eszközök
beszerzése pedig elfogadhatatlan nagyságrendû anyagi terhet jelent. A kato-
nai tevékenység jövõje az információs hadviselés elemeinek alkalmazása.
Másképpen kifejezve az információs korszak által diktált és ösztönzött válto-
zásokat, hatásokat megúszni, kikerülni, figyelmen kívül hagyni nem lehet.
Jobb és ésszerûbb minél elõbb bekapcsolódni, mert a késedelem csak nö-
veli a lemaradást és a felzárkózáshoz szükséges anyagi-pénzügyi ráfordí-
tást. Ha egy ország vezetése ezt nem érti meg, kiteszi magát annak a ve-
szélynek, hogy nem lesz képes biztonságát egy olyan stratégiai környezet-
ben megvédeni, ahol a többi résztvevõ ebbe az irányba fejlõdik, és egyre in-
kább fejleszti ezeket a képességeit. A társadalom, amelyik maga is használ-
ja az információs korszak technológiáját, könnyebben hajlandó annak egyik
integrált részterületét, az információs hadviselést mint elkerülhetetlen fejlõ-
dési fokozatot megérteni és elfogadni, mint egy hagyományos hadsereg fi-
nanszírozását vállalni, annak minden társadalmi és pénzügyi-gazdasági ter-
hével és következményeivel együtt, beleértve a dolog természetébõl eredõ
elkülönülési, önállósodási tendenciákat is.

b. Hatékonyság, pénzügyi, gazdasági és gazdaságossági aspektusok.
A hagyományos fegyverzet egy meghatározott esetre, a háborúra készül.
Ezért évekig áll, vagy csak korlátozott formában kerül felhasználásra, amor-
tizálódik, és végül anélkül, hogy rendeltetésszerûen alkalmazásra kerülne,
elavul, korszerûtlenné válik és le kell cserélni. Ez a folyamat így ismétlõdik
évtizedek óta. Az információs korszak technológiai eszközei, melyek a kato-
nai tevékenység céljaira is felhasználhatóak, egyrészt nem speciális hadiipa-
ri termékek, hanem bárki számára elérhetõ, a normál kereskedelmi forgalom-
ban kapható részegységekbõl, alkatrészekbõl tevõdnek össze, másrészt ha
egyszer rendszerbe állították õket, folyamatosan, tehát békeidõszakban is
eredeti rendeltetésüknek megfelelõen mûködnek, az esetek túlnyomó több-
ségében mérhetõ, érzékelhetõ civil funkciójuk van. Összességében véve az
információs hadviselés eszközei olcsóbbak, ugyanakkor kihasználhatóságuk
sokoldalúbb, rugalmasabb, ennélfogva költséghatékonyabb, mint a hagyo-
mányos eszközök, illetve az azok mûködtetéséhez szükséges infrastruktúra,
üzemanyag, lõszer és személyzet, különösen ezen tényezõk mennyiségi vo-
natkozásai.

c. Technológiai, technikai aspektusok
Azt, hogy milyen eszközöket alkalmazunk, egyrészt a politikai szinten meg-

531

14.4 Az információs hadviselésrõl (Jávor Endre)



határozott igények és szükségletek, továbbá a lehetõségek és korlátok felis-
mert és tudatosult határai befolyásolják. Az elsõ és legfontosabb a meglevõ
eszközök és rendszerek, valamint a rendelkezésre álló kapacitások felméré-
se. Hiszen az információs technológia olyan fontos elemei, mint pld. a GPS,
vagy a különbözõ hálózatvédelmi és biztonsági eljárások hazánkban is elter-
jedtek és fejlõdésben vannak. Ugyancsak jelentõs a hazai szoftverfejlesztõ
kapacitás, továbbá jelentõs szakmai tapasztalatok halmozódtak fel a koráb-
bi idõszakban az elektronikai harceszközök fejlesztése és rendszerbe állítá-
sa terén.

Napjainkban, amikor Magyarországon egyre inkább terjed az információs kor-
szak szellemi és technikai kultúrája – számítógép, Internet, rádiótelefon, stb. –  el
kell kezdeni foglalkozni ennek a kérdésnek a katonai vonatkozásaival is. Annál is
inkább, mert azokban az országokban, ahol az információs korszak kultúrája ma-
gasabb fokon áll mint Magyarországon, az ilyen irányú kidolgozó, tervezõ munka
és annak gyakorlatba történõ átültetése már hosszabb idõ óta folyik. Miután ettõl
a társadalmi és tudományos-technológiai alapokon nyugvó fejlõdési folyamattól
egyre kevésbé lehet – nem tudunk, de nem is akarunk – elszeparálódni, el kell
kezdeni nálunk is az ilyen irányú tevékenységet. A következõ idõszakban elsõdle-
ges feladat egy olyan elemzõ, tervezõ munka, melynek alapvetõ rendezõ elve az
információs hadviselés. Az információs korszak egyik legfontosabb felismerése,
hogy a hagyományos információ értéke a számítógépes hálózatok – a perszonal-
izáció, tehát a testre szabottság – felhasználása, közbeiktatása által megnövek-
szik. Ezért meg kell kezdeni a saját testre szabott, az információs hadviselés kifej-
lesztésére és alkalmazására irányuló tevékenységünket

A tervezõ munka kiinduló alapja a politikai szintû igények megfogalmazása, te-
hát a biztonságpolitikai koncepció és az egész társadalomra kiterjedõ kormányza-
ti szintû információs technológia elterjesztését koordináló tevékenység. Nagyon
fontos annak a megfogalmazása, megértettetése és elfogadtatása, hogy az infor-
mációs hadviselés egy, a többi komponenssel egyenrangú, de nem elhanyagolha-
tó része az információs korszak technológiájának. Ugyanakkor azt is fel kell ismer-
ni, hogy az információs hadviselés elvének és gyakorlatának adaptálása a Magyar
Honvédség jövõje, felélesztésének, újrafejlesztésének, korszerûsítésének talán
az egyetlen racionális útja.

A tervezõ munka elsõ fázisában a társadalmi és biztonságpolitikai igények és
szükségletek alapján, a nemzetközi tapasztalatok felhasználásával ki kell dolgoz-
ni a katonai tevékenység alapját képezõ hadmûveleti elveket. Részleteiben ez az
alábbiakat foglalja magába:

– politikai és biztonságpolitikai szintû igény és szükséglet megfogalmazás;
– egységes és alkalmazható szakmai terminológia- és fogalomrendszer kialakí-

tása;
– jogi alapok és harmonizáció;
– a katonai tevékenység elveit szabályozó anyagok kidolgozása;
– alkalmazási doktrínák elkészítése;
– tudományos anyagok feldolgozása;
– mûszaki-technológiai tervezés elveinek kidolgozása;
– összehasonlító gazdaságossági számítások; 
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– a civil szféra tapasztalatainak feldolgozása;
– alkalmazási, felhasználási tapasztalatok feldolgozása;
– sajtó és szakirodalom feldolgozása;
– konferenciák és kiállítások anyagainak hasznosítása.

Erre alapozva el kell készíteni a szervezeti felépítés elgondolását és az erõk
struktúráját. A következõ lépés a logisztikai feltételek, valamint a nevelés képzés
feltételeinek meghatározása.

533

14.4 Az információs hadviselésrõl (Jávor Endre)



Felhasznált irodalom:

Alberts, Dr. David S.: The Unintended Consequences of Information Age Tech-
nologies. (H.n.) Institute for National Strategic Studies, Natonal Defense Universi-
ty. 1996. (Megtalálható: http.//www.ndu.edu/ndu/inss/books/uc/uchome.html; El-
mentve: 2000. 03. 10.)

Baocun Wang, Fei Li: Information Warfare. Beijing. Liberation Army Daily. June 13
and June 20, 1995. Megtalálható: http://www.fas.org/irp/world/china/docs/i-
w_wang.htm; Elmentve: 2000. 03. 16)

Burns, Robert: Information Warfare. Washington (AP) 1999. Megtalálható:
http://www.infowar.com/mil_c4i/99/mil_c4i_110999b_j.shtml; Elmentve: 2000. 01.24.)

Clausewitz, Carl von: A háborúról. Budapest. Zrínyi Kiadó 1961. (1-2. kötet)

China: Army Paper On Need For Offensive, Defensive Imternet Warfare, (Forrás:
Jifangjun Bao’ Bejing, 1999. november 11. 7. oldal. (Megtalálható: http://www.in-
fowar.com/mil_c4i_112299b_j.shtml; Elmentve: 2000. 03. 13.)

Cramer, Myron L. Dr.: Information Warfare. 1996. (Megtalálható: http://www.in-
fowar.com/survey/infowar.html; Elmentve: 2000. 03. 13.)

Cramer, Myron L. Dr.: Economic Espionage: An Information Warfare Perspective.
(Megtalálható: http://www.infowar.com/survey/scip_iw.html; Elmentve: 2000. 02.
20.)

DiNardo R.L., Hughes Daniel J.: Some Cautionary Thoughts on Information War-
fare. (Megtalálható: http://www.infowar.com/mil_c4i/dinardo.html-ssi; Elmentve:
2000. 02. 20.)

Fast, William R., LTC: Sun Tzu Art of War in Information Warfare. (é.n.) (Megtalál-
ható: http://www.ndu.edu/ndu/inss/siws/ch1.html; Elmentve: 2000. 02. 03.)

FM 100-5. Hadmûveletek. Tábori kézikönyv. Budapest. Magyar Honvédség Vezér-
kara. 1997.

FM 100-6. Information Operations. August 1996. Headquarters, Depatement of
the Army.

FM 101-5-1. Operational Terms and Symbols. Washington D.C. Headquarters,
Department of the Army. 1985

Gillam, Mary M. Major: Information Warfare: Combating the Threat in the 21st
Century. (1997) A Research Paper Presented to the Reseach Department of the
Air Command and Staff College.

Gretz, Bill: Pentagon Study finds China preparing for war with US. The Washing-
ton Times. 2000. február 8. (Megtalálható: http://www.uta.fi/~ptmakul/infowar/in-
dex.html)

534

14.4 Az információs hadviselésrõl (Jávor Endre)



Gortler, Fred W. Major: Understanding Information Power and Organizing for Victory
in Joint Warfighting. Command and Staff College of the Marine Corps. 1995. (Megta-
lálható: http://www.fas.org/spp/eprint/gortler.htm; Elmentve: 2000. 03. 16.)

Kuehl Dr. Dan: Information Warfare. Washington. National Defense University.
(É.n.) (Megtalálható: http://www.seas.gwu.edu/~cs751/Iwin60/sld001.htm; El-
mentve: 2000. 02. 18.)

Liddel Hart, Basil Henry: Strategie. Wiesbaden, Rheinische Verlagsanstalt, 1954.

Magyar válasz az Információs Társadalom kihívásaira. (Szakértõi vitaanyag) 2.
Változat. 1999. október 1. (Megtalálható: http://www.itb.hu/dokumentumok.htm)

Militärisches Studienglossar – Englisch. Hürth. Bundessprachenamt. 1990.

Molander, Roger C., Riddile Andrew S., Wilson Peter A.: Strtegic Information War-
fare: A New Face of War. RAND. 1996 (Megtalálható: <http.//www.infowar.com>
Elmentve: 2000. 01. 25.)

Munro Nei: Inducting Information. National Journal. 27.03.1999.
(Megtalálható: http://www.infowar.com/mil_c4i_/99/mil_c4i_032999c_j.shtml; El-
mentve: 2000. 03. 14.)

Nuttall, Chris: Kosovo Info Warfare Spreads.
(Megtalálható: http://www.infowar.com/mil_c4i/99/mil_c4i_041099c_j.shtml;  El-
mentve: 2000. 02. 20.)

Papp Daniel S., Alberts David: Information Age Anthology.
(Megtalálható: http://www.ndu.edu/ndu/inss/books/anthology1/preface.html; El-
mentve: 2000. 03. 02.)

Pike John: Information Warfare and Information Security on the Web.
(Megtalálható: http://www.fas.org/irp/wwwinfo.html; Elmentve: 2000. 01. 25.)

Pufeng Wang: The Challenge of information Warfare. Beijing. China Military Sci-
ence. Spring 1995. (Megtalálható: http://www.fas.org/irp/world/china/docs/i-
w_mg_wang.htm; Elmentve: 2000. 03. 16.)

Regan, Tom: Cyber Wars, Wars of The Future… Today. Christian Science Monitor.
1999. június 24.
(Megtalálható: http.//www.infowar.com.mil_c4i/99/mil_c4i_062999a_j.shtml; El-
mentve: 2000. 03. 13.)

Report of the Defense Science Board Task Force on Information Warfare-
Defense. (IW-D). Washington. Office of the Undersecratary of Defense For Aqui-
sition & Technology. (Megtalálható: http://66cryptome.org; Elmentve: 2000. 01.
25.)

Rockwell, David L.: Kosovo Signals EW Weaknisses. Aviationweek & Technology.
January 17, 2000.

535

14.4 Az információs hadviselésrõl (Jávor Endre)



(Megtalálható: http://www.infowar.com/mil_c4i_012400a_j.shtml; Elmentve: 2000.
03. 08.)

Stein George J.: Information Attack: Information Warfare In 2025. (H.n.) Air War
College. 1996.
(Megtalálható: http://www.fas.org/spp/military/docops/usaf/2025/v3c3/v3c3_1.ht-
m; Elmentve: 2000.03.16.) Szun Ce: A hadviselés törvényei. Hn. Balassi Kiadó
1998.

The Alliance’s Strategic Concept. NATO Press Release. 1999. április 23.

Thomas, ThimothyL.: Kosovo and the Current Myth of Information Superiority. Fort
Leavenworth. Foreign Military Studies Office. 2000. április 24. (Megtalálható:
http://www.infowar.com/mil_c4i/00/mil_c4i_041300a_j.shtml; Elmentve: 2000. 04.
23.) 

Welcome to the Information Warfare Tutorial. (Sz.n.) Air War College. 1998.
(Megtalálható:http://www.maxwell.af.mil/au/awc/awcgate/iw-army/intro.htm; El-
mentve: 2000. 03. 08.)

536

14.4 Az információs hadviselésrõl (Jávor Endre)



15. FEJEZET

A TITKOSSZOLGÁLATOK
RÖVID TÖRTÉNETE,

A TITKOSSZOLGÁLATI FUNKCIÓ
RÉGEN ÉS MOST

(www.nbh.hu)



A magyar titkosszolgálatok rövid története,
a titkosszolgálati funkció régen és most

(www.nbh.hu)

A kémkedés régi idõkre nyúlik vissza. Területszerzõ, rabszolgagyûjtõ háborúk
és kincsrabló portyázások során alakult, formálódott. Kis túlzással azt is mondhat-
juk, hogy egyidõs az emberiséggel. Velünk született tulajdonság, hogy kíváncsiak
vagyunk mások ügyes-bajos dolgaira. Ugyanakkor az emberiség történetének
kezdeti idõszakában az egyes személyek, kisebb közösségek életben maradása
függött attól, hogy mennyire tájékozottak. Ez a tájékozódási kényszer jelentette a
„hírszerzés” kezdetleges formáját. A „kém dolga”, hogy kifürkéssze az ellenfél szi-
gorúan õrzött titkát, s azoknak a tudomására hozza azt, akiknek épp nem lenne
szabad tudniuk róla.

Már az idõszámításunk elõtti évezredekbõl maradt ránk írásos dokumentum hír-
vivõkrõl. Az egyiptomi fáraók birodalmának létét megteremtõ és biztonságát befolyá-
soló Nílus gátrendszerének állapotáról rendszeresen hírnökök számoltak be. I.e.
1340-ben Tutanhamon fáraó halála után pedig az ifjú özvegyhez, Anheszenamon ki-
rálynõhöz küldte el hírekért bizalmasát a szomszédos birodalom uralkodója.

Egy késõbbi írásos dokumentumot a kínai történelem vizsgálata során fedeztek
fel. A „Hadviselés mûvészete” címmel ie. 400 körül írta le gondolatait egy kínai
hadvezér. SZUN CU megállapította, hogy a sikeres háborút többek között a meg-
tévesztésre, a lélektani hadviselésre, az ellenség moráljának még az összecsapás
elõtti lerombolására kell alapozni. Azt írja: „nem az az igazán ügyes, aki száz csa-
tában gyõz, hanem az, aki harc nélkül vesz erõt az ellenségen.” Véleménye sze-
rint a gyõzelem legfõbb feltétele az „elõzetes tudás”, amely érdekében titkos ügy-
nököket kell alkalmazni. Gondolt a kémek elleni harcra is: „az országunkba küldött
ellenséges személyeket meg kell találnunk…”

Természetesen a szomszédok utáni „puhatolózás”, illetve a gyõzelemhez szük-
séges „elõzetes tudás” csak akkor vált az ember számára igazán fontossá, ami-
kor az elsõ, valóban államnak nevezhetõ alakzatok megszülettek. Ekkor már nem
csupán az egyes személyek, családok vagy törzsek, hanem az ország érdeke kí-
vánta, hogy minden egyes állam folyamatosan szemmel tartsa a szomszédait.
Idejében meg akarta tudni azok rejtett ellenséges szándékait, kilesni a saját hódí-
tó terveinek végrehajtásához kedvezõ idõt és alkalmat.

Kezdetben a kémkedés és az elhárítás fogalma összemosódott és mindkettõt
egységesen hírszerzésnek, információszerzésnek tekintették. Jóval késõbb, majd
csak a 19. században eredményezte azt az állam fejlõdése, hogy a hírszerzés fo-
kozatosan tagolódni kezdett. Elkülönült a katonai hírszerzés a politikaitól, majd pe-
dig mindkettõ két részre, egy külsõre és egy belsõre osztódott. A külsõ információ-
szerzés mint tevékenység ezt követõen az idegen államok megfigyelését jelentet-
te. A belsõ hírszerzésre, informálódásra az állam biztonságával összefüggõ fel-
adatok miatt volt szükség. Az állami renddel elégedetlen felforgató elemek és a
külföldrõl beszivárgó kémek felderítését is ennek körében látták el.

Õseink honfoglaláskori és késõbbi felderítõ portyázásairól kevés adat áll ren-
delkezésünkre, azok is nagyrészt megmaradnak a feltételezés szintjén. Az biztos,
hogy életbevágóan fontos volt tudni, mire készülnek a szomszéd törzsek, államok,
milyen erõket képesek mozgósítani, mik a szándékaik. Így a magyarok honfogla-
lása és az ezt követõ külföldi hadjáratok sem lehettek sikeresek a felderítõ elõõr-
sök nélkül.
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A magyaroknak kémek elleni küzdelmét leíró elsõ bizonyíték 1041-ben fedez-
hetõ fel az Aba Sámuel és Péter királyok között folyó küzdelmekben, amikor Aba
Sámuel egy hatalmas mozgósítás titokban tartása érdekében lezáratta az ország
nyugati határait és az utasokat, a kereskedõket, de még a követeket sem enged-
te ki az országból. 

A XIV. század folyamán elterjedt lovagi harcmód nem kedvezett a hazai titkos
tevékenységnek, mert azt szûk korlátok közé szorította. Az összecsapások általá-
ban elõre megbeszélt helyen és idõben zajlottak, így megelõzõ felderítésnek nem
tulajdonítottak jelentõséget. 

Az Anjou-korból a titokban végzett információgyûjtés szerepérõl alig tudunk va-
lamit. „Különös jelenség, hogy Nagy Lajos királyunk 58 hadjáratának történetében
nem találunk a kémkedésrõl pontosabb adatokat. Márpedig egy kivételével vala-
mennyi hadjárat külföldön zajlott le, s így el sem képzelhetõ, hogy a király ne al-
kalmazott volna minden esetben és jó elõre kellõ számú megbízható kémet és fel-
derítõt. 

Sajnos, Nagy Lajos legtöbb hadjáratának igen sok részlete ma is ismeretlen, s
a kémkedésrõl szóló feljegyzések hiánya is ezeknek a homályos részleteknek a
számát gyarapítja.”

A török hódoltság idõszaka bõvelkedik titkos eseményekben. Magyarországon
akkor szakadatlanul folyt a harc. A nagyobb hadjáratok közötti idõszakban és a bé-
ke éveiben is állandóan folytak a portyázások, a rajtaütések a végvárak mentén.
Ezeknek a hadi vállalkozásoknak sikere vagy elhárítása pedig nagyrészt az ellen-
ség alapos kikémlelésén múlott. Zrínyi Miklós a költõ és hadvezér az elhárítással
kapcsolatban a következõket írja: „Bízzál, de nézd meg kiben..., mert szépen szól,
esküszik, és az ellenségnél nagy vétket tett,... ez mind cselfogás lehet az te fejed-
re és a tieid veszélyére.” 

A „hírszerzõ szolgálat” megszervezésével a Magyar Királyság katonai igazga-
tásának vezetõit, a fõkapitányokat bízták meg. Egyes fontosabb végvár kapitányá-
nak is feladatául adták, hogy az ellenség szándékait megbízható embereivel ki-
kémleltesse és azt a környezõ kapitányok, fõkapitányok tudomására hozza. Az
egyik stratégiailag fontos végvárat, Gyulát 1565-ben a temesvári pasa támadása
fenyegette. A veszélynek kitett gyulaiak és a felsõ-magyarországi fõkapitány szá-
mára egyaránt létfontosságú volt a török csapatok mozgásának ismerete. A kör-
nyék minden török végvárába havonta útnak indítottak egy kémet. A jelentõseb-
bekbe több embert is küldtek hírekért egészen Budáig, Nándorfehérvárig, sõt Szó-
fiáig és Konstantinápolyig. A hírszerzõket a várnagy fizette, a török informátorok
híreit maga a kapitány honorálta. 

A hírszerzés és az elhárítás körébe tartozó esetekre következtethetünk a kora-
beli „számadásokból”. Összehasonlításként említhetõ Eger várának példája.
Egerben 1549 és 1562 között a kémek kifizetésére „a legnagyobb évi összeg 105
forint 71 dénár volt, míg Gyulán 1565-ben ez 1292 forint!” Feltételezhetjük, hogy
Gyulán sem a foglalkoztatott „megbízható emberek” számának, sem a kikémlelt
területek földrajzi elhelyezkedésének tekintetében nem maradtak le az egriektõl. 

Az ütközetek elõtt Rákóczi seregei számára is a környezõ falvak lakossága és
a várbeli iparosok, kereskedõk „szállították” a híreket. A parasztok, s a közébük
beállt és beöltözött kuruc katonák számoltak be arról, hol és milyen sáncot ásat-
tak velük a császári parancsnokok. A zárt várakból, erõdítményekbõl nehezebb
volt a hírek beszerzése. A császári várszolgálat könnyebb részét pénzzel fizetett
vagy erõszakkal toborzott férfiak látták el. Közülük is sokan várták Rákóczi kuru-
cait!
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A kuruc-labanc világ titkos tevékenységének egyik érdekessége a titkosírás ki-
terjedt használata. A parancsokat és a harci eseményekrõl szóló jelentéseket gya-
logos futárokkal vagy a postajáratokkal továbbították. Gyakran elõfordult, hogy az
ellenség elfogta õket, az irományt elvette tõlük. A megoldás a titkosírás használa-
ta volt! Egy-egy jelkulcsot csak rövid ideig használtak egyszerûségük, megfejthe-
tõségük miatt, s azt csak a levél írója és a címzett ismerhette. II. Rákóczi Ferenc
környezetében gondosan elõkészített titkosírásos rendszert használtak, melybõl
több, mint 90 titkos kulcs maradt az utókorra. A fejedelem is használt titkosírást,
sõt õ maga készített hozzá táblázatot, saját kezûleg írta, illetve fejtette meg a szá-
mára fontosabb küldeményeket, például a „Károlyi urammal” vagy „Eszterházy
urammal” folytatott levelezésében. Ugyanakkor kémeinek sikerült a bécsi udvar
néhány titkos postáját is megszereznie. Ezeket tisztjei teljes egészében vagy
részleteiben meg is fejtették számára. 

Magyarország titkosszolgálati történetének jelentõs idõszaka az 1848-49-es
szabadságharc ideje. Az e korból származó dokumentumokból kiderül, hogy Kos-
suth Lajos milyen fontosnak tartotta a titkos információszerzést. 1848 novemberé-
ben Görgeyhez írt levelében azt így fogalmazta meg: „Mindenekfelett jó spionok!”.
Kossuth a kémek jutalmazását is fontosnak tartotta. Ugyanabban a levélben arra
kéri a tábornokot, hogy egy fontos információ elérése érdekében kövessen el min-
dent, ”kerüljön bár 20.000 forintba”.  

A hírszerzés mellett a kormány az elhárításnak is kiemelt jelentõséget tulajdo-
nított. Ennek megfelelõen Szemere Bertalan belügyminiszter nagy körültekintés-
sel szervezte meg az államrendõrséget. Egy rendõrfelügyelõi kinevezést tartalma-
zó kéziratból megállapíthatók az elhárításra vonatkozó fõbb elvárásai: „.… rendõri
felügyelõk által kívánok minden eseményt hitelesen megtudni, amennyiben ezt a
kormánynak tudnia kell..., minden szellemi irányról és hangulatról értesítve lenni,
amennyiben az akár a haza védelmére, akár másféle kormányzati intézkedésre
okulás alapul szolgálhat..., mely szerint a mozgó rendõrség szem és fül gyanánt
szolgál... (a belügyminisztérium útján) megtudni mindazt, amit a kormánynak, mint
intézõ és végrehajtó hatalomnak tudnia kell... Debrecen, május 12. 1849. belügy-
miniszter, Szemere Bertalan”. 

A szabadságharc leverését követõen az önálló magyar titkosszolgálati tevé-
kenység ismét hosszú ideig szünetelt. Az Osztrák-Magyar Monarchiában a csá-
szári és királyi titkosszolgálat ebben az idõszakban kezd szervezett formát ölteni.
Az 1850-es évektõl a Monarchia vezérkarának már külön osztálya foglalkozott
kémügyekkel. 1878-ban jóváhagyásra nyújtottak be az uralkodónak egy terveze-
tet, amelynek tartalma a következõ: „Idegen hatalmak katonai berendezésének is-
merete már békeidõben is igen fontos, ezeket tehát állandóan meg kell figyelni.
Másrészt minden módon meg kell akadályozni, hogy idegen hatalmak bepillant-
hassanak a mi katonai viszonyainkba….” 

A kitûzött célokat a következõképpen kívánták elérni: „az idegenforgalom meg-
szigorítása, az útlevélváltás és jelentkezési kötelezettség pontos szabályozása és
ellenõrzése, a gyanúsnak tetszõ személyek, továbbá az országban maradt külföl-
di képviseletek tagjainak megfigyelése, magánfelek táviratozásainak korlá-
tozása..., a magánlevél-forgalom állandó ellenõrzése...” A tervezetet véleménye-
zési célból Tisza Kálmán miniszterelnök is megkapta, aki kifogásolta a posta ma-
gánforgalmának ellenõrzését, a levelek felbontását, a sajtószabadság korlátozá-
sát. Mindezeket csak törvényi felhatalmazás alapján látta alkalmazhatónak!
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Az uralkodó a magyar miniszterelnök több felvetését elfogadta, s az így kiadott
intézkedés lett az alapja a következõ évtizedekben a katonai és polgári titkosszol-
gálati munkának. 

Sajnálatos, hogy az I. világháború titkos eseményeit alig örökítették meg. Ez
pótolhatatlan veszteség a titkosszolgálati történet kutatói, a hadtörténet, de az
egyetemes történelemtudomány számára is. Mégis akad a korszaknak egy min-
denképpen említésre méltó magyar és – gyorsasága, megbízhatósága, jelentõsé-
ge tekintetében – mind a mai napig egyedülálló rejtjelfejtési vonatkozása! Pokorny
Hermann vezérkari századosnak sikerült feltörnie az oroszok rejtjelkulcsait, s az
egész háborút felölelõ idõszakban megfejtenie valamennyi lehallgatott orosz kato-
nai rejtjeltáviratot. Az általa megszerzett friss híreket teljes egészében felhasznál-
hatta az osztrák-magyar hadsereg fõparancsnoksága. A késõbbi Pokorny altábor-
nagy hosszú és sikeres katonai pályafutása alatt volt többek között megfigyelõ a
Krímben (1920) és a HM VI-2. osztály kódfejtõ alosztályának vezetõje is (1922). 

Titkosszolgálati történetünk újabb állomása az I. világháborút követõ idõszak.
Ebben a Tanácsköztársaság alig több mint négyhónapos idõtartama csak politikai
közjátéknak tûnhet. Röviddel Károlyi Mihály lemondását és a proletárdiktatúra ki-
kiáltását követõen 1919. március 30-án megjelent a Belügyi Népbiztosság rende-
lete a Vörös Õrség felállításáról, amelyben kiemelkedõ szerepet szántak egy po-
litikai nyomozó osztály munkájának. Ez azonban nem valósult meg, mert augusz-
tus 2-án bekövetkezett a Tanácsköztársaság bukása. 

Az állam és a társadalom törvényes rendjét veszélyeztetõ mozgalmak elleni el-
hárítási feladatok jogi alapját az 1921. évi III. törvénycikk teremtette meg. A két vi-
lágháború közötti korszak titkosszolgálatainak (politikai rendõrség, csendõrség,
központi nyomozó parancsnokság törzsalosztályának A csoportja, HM VI-2. osz-
tály) legfõbb feladata a szélsõjobb-és szélsõbaloldali mozgalmak, valamint a kis-
antant országok hírszerzõ szerveinek elhárítása volt. A trianoni békeszerzõdés
Magyarországnak nem engedélyezte vezérkar felállítását. Ezért a Honvédelmi Mi-
nisztériumon belül a VI. katonai fõcsoportot építették ki a vezérkar fõnökségévé.
Ezen belül mûködött a VI-2. osztály mint hírszerzõ és elhárító központ. A béke-
szerzõdés megtiltotta továbbá katonai attasék kiküldését is, ezért a VI-2. osztály
szervezetén belül rejtett katonai attaséi szolgálat mûködött. 1932-ben megalakult
a Magyar Királyi Honvédvezérkar, ezzel egy idõben a VI-2. osztály átalakult a Ve-
zérkari Fõnökség 2. osztályává. 

Egyre nagyobb jelentõséget tulajdonítottak a kommunizmus elleni harcnak, ezért
a csendõri, rendõri szerveknek feladatul tûzték ki valamennyi olyan állampolgári
szervezõdés megfigyelését, amely az állam rendjére veszélyes lehetett. Ennek ér-
dekében az egyletek, társaságok tagjai közül informátorokat szerveztek be. Már a II.
világháború eseményeinek közepette 1942-ben létrehoztak egy egységes Államvé-
delmi Központot. Magyarországnak a háborúból való sikertelen kiugrási kísérlete
után az ÁVK számára meghatározóvá vált a német, fasiszta befolyás. 

A gyõztes hatalmak Szövetséges Ellenõrzõ Bizottsága szovjet elnökének enge-
délyével 1945. 03. 12-én megalakult a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai
Osztálya, melynek munkájában a Szovjetunió érdekei és a moszkvai hírigények
érvényesültek. 1945. 05. 10-én a 1690/1945. ME számú rendelet intézkedett a
csendõrség feloszlatásáról és a Magyar Államrendõrség megszervezésérõl. 1948.
szeptember 10-én az államvédelmi szerveket a Belügyminisztérium irányítása alá
rendelték, létrehozva az Államvédelmi Hatóságot.
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A következõ évtizedekben az állambiztonsági szervek története szoros kapcso-
latban állt az országban folyó – a Szovjetunióval és a szocialista világrendszerrel
összefüggõ – politikai változásokkal. Szovjet tanácsadók közremûködésével telje-
sítették 1948 után az egypártrendszer által meghatározott feladatokat is. Ezek
végrehajtásának nem volt törvényben meghatározott alapja. 1949. 12. 28-i MT
rendelet intézkedett a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Fõcsoportfõnök-
sége és a Határõrség beolvasztásáról az új szervezetbe, s az 1950. 01. 01-jétõl
mint az önálló Államvédelmi Hatóság funkcionált. 

1949-50-ben az ÁVH a belügyminiszter irányítása alatt állt. 1950. január 1-jétõl
pedig közvetlenül a Minisztertanács alárendeltségébe került, mígnem a pártveze-
tés döntése alapján az ÁVH-t és a BM-et egységes Belügyminisztériummá vonták
össze. 1952-53. között újabb átszervezések során alakultak ki a központi fõosz-
tályok. A fegyveres erõk- és testületek szervezése, fejlesztése során a megfogha-
tatlan „politikai megbízhatóság” szempontját a szakértelem, a rátermettség fölé
helyezték, ennek következtében magasabb irányító pozícióba többnyire kellõ
szakértelem nélküli, hiányos mûveltségû személyek vagy mindenre kapható karri-
eristák kerültek. A korszakra jellemzõ koncepciós perek áldozatai közt voltak poli-
tikusok, ÁVH-munkatársak és egyszerû munkásemberek is. 

A társadalmi ellenõrzés nélkül mûködõ szervezet félelmet keltett az emberekben,
hiszen kiszivárgott, milyen módszerekkel bírták beismerõ vallomásra az ártatlanul
elfogottakat. Magyarország belsõ életébe beköszöntött a totális lét- és vagyonbi-
zonytalanság, a kitelepítések, a beszolgáltatások és a besúgók korszaka. A propa-
ganda eszközével próbálták a szervezetet olyan színben feltüntetni, mintha az nem
a néptõl eltávolodott, elvakult, gátlástalan emberek gyülekezete lenne. Az ellenség-
kép, a veszélyeztetettség érzetének állandó fenntartásában a sajtó is élen járt.

A forradalmi események folyamán, 1956. október 28-án az ÁVH-t feloszlatták.
Az 1956. november 4-e után, a kommunista mozgalom újjászervezõdésével létre-
jött MSZMP az egyik legfõbb feladatának tekintette az „államhatalom megszilárdí-
tását és a gazdaság újjászervezését”, ezért kritikával illette az Államvédelmi Ha-
tóság korábbi tevékenységét. A kritika azonban csak némely felületi jelenséget ra-
gadott meg, az ideológiai alapok változatlanul maradása miatt nem érintette a biz-
tonsági tevékenység tartalmát. A koncepciós perek tapasztalatait értékelve csak
az 1960-as évek végére alakult ki egy új titkosszolgálati szervezeti elgondolás.
1971 júniusában megalakult a Belügyminisztérium III. Fõcsoportfõnöksége, amely
miniszterhelyettesi irányítással látta el állambiztonsági feladatait 1990-ig. A szol-
gálat mûködését ez idõ alatt is – az MSZMP közvetlen irányítása, a csoportfõnök-
ségeken mûködõ pártszervezetek vezetése mellett – titkos, belsõ utasítások és
parancsok szabályozták.

A szocialista rendszer felbomlását követõen a magyar titkosszolgálatok átalakítá-
sára is sor került. Elõtte azonban még megélték pályafutásuk legnagyobb botrányát,
amely Duna-gate néven vált ismertté. 1990. január 5-én a Graffiti moziban megtar-
tott sajtóértekezleten az SZDSZ és a FIDESZ bejelentette, hogy a BM állambizton-
sági szervezete információkat gyûjtött az ellenzéki pártokról annak ellenére, hogy az
1989. október 23-ai alkotmánymódosítás ezt megtiltotta. A konspiráltan megszerzett
jelentés-másolatokból megállapítható volt a törvényellenes adatgyûjtés. 

A sajtótájékoztatót követõen indult vizsgálat eredményeként megszüntették a
Belügyminisztérium III/III-as (Belsõ Elhárítási) Csoportfõnökségét, mert bebizo-
nyosodott, hogy tevékenysége nem állt összhangban az Alkotmánnyal, ezért a Mi-
nisztertanács a legfontosabb állambiztonsági feladatokat a BM III/II-es (Kémelhá-
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rítási) Csoportfõnökségére bízta. Döntéseivel a Kormány teljesítette az ellenzéki
szervezeteknek a Belügyminisztérium átszervezésével kapcsolatos alapvetõ kö-
veteléseit, és egyben meggyorsította a nemzetbiztonsággal és közbiztonsággal
összefüggõ szervezeti változásokat.

Jelentõs az Országgyûlés által 1990. január 25-én elfogadott 1990. évi X. tör-
vény, amely a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezé-
sének átmeneti szabályozásáról szólt. Ennek alapján született meg a Miniszter-
tanács 26/1990. (II. 14.) számú rendelete a nemzetbiztonsági feladatok ellátásá-
nak átmeneti szabályozásáról. A rendelet március 1-jei hatállyal négy nemzeti tit-
kosszolgálat – ezen belül a polgári titkosszolgálatok: a Nemzetbiztonsági Hivatal
(NBH) és az Információs Hivatal (IH), valamint a katonai titkosszolgálatok: a Ka-
tonai Biztonsági Hivatal (KBH) és a Katonai Felderítõ Hivatal (KFH) – létrehozá-
sát írja elõ. Ezzel kezdetét vette egy egységes nemzetbiztonsági törvény terve-
zetének hatpárti egyeztetése, amelyet a parlament az 1995. évi CXXV. törvény-
ként fogadott el. 

A Nemzetbiztonsági Hivatal a kormány irányítása alatt álló országos hatáskörû,
önálló gazdálkodást folytató, a nemzetbiztonsági feladatok végrehajtására létre-
hozott fegyveres szerv. Feladatait az Alkotmányban meghatározott alapelvek és
követelmények mellett jogszabályok írják elõ. Alkotmányos felügyeletét az Or-
szággyûlés látja el. A közvetlen irányítási és felügyeleti jogokat a Kormány gyako-
rolja tárca nélküli miniszteren keresztül. A mai nemzetbiztonsági szolgálatok sorá-
ban a Nemzetbiztonsági Hivatal sem a mindenkori politikai hatalom eszköze, ha-
nem a polgárok, a nemzet biztonságán õrködõ szervezet.
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16. FEJEZET

JOGSZABÁLYMUTATÓ A
DR. DEZSÕ LAJOS-DR. HAJAS GÁBOR: 

A NEMZETBIZTONSÁGI
TEVÉKENYSÉGRE

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK CÍMÛ
KIADVÁNY

TARTALOMJEGYZÉKE ALAPJÁN

(HVGORAC, 2000. 01. 15.)



Jogszabálymutató (fontosabb jogszabályok: 2001.01.15.)

1. 1995. évi CXXV törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról
2. A nemzetbiztonsági tevékenység alkotmányos alapjaival kapcsolatos jog-

szabályok:
2.1. 1999. évi I. törvény A Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szer-

zõdéshez történõ csatlakozásáról és a szerzõdés szövegének kihir-
detésérõl 

2.2. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozata a Magyar Köztársaság biztonság-
és védelempolitikájának alapelveirõl 

3. A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetével és jogállásával kapcsola-
tos jogszabályok: 
3.1. 1040/1992. (VII. 29.) Korm. hat. – Az országos hatáskörû államigaz-

gatási szervek irányításáról és felügyeletérõl 
4. A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataival kapcsolatos jogszabályok: 

4.1. 31/1998. (V. 15.) IKIM r. – Az egyes nemzetközileg ellenõrzött termé-
kek és technológiák Termékellenõrzési Jegyzékének megállapításá-
ról 

4.2. 61/1990. (X. 1.) Korm. r. – Az egyes nemzetközileg ellenõrzött termé-
kek és technológiák forgalmának engedélyezésérõl

4.3. 43/1994. (III. 29.) Korm. r. – A rejtjeltevékenységrõl 
4.4. 86/1996. (VI. 14.) Korm. r. – A biztonsági okmányok védelmének

rendjérõl
4.5. 8/1994. (V. 20.) HM r. – A meghagyással kapcsolatos követelmények-

rõl 6/1996. (XII. 4.) TNM r. – A tartalékos hadkötelesek rendkívüli álla-
pot idején történõ meghagyásáról

4.6. 24/1997. (III. 26.) BM r. – Az állam mûködése, illetõleg a lakosság el-
látása szempontjából kiemelten fontos létesítmények körérõl

4.7. 57/1999. (X. 15.) GM-BM-PM-EüM-TNM együttes r. – A kábító-
szerek tiltott gyártásához használt egyes vegyi anyagokkal vég-
zett tevékenységek szabályozásáról szóló 100/1996. (VII. 12.)
Korm. rendeletben meghatározott hatóságok, valamint a Rendõr-
ség és Nemzetbiztonsági Hivatal feladatai ellátásához szükséges
tárolandó adatok körének és a hozzáférés rendjének szabályozá-
sáról

5. A nemzetbiztonsági szolgálatok irányításával és vezetésével kapcsolatos
jogszabályok:
5.1. 1998. évi LXXXV törvény a Nemzeti Biztonsági Felügyeletrõl 
5.2. 5/1997. (VIII. 6.) TNM r. – A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat

irányító tárca nélküli miniszter irányítási feladatok ellátását segítõ
szervezete elnevezésérõl 

5.3. 1108/1998. (VIII. 13.) Korm. hat. a kormány kabinetjérõl
6. A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenõrzésével kapcsolatos

jogszabályok:
6.1. 39/1998. (VI. 29.) OGY határozat az Országgyûlés bizottságainak lét-

rehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról
7. A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományával
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Kapcsolódó jogszabályok:

7.1. 1996. évi XLIII. tv. – A fegyveres szervek hivatásos állományú tagja-
inak szolgálati viszonyáról 

7.2. 2/1997. (II. 26.) TNM r. – A polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál
más keresõ foglalkozást nem folytatható vezetõk körének meghatáro-
zásáról a más keresõ foglalkozás bejelentésével, engedélyezésével,
az összeférhetetlenség megszüntetésével és tilalma megszegése kö-
vetkezményeivel kapcsolatos eljárás rendjérõl

8. A nemzetbiztonsági szolgálatok mûködési alapelveivel kapcsolatos jog-
szabályok:
8.1. 1/1993. (II. 9.) TNM r. – A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok gép-

jármûveinek üzemben tartásával és használatával kapcsolatos egyes
szabályokról

8.2. 7/1991. (X. 16.) HM r. – A honvédségi közúti jármûvek üzembentartó-
sáról /1998. (III. 6.) HM r. – A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok
szolgálati gépjármûvei forgalomba helyezése elõtti és idõszakos mû-
szaki vizsgálatával, környezetvédelmi felülvizsgálatával, valamint a
gépjármûvek hatósági engedéllyel és jelzéssel történõ ellátásával
kapcsolatos külön szabályokról

9. A nemzetbiztonsági szolgálatok által alkalmazható intézkedésekkel kap-
csolatos jogszabályok, jogszabályrészletek.
9.1. 6/1987. (X. 15.) HM r. – A Magyar Köztársaság fegyveres erõi szol-

gálati szabályzatának kiadásáról 
9.2. 5/1999. (X. 27.) TNM r. – A szolgálati fegyvernek a polgári nemzetbiz-

tonsági szolgálatoknál történõ rendszeresítésérõl, viselésérõl, hasz-
nálatáról és tárolásáról

10. A nemzetbiztonsági szolgálatok adatkezelésével kapcsolatos jogszabályok:
10.1. 1995. évi LXV tv. – Az államtitokról és a szolgálati titokról
10.2. 1994. évi XXIII. tv. – Az egyes fontos tisztségeket betöltõ személyek

ellenõrzésérõl és a Történeti Hivatalról
10.3. 11/1995. (XI. 14.) HM r. – A honvédelmi vonatkozású szolgálati titok-

körrõl
10.4. 3/1995. (XII. 19.) TNM r. – A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

szolgálati titokkörének megállapításáról 
11. A titkos információgyûjtéssel kapcsolatos jogszabályok:

11.1. 1994. évi XXXIV. tv. – A Rendõrségrõl
11.2. 1997. évi XXXII. tv. – A határõrizetrõl és a Határõrségrõl
11.3. 1998. évi XCIII. tv. az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal egyes

feladatairól 
11.4. 75/1998. (IV. 24.) Korm. r. – A távközlési feladatokat ellátó szervezetek

és a titkos információgyûjtésre felhatalmazott szervezetek együttmûkö-
désének rendjérõl és szabályairól 

11.5. 26/1999. (VIII. 13.) BM r. – A különleges eszközök és módszerek en-
gedélyezésérõl és igénybevételérõl 

11.6. 11/1999. (V. 12.) PM r. – A bírói engedélyhez kötött különleges esz-
közök és módszerek engedélyezésével, igénybevételével kapcsola-
tos szabályokról

12. A titkos információgyûjtéssel kapcsolatos sajátos gazdálkodási szabá-
lyokhoz kötõdõ jogszabályok:
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12.1. 152/1999. (X. 22.) Korm. r. – A haditechnikai eszközök beszerzésé-
re vonatkozó eljárási szabályokról 

13. A nemzetbiztonsági védelemmel és ellenõrzéssel kapcsolatos jogsza-
bályok

13.1. 10/1996. (VIII. 23.) HM r. – A fontos és bizalmas munkakörökrõl,-
valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl

13.2. 44/1996. (IX. 9.) IKM r. – Az ipari és kereskedelmi miniszter felügye-
lete alá tartozó szervezetek fontos és bizalmas munkaköreinek
megállapításáról

13.3. 34/1996. (XII. 21.) PM r. – A Pénzügyminisztérium és a pénzügymi-
niszter irányítása alá tartozó szervezetek fontos és bizalmas mun-
kaköreinek megállapításáról 

13.4. 2/1997. (IV. 28.) KÜM r. – A fontos és bizalmas munkakörökrõl, va-
lamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl 

13.5. 35/1997. (V. 13.) FM r. – A fontos és bizalmas munkakörökrõl, vala-
mint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl 

13.6. 34/1997. (V. 30.) BM r. – A fontos és bizalmas munkakörökrõl, vala-
mint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl

14. 1990-1996 között hatályos fontosabb szabályok
14.1. 29/1990. (III. 13.) OGY hat. – A Belügyminisztérium belsõ biztonsá-

gi szolgálatának tevékenységérõl 
14.2. 1974. évi 17. tvr. – Az állam- és közbiztonságról (kivonatos közlés)
14.3. 26/1990. (II. 14.) MT r. – A nemzetbiztonsági feladatok ellátásának

átmeneti szabályozásáról
14.4. 1990. évi X, tv. – A különleges titkosszolgálati eszközök és módsze-

rek engedélyezésének átmeneti szabályozásáról
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17. FEJEZET

UTÓSZÓ

A KÖNYV MEGJELENÉSE – TÉMÁJA ÉS A
JELENLEGI,

TITKOSSZOLGÁLATI-ÜGYNÖKI
TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS
PARLAMENTI TÉMÁK KAPCSOLATA

VALAMINT
A SZERZÕ VÉLEMÉNYE EZEKRÕL

(Várhalmi Miklós, 2002. 07. 08.)



A könyv megjelenése-témája és a jelenlegi, titkosszolgálati-ügynöki
tevékenységgel kapcsolatos parlamenti témák kapcsolata valamint

a szerzõ véleménye ezekrõl
(Várhalmi Miklós, 2002. 07. 21.)

1. A könyv megjelentetési szándéka elsõ negyedévben dõlt el.
2. A könyv elsõ kiadásának anyaga május-júniusban már szerkesztés alatt illet-

ve a nyomdában volt, amikor a jelenlegi parlamenti vita elkezdõdött, ezért
nincs közvetlen és ok-okozati kapcsolat a kettõ között.

3. Remélem viszont, hogy a könyv alapvetõ ismeretterjesztõ szándéka érvé-
nyesülésével az olvasókban felkelthetõ illetve megerõsíthetõ a magyar tit-
kosszolgálati tevékenység szükségessége a lakosság mindennapjainak
biztonságában is azzal, hogy a szolgálatok már értünk vannak és nem el-
lenünk.

4. A rendszerváltozás 1989-1990-ben lezajlott és ennek egyik része volt
jobboldali többségû parlament által elfogadott, úgynevezett ügynöktör-
vény (1994. évi XXIII. törvény), amely alapvetõen a III/3-as belbiztonsági
csoportfõnökséggel kapcsolatban állók tevékenységét ítélte meg olyan-
nak, mely a közéletiséget bizonyos területeken kizárja. Ezzel ezt a témát
befejezettnek kell tekinteni és ma már az ország egységes biztonságá-
ban mind nagyobb szerepet játszó nemzetbiztonsági tevékenységének,
ezen belül a titkosszolgálatok tevékenységének jövõjén kell dolgozni. 

5. Fontos, hogy a többi, III.–as csoportfõnökségeknek, a polgári hírszerzésnek
és elhárításnak, a katonai hírszerzésnek a tagjai nem a lakosság ellen dol-
goztak, hanem egy akkor is létezõ fogalmat és valóságot jelentõ Magyaror-
szágért, Magyar Nemzetért, amely ugyan minden kétséget kizáróan nemzet-
közi befolyás alatt állt, mint Magyarország a történelmének szinte minden
más idõszakában, így ma is! Kétségtelen, hogy befolyás és befolyás között
van különbség.

6. A múlt ismételt visszapörgetése az alábbi indokok alapján jogtalan, igazság-
talan és gazdaságtalan:
6.1. A hiányos ügynöki adatok miatt, a többirányú és értelmû manipulálha-

tóságot is feltételezve, nem dokumentálható minden érintettnek egy-
formán a múltbeli tevékenysége egzakt módon, így nem lehet azonos
feltételek mellett elbírálni az egyes ügyeket, ami az esélyegyenlõtlen-
ség illetve jogegyenlõtlenség miatt nem lenne igazságos és jogszerû
sem. Biztosan lesznek többen is, akik irataik, adataik eltûnése miatt to-
vábbra is a közélet szereplõi maradnak majd, remélhetõleg az ország
hasznára!

6.2. Nincs jogunk kitenni a felfedni kívánt ügynököket, családtagjaikat,
baráti köreiket, lét- és életbiztonságukat semmilyen kockázatnak, hi-
szen a közelmúlt kormányai garantálták államtitkosságukat. 

6.3. Az esetleges, úgynevezett önkéntes közéleti távozások is közvetve
ugyan, de már egyértelmûen azonosíthatóvá teszik az egyes személye-
ket. 

6.4. Végig kell gondolni azt is, hogyha valamely közéleti szereplõnk „ke-
mény” nemzetközi ügyeken dolgozott a felfedendõ ügynökök közül
és a közvetlen vagy közvetett felfedéssel bármilyen módon is azono-
síthatóvá válik az „ellenfél” által, úgy annak és esetleg családjának
élete, helyzete, körülményei igen kockázatossá válhatnak, amit a je-
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lenlegi parlamenti képviselõknek felvállalni felelõtlen kalandorság
lenne.

6.5. Milyen jogon fosztjuk meg utólag az ország legjobban felkészült, vá-
laszthatóságra jogosult és már megválasztott állampolgárai közül
a hírszerzõket és elhárítókat attól, hogy közéletünkben is hasznosul-
janak polgári végzettségük szerinti ismereteik és élettapasztalataik,
mikor képzésük, tapasztalatszerzésük minimum több tízmillió forint-
ba került.

6.6. A jelenleg érvényben lévõ rendõrségi, nemzetbiztonsági törvények-
ben és más szabályozásokban is szentesítette a magyar országgyû-
lés a fedett, a titkos, a védett, az ügynök, az informátor, a hálózat jel-
legû, stb személyeket, bel- és külföldi, céges és lakossági kapcsola-
tokat, fedõvállalkozásokat, tehát ma ugyanúgy léteznek ilyen szere-
pek, tevékenységek, funkciók, viszonyok csak más, a demokratikus
jogállam céljai érdekében. Ez mindaddig rendben van, amíg egy a
választók pillanatnyi bizalmából éppen felkapott, átmeneti, pártnevû
szervezõdés ki nem talál majd valamit, amivel bepalizva sokakat,
visszamenõleg felülvizsgáltat bármit, nemzetközi közröhely mellett.
Jó lenne, ha tudomásul venné minden párt, hogy a történelem kere-
két nem tudja visszaforgatni (ráadásul mindössze néhány ezer vagy
tízezer fõs tagsággal, ami az összes párt valamennyi párttagját fi-
gyelembe véve a választóknak az 5%-át sem éri el) és a hírszerzõ-
elhárító szakmához még közel teljes körûen sem érhet fel soha sem,
így soha sem férhet hozzá igazán.

6.7. Meggondolás tárgyát képezik az alábbi elméleti és gyakorlati lehetõsé-
gek is. Amennyiben 1990 elõtt jól mûködõ titkosszolgálatokat feltétele-
zünk, úgy ezek, mint általában a világon másutt is, maximálisan védték
a munkatársaikat, melynek érdekében:
6.7.1. Külföldi szolgálatokon keresztül is nyilvántarthatták és foglal-

koztathatták egy jelentõsebb részüket, mint külföldi ügynökö-
ket, természetesen idegen adatokkal. Ez esetben Õk egyrészt
kimaradnak ebbõl a folyamatból, másrészt ezáltal fokozzák az
esély és jogegyenlõtlenséget. Bár ajánlom a témát szorgalma-
zó országgyûlési képviselõknek, hogy adjanak be egy indít-
ványt miszerint írjunk a világ valamennyi, akkori országának
és kérdezzük le, hogy magyar állampolgárokat hol, mikor, mi-
lyen ügyekben foglalkoztattak, ami szintén világmosolyra szá-
míthatna.

6.7.2. A meglévõ és kódolt ügynökök közé felvehettek a tudtukon kí-
vül például ugyanannyi csak álstatisztikaként szereplõ, de lé-
tezõ személyt, hamisított iratanyaggal, áljelentésekkel.
Amennyiben a vizsgálandó személyek közül többen is ilyen
„álszereplõk” lesznek, úgy ez esetben az ugyanolyan iratokkal
és nyomdatechnikailag esetleg igen jól hamisított aláírásokkal
szereplõ személyek a tudtukon kívül felelnek majd nem létezõ
tetteikért.

6.7.3. Az 1990 elõtti titkosszolgálati személyek, ügynökök egy része
már meghalt, a többiek kora olyan, hogy ártani már nem igen
tudnak és igen valószínû, hogy már nem is akarnak. A közélet
szereplõi között lévõ ügynökök esetleges ilyen vonatkozású,
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nemkívánatos tevékenysége az elmúlt 12 év során fel sem me-
rült a médiumokban, akkor miért költjük az adófizetõk pénzé-
bõl a képviselõi fizetéseket olyan látszattevékenységre, amibõl
nekünk, a lakosságnak csak többszörös kára származik?

7. Boross Péter úr, mint a jobb oldal egyik titkosszolgálati minisztere fogal-
mazta meg több interjúban azt, értelmezésem szerint, hogy az a legna-
gyobb nemzetbiztonsági kockázat, miszerint volt hírszerzõk és elhárítók
névsorát nyilvánosságra hozni csak a (párt)politika kedvéért és érdeké-
ért, különös tekintettel az ez irányú szakmapolitikai vonatkozású nemzet-
közi együttmûködésekre és megítélésekre is.

8. Az Európai Unió részérõl hivatalosan elhangzott, hogy Magyarország
megítélését nem befolyásolja ezen belsõ ügyünk. Feltételezhetõen a NA-
TO tagságunk alapján sem értékelnék pozitíven, hogyha a rendszervál-
tás több, mint 10 évének távlatában, a minden országban államtitkot ké-
pezõ titkosszolgálati adatokat nyilvánosságra hoznánk. Egyébként sajá-
tos lenne megvizsgálni, hogy az Európai Unió tagországai vagy a NATO
országok, hogy kezelnék jogharmonizációs szempontból a készülõ ma-
gyar ügynöktörvény módosítások különbözõ változatait, visszahatási
szempontból. Azaz az évezred vicce lenne, ha például kikötnénk, hogy
csak akkor lépnénk be az Európai Unióba, ha minden uniós ország köz-
szereplõjét átvilágítanák bármilyen, az adott országokban nemkívánatos
ügynöki múltjuk szempontjából, mert mi is ezt tesszük.

9. A közvélemény meghatározó része, melyet különbözõ „pártatlan” közvé-
lemény kutatókkal lehetne megkérdeztetni, nem a múlttal való foglalko-
zást várja a kormányoktól már, hanem ezen országban az életminõség-
nek minél magasabb fokra emelését, minél rövidebb idõn belül. Egy for-
rásból elhangzott, hogy a közvélemény kutatásban résztvevõknek kb.
80%-át már nem foglalkoztatja az ügynöki múlt, mint téma. Meggyõzõdé-
sem, hogy egy jól megfogalmazott kérdéssel, egy esetleges népszavazás
is úgy döntene, hogy zárjuk le a több, mint 10 éve lebegtetett rendszer-
váltást minden szempontból.

10. Én, mint a 10 millió magyar egyik választópolgára azt akarom, hogy ne
a múlttal idõzzenek azok, akiket megválasztottunk, hanem a jelennel és
a nemzetbiztonságilag is biztosabb jövõvel oly módon, hogy a több tíz-
milliárdos állami támogatással és ennél talán egy nagyságrenddel na-
gyobb nemzeti értéket képezõ személyi és tárgyi vagyonnal mûködõ tit-
kosszolgálatainkat a lehetõ leghatékonyabban mûködtessék a minden-
napjaink biztonsága érdekében. Különös tekintettel a (több)diplomás,
többnyelvû és igen jelentõs költséggel, hosszú évek során kiképzett,
nemzetközileg is elismert, nagy tapasztalattal rendelkezõ magyar hír-
szerzõkre és elhárítókra.

11. A fentiek alapján semminemû törvénymódosítást nem kívánok, mivel
az ezzel való foglalkozás elbizonytalaníthatja a titkosszolgálatok jelen-
legi munkatársait is és így tevékenységük hatékonyságát, ezen ke-
resztül a biztonságvédelmünk eredményességét, hiszen joggal feltéte-
lezheti bárki, hogy ily módon, hasonló nyilvánosságra hozatali vita
bármikor elõkerülhet még a jövõben. Az elbizonytalanításból fakadó
nemzetbiztonsági kockázat óriási, értékben milliárdokra is tehetõ, ha
külföldi ügynökeink személyének és kapcsolatainak elbizonytalanodá-
sát is beszámítjuk, azaz a jelenlegi folyamatok nemzetbiztonságunkat
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egyértelmûen meggyengítik, ami igen nagy felelõsség az ebben részt-
vevõ képviselõktõl.

12. Amennyiben mégis lesz törvénymódosítás, úgy ehhez egy elõzetes,
igen alapos és mindenre kiterjedõ, nyilvános vitára bocsátott hatásvizs-
gálati tanulmányt igényel a választók egy része. Mindehhez végig kell
gondolni az esetleg kiesõ képviselõk helyett az ismételt választások
költségeit és terheit is, amennyiben ilyen helyzetet állítanak elõ a folya-
matok.

13. A legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat a fenti ügy miatt az energiák fe-
lesleges lekötése, az ország széthúzása, a nemzetközi együttmûködések
elbizonytalanítása.

14. A mindenkori nemzetközi és hazai jogszabályok, megállapodások szerinti
titkosszolgálati, hírszerzõi és elhárítói tevékenységet értékeljük és becsül-
jük igen nagyra, mert olyan nemzeti értéket képviselõ emberek végzik, akik
sok esetben az életük, testi épségük és személyes szabadságuk kockázta-
tásával igen fontos, összetett és speciális nemzeti érdekeket szolgálnak. Ne
hagyjuk, hogy pártpolitikai érdekek áldozataivá, célpontjaivá váljanak sem a
titkosszolgálataink, sem azok egyes volt, jelenlegi vagy jövõbeni munkatár-
sai, miközben országunk megváltozott szerkezetû és súlyozású veszélyfor-
rásai elsõsorban a titkosszolgálatok illetékességét igénylik a jelenben és a
jövõben is.

15. A történelmi tapasztalatok bebizonyították, hogy azon országokban,
ahol nem olyan nyugodt és biztonsági szempontból veszélyeztetettebb
körülmények között élnek, mint Magyarországon, nagyobb az emberek
összefogása, szinte öntevékeny az embereknek a védelmet biztosító
szervezetekben való részvétele, együttmûködési készsége és így ezen
tevékenységekrõl dicsõség, jogos büszkeség jellemzi a nemzet vélemé-
nyét, egységességét. Valószínûleg többen is azonosítani tudunk olyan
ország(oka)t, amelyekben a fegyveres és rendvédelmi jellegû szerveze-
tekben szinte minden „hadrafogható” állampolgáruk valamilyen mérték-
ben érintett, a világ bármely pontján is él. Ezen összetartozás alapján
valószínûleg a legeredményesebbek a nemzetük védelmében, szinte
évezredek óta. A nemzetközi és belföldi helyzetünk alapján reálisan és
joggal remélhetjük, hogy nem az országunk biztonsági helyzetének fel-
tételezve példálódzott (jelentõs) romlása determinálja majd az
össze(nem)fogásunk jellegét és mértékét, hanem az a józan törekvés,
hogy a komplex társadalmi fejlõdés érdekében minél elõbbre és „maga-
sabbra” jussunk, valamennyiünk gyorsabb és magasabb szintû szemé-
lyes boldogulásáért.

16. Álmodjunk merészet és legyünk a 10 millió hírszerzõ és elhárító or-
szága annak érdekében, hogy a magyarok éljenek a legjobban, a leg-
boldogabban és a legnagyobb biztonságban (együtt más országokkal,
térségekkel), mivel a Nemzet Biztonságának védelmét és a komplex
nemzetteljesítményt ily módon is képesek maximalizálni.

17. Demokratikus jogállam lévén nem csodálkoznék azon sem, ha az érin-
tettek megalapítanák a Magyar Hírszerzõk és Elhárítók Országos Szö-
vetségét, mint szakmai érdekvédelmi szervezetet annak érdekében,
hogy érdekérvényesítésüket, jelen esetben érdekvédelmüket megfele-
lõ keretek között végezhessék. Hiszen ma már mindenki mindenrõl és
mindenhol beszél, nyilatkozik, szövetkezik, gyülekezik és szervezke-
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dik, így ezen jelentõs állami befektetéssel kiképzett és gyakorlatot
szerzett, nemzeti értéket képviselõ szakemberek készülõ parlamenti
„feladása” ellen is lehet megfelelõ összefogással befolyást gyakorolni
és lobbizni.

18. Kérem a megválasztott országgyûlési képviselõket, hogy foglakozzanak ér-
demi ügyekkel és töltsék az idejüket az ország minél gyorsabb fejlesztésé-
vel, értünk, Magyarországért.
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