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1. Előszó

A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó
jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági
rendszerében
(Különös tekintettel az 1990 óta megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonsági kockázatokra
valamint a következő évtizedek kihívásaira)
avagy

A magyar titkosszolgálatok a jövőnk biztosítékai
*
A Nemzetbiztonság Kézikönyve - 2010
*
Várhalmi A. Miklós1
MOTTÓ: A megszokott, középszerű gondolatok legfeljebb csak a múlt és a jelen konzerválására,
fenntartására alkalmasak; a fejlődéshez, az életképességhez merőben új, innovatív gondolati pályák
szükségesek, minden vonatkozásban és minden területen!

1. Előszó
1.1.

Az ember a földkerekség legcsodálatosabb teremtménye

Az ember a földkerekség legcsodálatosabb teremtménye, bár lehet, hogy a világegyetemé is, ami
ugyan még nem biztos Az ember az élő szervezet legmagasabb szinten szervezett, egyedüli és
legösszetettebb rendszere, aki-amely önregeneráló és önreprodukáló valamint biológiai,
pszichológiai, mentális funkciókkal is rendelkezik; logikus és rendszerszemléletű gondolkodásra
képes. Csodálatos dolog az embert meghatározó és jellemző természet, a születés, a
felnövekedés, a tanulás képessége, a szimpátia, a szeretet, az érzékek, az alkotás készsége, a
fiatalság, a család, a barátság, a boldogság, a humanizmus, a vallás, a sikerélmény, a csalódás, a
kudarc, az öröm, a bánat, a magány, a társaság, a betegségek kezelése és elviselése, a munka
világa, az alkotás és kutatás, a megélhetés, az érdek, az alkalmazkodás, az öregség, a halál, azaz
egyszerűen az emberi sors(ok). Az előzőekben felsorolt csodálatos dolgokat viszont csak
különböző közösségekben, környezetekben lehet megvalósítani, átélni, megélni, mivel a
világunk egy rendszerhierarchia. Ez a rendszer a világegyetem, melynek egyik eleme a Föld,
mely a földrajzi jellege mellett az emberiség történetének, kultúrájának megtestesítője,
hordozója, élettere. A Föld földrészekre osztható, melyek ugyancsak a földrajzi jellegük mellett,
eltérő nemzetközi szövetségeket, társadalmi kultúrákat illetve alrendszereket jelentenek: a
nemzeti sajátosságokat hordozó, hasonló, de ugyanakkor különböző társadalmakat. A
társadalmak, mint rendszerelemek, különböző szerveződésekből, szub-alrendszerekből illetve
1
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1. Előszó

deszub-alrendszerekből állnak. Egyrészt az államigazgatás-közigazgatás, az intézmények,
másrészt a gazdasági egységek, különböző szervezetek és végül, de nem utolsó sorban a család
jelentik a csoportos rendszerelemeket. Az előző rendszerhierarchia meghatározó, legkisebb, de
legfontosabb rendszer eleme, a teljes földi rendszerhierarchia megalkotója, az EMBER. Az
emberiség története, a Biblia, a történelem, a tudományok, a társadalmak, az igazi és
áldemokráciák, a diktatúra, az erőszak, a szenvedés, a jog, a háború, a politika, a diplomácia, a
szegénység-gazdagság, a verseny, az előny-hátrány, a szabadság és/vagy biztonság, a keresletkínálat, a különböző viszony- és érdekrendszerek nagyon, sőt talán végtelenül bonyolultak,
amelyeket nem lehet pontosan leírni, kiszámítani, sem térben, sem pedig időben, bár törekedni
kell rá. Ezek a folyamatok, jelenségek, körülmények, tényezők teszik kiszámíthatatlanabbá,
kockázatosabbá, veszélyesebbé a teremtés legnagyszerűbb ajándékát az embert, az emberi életet.
A komplex emberi környezet egyik „eredménye”, hogy ezek a csodálatos teremtményekből
többen hazudnak, lopnak, csalnak, gyilkolnak, kínoznak, kivégeznek, kényszerítenek,
megtévesztenek, uralkodnak, háborúznak, terrorizálnak is, meghatványozva és maximálisan
felülmúlva, meghatványozva a keresztény Biblia tízparancsolatának vétkeit. Pontosan ezek azok
a jelenségek, okok, melyek parancsolóan megkövetelik a hírszerzést és az elhárítást is, mert
ezek nélkül nem lehet megóvni az „igazi” embereket, a valóban csodálatos teremtényeket, akik
nem gyilkolnak, nem csalnak, nem terrorizálnak csak egyszerűen és nagyszerűen, szabadon és
boldogan szeretnének élni anélkül, hogy másoknak ártani akarnának. Segítsük az Ő biztonság
tudatosságukat, a megfelelő önvédelmük érdekében is!
1.2.

A szerző tudatosan legszubjektívebb bemutatkozása

A különböző írások, tanulmányok, tudományos (igényű) művek, így a doktori értekezések,
disszertációk készítéséről szóló irodalom, mint Dr Szilágyi ZMNE professzor a tudományos
művekről szóló (tan)könyvében az ELŐSZÓ rendeltetését úgy határozza meg, hogy a szerző
legszubjektívebb gondolatait, érzéseit itt közölheti olvasóival. Ezt teszem én is, hogy
alaposabban megismerhessék szándékaimat.
Ki is vagyok én, hogy látom önmagamat és a nemzetbiztonsági szakértőségemet.
szakpolitizálásom szemszögéből is. Bizonyára szokatlannak, sajátosnak, sőt egyesek talán
nevetségesnek tartják, hogy az igen komolytalannak látszó csillagképi hovatartozásomból
indulok ki, de ez is része annak a tudatos szándékomnak, hogy részben formabontó doktori
értekezésként benyújtott alkotást akarok létrehozni, tekintettel a művem fő MOTTÓ-jára is. A
formabontást oly módon érem el, hogy ugyanakkor a formai szabályoknak is megfeleljek, azaz a
kötelező formatartó, hagyományos értekezés alapelemekre ráépülnek a nem kötelező, hanem
szabadon választható formabontó elemek. Felmerülhet egyesekben, hogy a formabontó elemek
és jelleg esetleg feltűnéskeltés, exhibicionizmus miatt iktattam be, pedig én ezt csak a szerzői
szabadságom elvitathatatlan jogán teszem. Továbbá azért, hogy a tudományosság se legyen
öreges és szürke, hanem legyen modern, váljon olyan színessé, mint általában a tudományos
vizsgálatok tárgyai, témái, mint például jelen esetben, stílusosan a hadtudományi kapcsolódású
titkosszolgálatok illetékességébe tartozó, dinamikusan változó kihívások, kockázatok,
veszélyek. A tudomány(osság) megjelenési, közzétételi formáinak, módszereinek, felfogásának
a megújítása éppolyan fontos, mint a tudományok témáinak, eredményeinek, a kutatásoknak az
újszerűsége. Ebben igyekeztem egyik úttörő lenni. A hagyományos doktori értekezésekhez
képesti újszerűségekkel a hangsúlyos szándékom még az is, hogy közérthetően, civil
megközelítésből vigyem közelebb a társadalomhoz, az érdeklődő állampolgárokhoz a címbeli
mondanivalót, a nemzetbiztonsági szolgálatok értékeit, ugyanis társadalmi támogatottság nélkül
semmit nem lehet eredményesen elérni, megvalósítani a demokratikus köztársasági
államformákban. A közérthetőség természetesen kompromisszumokkal valósulhatott csak meg,
mivel a ZMNE doktori szabályzatának való megfelelőséget is alapvetésként kezeltem.
A szűz csillagképben születtem (1943, augusztus 28.), ami alapvetően meghatározza az
egyéniségemet, sok más öröklött és az évtizedek során kialakult személyiségjegyek által is
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befolyásoltan. Egyes, nem hitelesített források úgy jellemzik röviden a szüzeket: REND,
HASZNOSSÁG, PRODUKTIVITÁS. Részletesebben: „Precíz, takarékos, alapos és
megbízható. Rendszerető és előrelátó, nem kenyere a káosz és a kiszámíthatatlanság. Nála
mindennek meg van a maga helye, mindenre meg vannak tartalékai. Szorgalmas, művelt és
fejlett intellektuális képességekkel bír, melyek józan észen, módszerességen és elemzésen
alapulnak. Bármit tesz annak oka és célja van, tudja miből mit fog profitálni, az önzetlen adást
tudatosan kell fejlesztenie magában. Felfogása gyors, logikája éles. Bele tud merülni a dolgok
legkisebb, legaprólékosabb részleteibe. Hajtja a dolgok mögé látásának a vágya. Alapvető
szükséglete a munka, megelégedést, megnyugvást, sőt boldogságot talál benne. Éles kritikai
érzékkel rendelkezik, mindenről van véleménye. Hajlamos túlzott aggodalmaskodásra és
körülményeskedésre. Elsőrendű szempont nála, hogy öregkorára nyugodt megélhetést
biztosítson magának. Szívesen tölti idejét tanulmányokkal. Bírálata általában igaz, de ezt
nagyon barátságtalanul tudja közölni. A Szűznél soha sincs semmi használhatatlan, mindig
minden valami célszerű használatra van kihegyezve. Tartalékok, készletek, a biztonság igénye
jellemzik. Nagyon takarékos, mindig van megtakarítása, bankszámlája, amin tartalékol.
Rendkívül alapos, precíz, szereti a rendet és a rendszert. Biztonságot nyújt számára, ha mindig
tudja, mit hol talál, ha van egy pontos napirendje. Az életében mindennek és mindenkinek
megvan a pontos helye. A részletek pontos kidolgozása is nagyon fontos számára.” Vissza kell
igazolnom, hogy ez a nem hivatalos jellemzés viszonylag pontos és igaz. Természetesen és
értelemszerűen ezek a tulajdonságok a nemzetbiztonsághoz való viszonyulásomra és annak
feldolgozásaira is igazak. Ez a nem hivatalos jellemzés nem azt jelenti, hogy a SZŰZ milyen jó,
hasznos és értékes teremtés, hiszen a szűz sem hibátlan (sőt) csak azt jelenti, hogy az
asztrológusok szerint így is jellemezhetők a szüzek, mint ahogy más csillagképek másként
jellemezhetők.
A legszubjektívebb bemutatkozást néhány objektívebb bemutatkozási elemmel
kiegyensúlyozva, ellensúlyozva, tájékoztatom Önöket: Alapvégzettségem távközlési
villamosmérnök, amely kiegészült jelentősebb számítástechnikai ismerettel valamint
igazságügyi-műszaki valamint nemzetbiztonsági szakértői minősítésekkel. Az egyéni
készségeim és az infokommunikációs ismereteim a következő területeken hasznosultak az
életem illetve a munkálkodásaim során: vagyonvédelmi, informatikai-információvédelmi
szakértői valamint az igazságügyi-műszaki szakértői, vagyonőri, magánnyomozói területeken.
Továbbá tapasztalatot és gyakorlatot szereztem még (felsőfokú) oktatási, jogi, közgazdasági,
vezetői, szervezői, pszichológiai, politikai, nemzetbiztonsági, diplomáciai, nemzetközi,
emberismereti, egészségügyi, fegyver ismereti-kezelési területeken is. Az egyedi és a (globálisregionális-lokális) hálózatos titkosszolgálati-műszaki (infokommunikációs) eszközök,
rendszerek valamint ezek alkalmazási megoldásai különös szakmai csemegék számomra,
kiemelten a magas műszaki színvonaluk és műszaki megoldásaik szakmai érdekességei miatt.
Kb. 1994 óta, 16 éve nemzetbiztonsági szakpolitikai tevékenységet is végzek, miközben 10 évig
egy nemzetbiztonsági szakmai műhely tagja és vezetője is voltam. Sajátosan egyéni és új
fogalommal, egyszerűen a nemzetbiztonság önkéntesének titulálom magam. Több minden
mást is megtalálnak rólam a személyes honlapomon: www.varhalmi.hu.
Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a családomon, a barátaimon, ezen belül a
„nemzetbiztonsági barátaimon” és ismerőseimen kívül nincs függelmi kapcsolatom! Továbbá
nem kaptam „fizetséget” a nemzetbiztonsági szakpolitikusi tevékenységem után, tehát nem
voltam, vagyok „fizetett szakértő”, nincsenek alacsonyabb rendű, parciális érdekeim, így a 10
millió magyar ember biztonsági érdekét tisztán látom és képviselem az írásaimban illetve a
legmagasabb rendű érdekként tartom szem előtt azt, hogy a Haza minden előtt! Szeretném
remélni, hogy minden politikus, szakpolitikus és szakértő elmondhatja ezt magáról!?!
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1.3.

A cím szándékának értelmezése

A szívem szerint a következő címet tartom a legmegfelelőbbnek: A magyar titkosszolgálatok a
jövőnk biztosítékai. Bizonyára többen nem értenek egyet ennek tartalmával. Mások pedig egy
kissé szenzáció vadászatnak tartják. Bizonyára mindezek ellenére az egyes fejezetek
részkövetkeztetései és az összegző következtetések, ajánlások alapján majd mind többen
elgondolkodnak ennek a címváltozatnak a mondanivalóján is. Viszont addig is gondolják át az
erre vonatkozó, alábbi felvezető indokaimat:
a) Az 1990 óta megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonsági kihívások mind nagyobb
mértékben a titkosszolgálati tevékenységek, illetékességek körébe tartoznak.
b) A régi kihívások egy része és az új kihívások nagy része a nemzetbiztonsági szolgálatok
készségét, lehetőségeit, módszereit igénylik, egyrészt a kihívások kiszámíthatatlan jellege
miatt, másrészt a nemzetközi együttműködést megvalósító partner titkosszolgálatok miatt
is. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak a szerepe a biztonsági kihívások szerkezete és
jellege megváltozásának, arányeltolódásának alább kiemelt főbb jellemzői alapján egyre
inkább meghatározó, mivel a hagyományos veszélyek helyét mindinkább a
nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességébe tartozó biztonsági kockázatok veszik át,
amelyek:
– kiszámíthatatlanok és beláthatatlanok;
– jelentős részük a normál, hétköznapi, polgári, bel- és külföldi folyamatokhoz,
ügymenetekhez, érdekviszonyokhoz kapcsolódik, ezeken keresztül, ezek többszörös
fedésével jelenik meg. A közvetlen érdekviszonyok, motivációk általában nem
érzékelhetők közvetlenül;
– földrészeket és országokat foghatnak át;
– igen magas intelligencia- és tudásszinten jól kidolgozottak, előkészíttettek és
szervezettek;
– általában igen széles társadalmi és embercsoportokat foghatnak át: politikai, köz- és
államigazgatási, védelmi, gazdasági – pénzügyi – banki, gazdasági társasági, kutatási,
oktatási, kulturális, vallási, etnikai, szakmai, alvilági, stb., csoportosulásokat;
– jelentős tőkefinanszírozással, háttérrel rendelkeznek, így a leghatékonyabb és
legkorszerűbb tervezési, szervezési, technikai, végrehajtási és ellenőrzési
módszerekkel, eszközökkel és szakemberekkel dolgozhatnak, ideértve a
titkosszolgálati eszközöket és módszereket is. Veszélyességük politikailag,
társadalmilag, gazdaságilag igen jelentős;
– kezelésük (több) diplomás, (több) nyelv ismeretével rendelkező, speciális és nagy
tapasztalatú szakértőket, titkosszolgálati módszereket és eszközöket valamint jelentős
ráfordítást igényelnek rövid, közép és hosszútávon is;
– az ügyek megfelelő feldolgozása hónapokat, sőt éveket is igénybe vehet;
– nemzetközi együttműködést igényelnek;
– hatékony előrejelző és megelőző szervezést tesznek szükségessé, ami széleskörű
információszerzést, feldolgozást, hasznosítást igényel.
Tekintettel a kockázatok fenti jellemzőire, azok elhárítása során az egyik legfontosabb
követelmény az, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok rugalmas, gyorsan és jól szervezhető,
azonnali reagálásra képes együttműködést alakítsanak ki egymással, a védelmi szféra többi
szereplőjével és a nemzetközi partnerekkel.
A kihívások, veszélyforrások hatásainak utókezelése helyett a megelőzésre kell a hangsúlyt
fektetni, ami elsősorban a nemzetbiztonsági szolgálatokkal érhető el legcélszerűbben.
Megjegyzem, hogy az előlapon szereplő címhármas közül az első a tudományos cím, a második
népszerűsítő cím, míg a harmadikat választottam ennek a nyilvános kiadásnak a címeként.
Válasszon címet mindenki ízlése szerint, hiszen változatosság illetve választék nélkül olyan
unalmas még az élet is!
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1.4.

Nemzetbiztonsági elkötelezettségem

Hogyan lettem és miért is vagyok a nemzetbiztonság elkötelezettje, a nemzetbiztonság
önkéntese, önként vállalt küldetéstudattal?
Amennyiben bárkiben joggal felmerül az a kérdés, hogy volt-e kapcsolatom és milyen a
rendszerváltás előtti titkosszolgálatokkal, úgy azoknak előadom, hogy az Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti levéltárától, általam kért kutatások alapján, egyszer kb. öt évvel ezelőtt
már és most 2010.02.04.-ig sem találtak a személyemre vonatkozó adatot (a hivatalos értesítő
levelem nyilvántartási száma: 8717/7/Ü/2010). Ezt az igazolást azért kértem meg, hogy
meggyőződjem arról, vajon a tudtomon kívül nem kerülhettem-e bele a nyilvántartásokba, mivel
nem volt kapcsolatom a rendszerváltás előtti szolgálatokkal. Az ördög viszont nem alszik és
manapság már minden előfordulhat, hiszen szinte semmi sem az, mint, aminek látszik!
Egyébként, ha lenne, úgy büszkén vállalnám a rendszerváltás előtti titkosszolgálati
kapcsolódásomat, amennyiben az nem a III/III-as csoportfőnökséghez tartozna, mert az olyan
szakmai munka lett volna, ami „férfimunka volt”.
Az 1989-1990-es rendszerváltáskor, az új Magyar Köztársaság Alkotmánya által kívántan és
megalapozottan demokratikus társadalmi formáció lettünk, ahol többek között a szabad
véleménynyilvánítás, a szólásszabadság az egyik fontos, demokratikus sarokpont, állampolgári
jog. Ebből kiindulva az én alapállásom az, hogy szabad, magyar állampolgárként véleményt
nyilváníthatok a nemzetbiztonságról, amit bárki más is megtehet és meg is tesz. Teszem ezt
1994 óta, tehát 16 éve, melyről a www.varhalmi.hu honlapomon bárki meggyőződhet.
Az egyszerű magyar állampolgársági relációmon túlmenően én adófizető is vagyok, tehát
messzemenően jogom van adóforintjaimnak és más állampolgárok, cégek adóforintjainak a
hatékony felhasználását is követni, vizsgálni, erről gondolkodni, sőt elemezni, a közvetlen
részvételi demokrácia jogán is. Ennek az elemzésnek alapja egyrészt az ország költségvetésében
a védelmi, biztonsági költségvetési tételek és ezek alakulása az évek során, másrészt az ezzel a
folyamattal szemben álló, a Magyar Köztársaság megváltozott szerkezetű és súlyozású
biztonsági kihívásai változásainak folyamata. Ez az elemzésem általában kiegészül a
nemzetbiztonsági vonatkozású kül- és belföldi hírekkel valamint az informális, de viszonylag
hiteles magyar nemzetbiztonsági információimmal is.
A magyar állampolgári státuszom mellett, évtizedes szak(ma)politikusi tevékenységem alapján
elég jól megismertem a magyar védelmi struktúra, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatok
tevékenységének nem államtitkos vonatkozásait. Közel egy évtizedig voltam tagja illetve
néhány évig vezettem is egy nemzetbiztonsági szellemi műhelyt. Ez is motiválja azt, hogy
figyelemmel követem a nemzetbiztonsági területet, megnyilvánulok, a médiumokban néha meg
is jelenek, mint már pártfüggetlen szakpolitikus illetve szakértő.
2002-ben jelent meg egy nemzetbiztonság tárgyú könyvem, a „Magyar Nemzetbiztonsági
Szolgálatokról másként és mindenkinek (1990-től 2002-ig)” címmel. Ez volt Magyarországon
az első, nyilvános terjesztésű könyv a jellegét tekintve, mellyel maximálisan igyekeztem ember
illetve társadalom közelbe vinni, közvetíteni a nemzetbiztonságot és azt erősíteni, hogy a
magyar titkosszolgálatok már nem ellenünk, hanem értünk vannak.1 A könyvet a Hadtudomány
folyóiratban Dr. Pataky Iván nyá. ezredes, a hadtudomány kandidátusa, a folyóirat szerkesztő
bizottságának tagja mutatta be:2
„El kell olvasni ezt a könyvet, hogy tisztában legyünk napjaink egyik, a médiában nap
mint nap emlegetett témájával, a titkosszolgálatok problémakörével. El kell olvasni, hogy
megértsük: a nemzetbiztonsági szolgálatok nélkülözhetetlenek, mivel mondanivalójuk,
észrevételeik, javaslataik hosszú távon érvényesek, mondhatni: ők a nemzet talán
legfontosabb érzékszervei, ezért súlyos hiba, sőt bűn, pillanatnyi belpolitikai érdekeknek
alárendelve, kiszolgáltatott helyzetbe hozni az egész nemzet, minden egyes állampolgár
életét, biztonságát védő szolgálatokat. Bár a könyv 2002 nyarának elején került ki a
nyomdából – és mint említettem minden sora, szava időszerű –, mégsem kötődik a szó
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szoros értelmében a nyár sorozatos, belpolitikai indíttatású, lejáratási célzatú
botrányaihoz. Sőt, éppen ellenük szól azzal, hogy bemutatja a magyar nemzetbiztonsági
szolgálatok, köznyelven: titkosszolgálatok, céljait, feladatait, munkáját, életét. Ahogy a
szerző Várhalmi Miklós írja: „a magyar titkosszolgálatok nem titkosak, csak a konkrét
ügyeik… A magyar titkosszolgálatok értünk, a biztonságunkért vannak, és nem ellenünk
(kivéve ha valaki rossz útra tér).” A bevezetőként hangsúlyozott időszerűség a kötet
hosszú távon ható aktualitását húzza alá. Egyformán köthető akár a múlt év szeptemberi
New Yorki, washingtoni terrorista merényletekhez vagy az évekkel ezelőtti „szekus”
eseményekhez, hírekhez. Bizonyítja, hogy titkosszolgálati tevékenység nélkül korábban
sem volt, most sincs és a jövőben sem lesz magyar – vagy bármilyen más országban –
nemzetbiztonság. A múlt évi amerikai tragédia, a sok ezer vétlen áldozat aláhúzza a
biztonságot szolgáló felderítés, elhárítás fontosságát, azt a tényt, hogy egyetlen politikai
irányzat sem tudja hatékony nemzetbiztonsági szolgálatok nélkül kiszámítani, vagy
egyáltalán megsejteni az esetleg fenyegető veszélyeket, legyen szó akár háborús
készülődésről, terrorista akcióról, szervezett bűnözésről, az ország érdekeit, életét
súlyosan veszélyeztető gazdasági, pénzügyi tervekről, törekvésekről. Várhalmi Miklós
polgári szakmáját tekintve villamosmérnök. Több évtizedes gyakorlat után fogta kezébe
a tollat, vagy „stílusosan” fogalmazva: kezdte el pötyögtetni a számítógépe klaviatúráját,
hogy – megelőlegezem – figyelemreméltó könyve megszülessen a Novissima Kiadó BT
gondozásában. Hosszú címe pontosan jelzi tartalmát: „A magyar nemzetbiztonsági
szolgálatokról másként és mindenkinek (1990–2002 és a jövő)”. Alcíme: „A magyar
titkosszolgálatok megváltozott szerepe, értékei Magyarország biztonságvédelmében”.
Műfajilag fogas kérdés beskatulyázni alkotását. Többszöri kísérlet után megszületett
meghatározásom: a kiadvány a szerző témát sok oldalról megközelítő saját
tanulmányainak, előadásainak gyűjteménye, kiegészítve a kérdéskör hazai
szakembereinek – Botz László altábornagy, Dobokay Gábor vezérőrnagy… stb., illetve a
témában (is) érintett néhány politikus és jogi szakember, dr. Katona Béla, Wachsler
Tamás, Kuti Ferenc – tanulmányaival, válogatott írásaival, újságcikkeivel és mindez
megfejelve egy jól válogatott okmánygyűjteménnyel, jogszabály felsorolással. Nem
könnyű olvasmány, de megéri alaposan átrágni rajta magát az olvasónak. Megéri, mert
megérti, hogy mi a titkosszolgálatok célja, feladata. Milyen problémákkal küszködnek
ma hazánkban e szolgálatok. Többek között például azzal, hogy a besúgóhálózatok
szerepét, feladatait, tagjainak tevékenységét néhány felelőtlen újságíró, riporter… stb.
hatására a közvélemény, sőt még a kellően fel nem készült, a szolgálatok szerepét
egyáltalán nem ismerő – de azért bátran véleményt alkotó és nyilatkozgató – politikus is,
abból kiindulva, hogy mindegyik rejtett körülmények között, fedve dolgozik –
összekeveri a titkosszolgálatokéval. Pedig fényévnyi különbség van szerepük között, a
történelemből bárki számtalan példát gyűjthet magának ennek illusztrálására, mondjuk
1941. június 22-től vagy Pearl Harbortól egészen a múlt esztendő szeptember 11-ikéig.
Megéri elolvasni, többek között azért is, mert egyértelműen nyilvánvalóvá teszi minden
olvasója előtt, hogy tizenkét évvel a rendszerváltás után ideje lezárni a múltban való
kotorászást, és a történészekre bízni a további kutatásokat. És a jövőre, ezen belül is –
többek között – az ország egységes, oszthatatlan és pártok által kisajátíthatatlan
nemzetbiztonságának, illetve az azt szolgáló titkosszolgálatok munkájának a jövőjére
fordítani a figyelmet. A szerző időrendben közli az előzőekben már bemutatott
anyagokat. Így az olvasó nyomon tudja követni, hogy a rendszerváltáskor milyen helyzet
alakult ki, hogyan kíséreltek meg – és le kell szögezni, tiszteletreméltó sikerekkel –
szolgálataink az azonnal és korábban ritkán tapasztalt élességgel jelentkező problémákra
megoldást keresni és a kormányzatokat információkkal, javaslatokkal szolgálni. Úgy
vélem elég felsorolni a válságok neveit a problémák nagyságának érzékeltetésére:
jugoszláv belháború, boszniai háború, koszovói válság, Jugoszlávia NATO-bombázása, a
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különböző migrációs hullámok, környezeti katasztrófák, szervezett bűnözés,
terrorizmus, nemzetiségi problémák… stb. Mindre megfeszített munkával lehetett csak
megfelelő választ adni. A titkosszolgálatok munkájának valódi értét jelzi, hogy
kormányaink – pártállásra való tekintet nélkül – többnyire helyes lépésekkel tudtak
velük kapcsolatban reagálni. Kivívták ezzel a nemzetközi elismerést is. A szerző jó
néhány példával szemlélteti az elmúlt évek egyes veszélyhelyzeteinek súlyosságát és
tapasztalatait. Nem hallgatja el a problémákat sem. Az átszervezések, az esetenként,
pontosabban kormányonként változó politikai vezetők és elvárások eltérései okozta
töréseket; a szükségesnél viszonylag gyakoribb személycserék kerékkötő hatását és így
tovább. Ki merem jelenteni: Várhalmi Miklós valóban úttörő munkát végzett mind
tanulmányai megírásával, mind a kötet szerkesztésével. Eddig még senki sem írta meg
ilyen őszintén és átfogóan a magyar titkosszolgálatok „kórképét” és „körképét”, kísérelte
meg a következtetéseiben egy „diagnózis” fölvázolásával a jövő általa legcélszerűbbnek
tartott utat megfogalmazni. Viszonylag sokan írtak már korábban is a magyar
kémelhárítás, a katonai, polgári felderítés kérdéseiről. De még senki sem lépte túl saját
szakterülete határait. Senki nem adott átfogó áttekintést a titkosszolgálatok munkájának
egészéről, hanem többnyire leragadt a múlt eseményei egyes részleteinek érdekfeszítő,
mondhatni regényes bemutatásánál. Aki most is ilyet keres szerzőnk művében, kissé
csalódni fog. Õ az események ok-okozati összefüggéseit vázolja föl, előretekint és a jövőre
irányítja a figyelmet. Hangsúlyozza: „a védelemben egyértelműen az utókezelés helyett a
megelőzésre kell fektetni…” a hangsúlyt, ami viszont sokkal hatékonyabb nyílt és titkos
információgyűjtést, elemzést, feldolgozást, felhasználást és beavatkozást, befolyásolást
igényel, és amelyet elsősorban a hírszerzés és az elhárítás területén kell hatékonyabb
módszerekkel megszervezni. Leszögezi azonban, hogy egy olyan demokratikus
jogállamban, mint a mai Magyarország ez az információgyűjtés nem irányulhat az
állampolgárok ellen, hanem csak a kül- és belföldi kockázati tényezők, negatív, ellenséges
befolyásolási tényezők és hírszerzés ellen. Megfontolandónak tartja egy nemzetbiztonsági
minisztérium létrehozását a szolgálatok összefogása és munkájuk összehangolása
érdekében. Csak példának villantottam fel e két következtetést, amelyekhez jó néhány
hasonló súlyú és jelentőségű olvasható még a műben. Ezek teszik igazán érdekessé a nem
könnyű olvasmányt. A korábbi szerzőktől eltérően Várhalmi Miklós nem szenzációk
tálalására, a „titkosságban” rejlő lehetőségek kiaknázására, a színes emlékek
felelevenítésére, hanem a hasznosságra, a nemzetbiztonsági szolgálatok áldozatos és
nélkülözhetetlen munkájának bemutatására, megismertetésére, szükségességének vitán
felül álló elfogadtatására törekszik. Ezt tartom legnagyobb értékének.”
2009-ben jelent meg ugyancsak nyilvános terjesztésben egy elektronikus könyvem,
összeállításom, szöveges CD kivitelben (a szerzői jogvédelemről szóló törvény terminológiája
szerint: gyűjteményes, elektronikus és egyben szerzői alkotás): „A magyar titkosszolgálatok
mint a jövőnk biztosítékai és meghatározó nemzeti értékké válásuk 1990 óta.” Ez a CD átfogja
publikációimnak szinte a teljes körét.3
A nyilvános kiadásban már megjelent két kiadványommal elő akartam segíteni a hadtudomány
és a társadalom közötti távolság csökkentését, a hadtudomány egy speciális szegmensének, a
nemzetbiztonságnak a társadalmi elfogadtatását. Nem tartozom a katonatudósok közé, de a
biztonságpolitika, a védelem és érdekkérvényesítés gyöngyszemének, a nemzetbiztonsági
tevékenységnek (hírszerzés+elhárítás) jövőformáló szerepe népszerűsítésében elhivatott vagyok.
Fontosnak tartom ehhez az orosz Tyuskevicsnek, a filozófiatudományok doktora
megállapításának mondanivalóját: „a legfontosabb feladat, hogy visszaadjuk a hadtudomány
rangját, megbecsülését és nyilvánosságát a társadalomban. Ha ez a célkitűzés megvalósul,
akkor a politikai és katonai felsővezetők elfogadják a katonatudósok kutatási eredményeit.” Ezt
szeretném elősegíteni, különös tekintettel arra, hogy a magyar politikusoknak komoly nemzeti
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adósságuk van a rendszerváltás óta halmozottan: vissza kell adniuk a Nemzetbiztonsági
Szolgálatok rangját, amelyek egyre inkább az ország védelmének és érdekérvényesítésének
fontos, nélkülözhetetlen eszközeivé válnak.
Az elmúlt néhány év óta részt veszek a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem PhD képzésén, a
Hadtudományi Doktori Iskola nemzetbiztonsági szakágán, melynek befejezéséhez kapcsolódik
ez a doktori értekezésként benyújtott alkotásom is.4 A doktori disszertációként benyújtott
alkotásom meghatározóan az eddigi publikációimra, mint forrásokra épül, kiegészítve több, új
alkotás elemmel, összekötő fejezettel és egymásra épülő következtetés és ajánlás együttessel.
Néhány éve a Magyar Hadtudományi Társaság szakértői minősítési folyamata alapján regisztrált
nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai szakértői lettem.
Meggyőződésem, hogy a magyar nemzetbiztonság, mint szinte minden más szakterület,
tevékenység sem lehet optimálisan eredményes, ha annak alakításában, demokratikus
befolyásolásában nincs együtt a politikus, a nemzetbiztonsági szolgálatokban gyakorlati
tapasztalatokkal rendelkező szakember, a szakpolitikus, a szakmai műhelyek, más illetékes
szervezetek és az állampolgárok.
1.5.

Mi a célom a doktori értekezésemmel?
a) Egyik célom az, hogy ZMNE Doktori Szabályzatában az alkotással szembeni
követelményeknek megfeleljek oly módon, hogy egyúttal az értekezés formai és tartalmi
követelményeit is teljesítsem.
b) Másik, nem kevésbé fontos célom ezzel az értekezéssel, alkotással illetve tanulmánnyal,
hogy széleskörűen és sokoldalúan felhívjam a figyelmet arra, hogy az emberiség
történetének kezdete óta egyre erősödő jelleggel – és, különösen a XXI. században –
folyamatosan felértékelődik a hírszerzés, a felderítés és az elhárítás, a rendszerszemléletű
információ-adatgyűjtés illetve a komplex információkezelés (gyűjtés – rendszerezés –
tárolás – feldolgozás – hasznosítás), a másik titkosszolgálati szakággal, az elhárítással
együtt.
c) Harmadik célom, hogy egy nyilvános terjesztésű könyv formájában megjelenhessen a
társadalom valamennyi érdeklődő tagja számára és ezzel közelebb kerüljön a téma
társadalomhoz.
d) Negyedik célom, hogy a biztonságpolitikai, hadtudományi, rendvédelmi,
nemzetbiztonsági képzésekénél hasznos segédanyagként segíthesse az érdeklődő
hallgatókat. Széles alapokat, látókör bővítést, összefüggés felismerési készség fejlesztést
kívántam biztosítani, támogatni. Mindezt hírekkel színesítve, az innovatív részekkel
elgondolkodtatva, amely utóbbiak célja elsősorban nem az elfogadtatás, hanem a gondolat
ébresztés.
Az
innovatív
elemeim ugyanis
szétszedhetők,
összevonhatók,
továbbfejleszthetők és elvethetők, tehát valamilyen formában mindenképp hasznosíthatók.
e) Ötödik célom az, hogy a politikusok, a szakpolitikusok, a szakemberek, a rendvédelem
munkatársai, a tanulók, az érdeklődő állampolgárok a nemzetbiztonság 2010-es
kézikönyveként is forgathassák, megtalálhassák benne a nemzetbiztonsághoz kapcsolódó
fontosabb információkat vagy az azokhoz vezető utat.

A lehető legszélesebb körűen szeretném mindenki számára megalapozni és megindokolni a
hírszerzésnek, felderítésnek illetve információgyűjtésnek a szerepét, jelentőségét, miszerint ez a
XXI. század egyik legjelentősebb erőforrása a nemzetállamok és a nemzetközi szövetségek
életképességének, eredményességének, jövőjének. Különös tekintettel Donald H. Rumsfeld volt
amerikai védelmi miniszternek a jelenlegi és jövőbeni világunk átfogó biztonságát igen jól
jellemző minősítésére is: „A bizonytalanság világában, amelyben az ismeretlen, a bizonytalan,
a láthatatlan, a váratlan ellen kell megvédeni magunkat.”
Az értekezésem címében a titkosszolgálat elnevezés nem hivatalos, mivel a magyar
titkosszolgálatokat nemzetbiztonsági szolgálatoknak nevezzük az 1989-es rendszerváltás illetve
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az 1995-ös nemzetbiztonsági törvény megjelenése óta. Elsősorban a közérthetőség és az
egyértelműség érdekében használtam a titkosszolgálat elnevezést, bár ezzel is van egy kis
probléma, mégpedig az, hogy a szolgálatok nem titkosak csak az egyes ügyeik illetve a napi
munkájuk. Remélem azonban, hogy mindezek ellenére mindenki érti majd a magyar szolgálatok
nemzetbiztonsági és titkos jellegét is, amiben ezzel az anyaggal is segítem Önöket.
Megjegyzem, hogy a nemzetbiztonság egy igen széleskörű fogalom, hiszen az egész magyar
nemzet teljes biztonságát magába foglalja. A magyar titkosszolgálatokat a rendszerváltás utáni
időszakban keresztelték át nemzetbiztonsági szolgálatokra, annak érdekében, hogy a
rendszerváltás előtti magyar titkosszolgálatok egy részének a társadalomellenességét, társadalmi
elutasítottságát enyhítsék, felejtessék. Tehát a nemzetbiztonságnak a titkosszolgálatok
elnevezésére való felhasználási szándéka érthető és elfogadható volt, de hasonló mértékben
félreérthető, megtévesztő, így aggályos is ma már. Ugyanis minden védelmi, biztonsági
tevékenységet ellátó szervezet a nemzet biztonságát szolgálja, tehát valamennyi katonai,
rendvédelmi szervezet nemzetbiztonsági szervezetként, szolgálatként funkcionál. Még egy
aspektus ehhez: a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító minisztereinket hivatalosan sem
titulálják nemzetbiztonsági miniszternek, hanem titkosszolgálati miniszternek.
Összegezve: magyar, adófizető állampolgárként, 2005-től pártfüggetlen nemzetbiztonsági
szakpolitikusként, nemzetbiztonsági-biztonságpolitikai szakértőként, a nemzetbiztonság
önkénteseként, ezekre alapított jogaim folytán elő kívánom segíteni a Magyar Köztársaság XXI.
századi védelmét, biztonságát. Tegye ezt más is, jobban vagy rosszabbul, de minél többen
tesszük, annál több esély van arra, hogy az a körülményeknek legjobban megfeleljen.
Természetesen nem zárható ki, hogy nem minden olvasónál érem el a célom, azaz más a
véleménye a titkosszolgálatok jelentőségéről és értékeiről. Az eltérő véleményeket legalább
olyan fontosnak tartom, mint a sajátomat, mert az egyezőségek mellett a különbözőségek által
formálódik a világ, de azt kívánom, hogy amennyiben bárki, bármilyen más erőforrást ítél meg
fontosabbnak a titkosszolgálatoknál, úgy legalább annyira megalapozottan vagy bizonyítottan
higgyen benne, mint én a magyar titkosszolgálatok értékeiben és lehetőségeiben. Mindenki más
is vizsgálja meg legalább ilyen alaposan az emberiség történetének múltja, jelene és
prognosztizálható jövője által igazolt más erőforrások hatékonyságát, mivel bármely más
erőforrásról is legyen szó, az értünk, emberekért fog érvényesülni. Remélem, hogy a más
erőforrásoknak is sok olyan prioritása van illetve lesz, ami a biztonságunkat, a szabadságunkat,
a boldogulásunkat szolgálja majd, a pusztítás mindenkori veszélye mellett, annak hatékony
megelőzésével, ellensúlyozásával illetve legyőzésével.
Javasolom és kérem, hogy fogjunk össze a nemzet biztonságáért, a nemzetbiztonságért!
1.6.

Az alkotásom, egyben értekezésem megfeleltetése a szerzői jogi törvénynek5
a) Az alkotásomat egyrészt a szerzői jogi törvény alapján, másrészt ZMNE Doktori
Szabályzata alapján kívánom pozícionálni.
b) Egyértelműen deklarálom, hogy a doktori disszertációm, a ZMNE Doktori Szabályzata
alapján ALKOTÁS, mely egyben ÉRTEKEZÉS is, mivel mindkét formáció előírásait
teljesíteni kívántam. A következőkben tehát, amikor a doktori disszertációmra alkotásként
hivatkozom, akkor egyben értekezést IS értek alatta.
c) A szerzői jogról szóló 1999.LXXVI. törvény 1.§.(1) úgy rendelkezik a tudományos
alkotásokról, hogy szerzői jogi védelem alá tartozik az irodalmi, a tudomány és a
művészet minden alkotása. Ilyen alkotásnak minősül különösen: az irodalmi (pl.
szépirodalmi, szakirodalmi, tudományos, publicisztikai) mű; a gyűjteményes műnek
minősülő adatbázis is.
d) 4.§.(1) A szerzői jog azt illeti meg, aki a művet megalkotta (szerző).
e) 4.§(2) Szerzői jogi védelem alatt áll – az eredeti mű szerzőjét megillető jogok sérelme
nélkül – más szerző művének átdolgozása, feldolgozása vagy fordítása is, ha annak
egyéni, eredeti jellege van.
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f) 7.§(1) Szerzői jogi védelemben részesül a gyűjtemény, ha tartalmának összeválogatása,
elrendezése vagy szerkesztése egyéni, eredeti jellegű (gyűjteményes mű). A védelem a
gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek,
illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes művön fennálló
szerzői jogi védelem az alkotói tevékenység egyik különleges fajtájaként értékelhető
szerkesztői tevékenység eredménye. Azaz a szerkesztői tevékenység, amelynek
eredménye a gyűjteményes mű, akkor áll szerzői jogi védelem alatt, ha a tartalom
összeválogatásában, elrendezésében vagy szerkesztésében a szerzői jogi védelem
feltételeként megkövetelt egyéni jelleg megmutatkozik. Ennek megfelelően a
gyűjteményes művön fennálló szerzői jogi védelem független a gyűjteményben szereplő
egyes alkotóelemek szerzői jogi védelmétől. Az egyéni eredeti jellegnek kizárólag a
szerkesztés tekintetében kell fennállnia, de az eredeti jelleg megítélését kiterjeszti, ha
a gyűjteményes műben vannak a szerkesztőnek, mint szerzőnek más egyéni eredeti
alkotás (elemei) is. Ez az alkotás, a kapcsolódó publikáció gyűjteményemmel együtt (a
legutóbbi nyilvános CD kiadványom illetve az abban szereplő könyvem és
nemzetbiztonsági szakirodalom gyűjteményem illetve internetes, nemzetközi,
nemzetbiztonsági honlap gyűjteményeim: www.nemzetbiztonság.lap.hu) az eredeti szerzői
mű jellege mellett, külön gyűjteményesnek is minősül.
g) Az alkotásom, a kapcsolódó publikáció gyűjteményemmel együtt egyéni és eredeti mű is
egyben, ugyanis nincs még egy olyan alkotás, mű Magyarországon, mely
a
nemzetbiztonsági irodalommal ilyen átfogóan, sokoldalúan bizonyítja azt az új
tudományos eredményt illetve társadalomtudatosan hívja fel a figyelmet arra, miszerint a
megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonsági kihívások, kockázatok és veszélyek miatt,
az egyes országok, így Magyarország biztonsági, védelmi helyzetében, struktúrájában és
tevékenységében a nemzetbiztonsági szolgálatok (titkosszolgálatok) értékrendje, szerepe,
helye, jelentősége, tevékenysége jelentősen megváltozott, megnőtt, így paradigmaváltásra
van szükség, azaz jövőképünkhöz nemzetbiztonság tudatos személetre, gondolkodásra és
gyakorlatra, tekintettel a XXI. századi biztonságosabb jövőnk érdekeire is.
h) A szerzői jogról szóló törvény 60/A.§(1) szerint: E törvény alkalmazásában adatbázis:
önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint
elrendezett gyűjteménye, amelynek tartalmi elemeihez – számítástechnikai eszközökkel
vagy bármely más módon – egyedileg hozzá lehet férni. Ez alapján a disszertációhoz és az
ahhoz mellékletként kapcsolódó CD kiadványom valamint az azon lévő nemzetbiztonsági
szakirodalom gyűjteményem és külön az internetes, nemzetközi, nemzetbiztonsági honlap
gyűjteményem (www.nemzetbiztonság.lap.hu) együtt és külön-külön is védett
adatbázisok.
i) A szerzői jogról szóló törvény 61.§.(1) szerint: Szerzői jogi védelemben részesül a
gyűjteményes műnek (7.§.) minősülő adatbázis. A CD és annak egyes részei, mint alkotás
(elemek), mint gyűjteményes alkotás, gyűjteményes műnek minősülő, elektronikus
adatbázis (ok) is egyben.
j) Az EU az adatbázisok gyűjteményes műként való védelme mellett bevezette az
adatbázisok más, sajátos (sui generis) védelmét is. Az Szjt. 2001-es módosítása során a
magyar jog része lett a „szerzői joghoz kapcsolódó jog” védelme is. Az EU-szabályt
követve a törvény meghatározza az adatbázis általános fogalmát is: amely mind a
gyűjteményes műnek minősülő, mind a kapcsolódó jogi védelemben részesülő adatbázisra
irányadó. Az adatbázis olyan adatgyűjtemény, amely valamely rendszer vagy módszer
szerint van elrendezve, és amelynek tartalmi elemeihez – számítástechnikai eszközökkel
vagy bármely más módon – egyedileg hozzá lehet férni. Kumuláció (kumulált
jogvédelem): ha egy adatbázis mind a szerzői jogi, mind a kapcsolódó jogi védelem
feltételeinek megfelel, a kétféle jogvédelem az eltérő védelmi tárgyakra nézve
párhuzamosan, és nem azonos jogosultak javára áll fenn (szerzői jog: szerkesztő,
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kapcsolódó jog: adatbázis-előállító). A kumuláció nem érinti az adatbázisba felvett,
jogvédelem alá eső adatok külön védelmét. A doktori értekezésként benyújtott
alkotásomhoz mellékletként kapcsolódó CD kiadványomnak kumulált jogvédelemben
részesülő gyűjteményes műként való megfelelését az EU direktívák is megerősítik.
k) Összegezve: Az alkotásom és az elkészítését megalapozó, hozzá mellékletként kapcsolódó
CD publikáció gyűjteményem tehát egyrészt egyéni, eredeti, tudományos, szerzői mű,
másrészt kiterjesztően gyűjteményes szerzői mű, mely egyben elektronikus adatbázis is.
Semmilyen előírás illetve megkötés nincs arra vonatkozóan, hogy a szerző egyéni alkotás
részei és a gyűjteményesség tartalmi és szerző-szerkesztői vonatkozásai milyen arányúak
legyenek, lehetnek. Így saját jogon döntöttem abban, hogy az egyéni szövegezéseimet
hogyan arányosítom az idézetekhez, a parafrázisokhoz, a hitelességet megalapozó
hivatkozásokhoz és a gyűjteményes szerkesztői tevékenységemhez. A saját, önálló szerzői
részek elfogadtatásához, megalapozásához, igazolásához elengedhetetlenül szükséges volt
a megfelelő mennyiségű, több aspektusból támogató idézetekre, parafrázisokra,
átvételekre, hivatkozásokra.
1.7.

Az alkotásom és egyben értekezésem megfeleltetése a ZMNE Doktori Szabályzatának6

„A ZMNE 2010-es Doktori Szabályzat 44.§. írja elő a formai és tartalmi követelményeket (dőlt
betűvel):
a) Az értekezés tartalmazza a doktorjelölt kutatási célkitűzéseit, a kutatási témája
szakirodalmának összefoglalását, a hipotéziseit, a vizsgálati módszereit és eredményeit, az
önálló egyéni következtetéseit és új tudományos eredményeit, továbbá a gyakorlati
alkalmazási lehetőségeket, a szerző ajánlásait bemutató, összefoglaló jellegű munka.
b) Az értekezés tartalmazza a következő elemeket:
– a doktorjelölt és témavezetőjének nevét;
– az értekezés címét;
– a tudományos probléma megfogalmazását;
– a kutatási célokat;
– a kutatási módszereket;
– az elvégzett vizsgálat tömör leírását és a részkövetkeztetéseket fejezetenként;
– az összegzett következtetéseket;
– az új tudományos eredményeket tömören megfogalmazva;
– az ajánlásokat;
– a kutatási eredmények gyakorlati felhasználhatóságát;
– a hivatkozott irodalom jegyzékét,
– a doktorjelöltnek a témakörből készült publikációs jegyzékét;
A szerző önértékelése szerint az értekezés illetve alkotás tartalmazza az előzőekben felsorolt
elemeket a cím- illetve tartalomjegyzék alapján ellenőrizhetően
c) Az értekezés tartalma ezzel összefüggésben feleljen meg az alábbi követelményeknek
(normál betűvel a szerző önértékelése, melyet minden olvasó ellenőrizhet és felülbírálhat):
– az értekezés feleljen meg a tudományos írásművekkel szemben támasztott formai és
tartalmi követelményeknek: az értekezés megfelel ezeknek az igénypontoknak az
alábbi rész egyeztetési szempontok alapján is.
– tartalmazzon új tudományos eredményt: az értekezés tartalomjegyzékében, annak
részfejezeteiben, minden bevezető - fő - befejező rész struktúrában felépülő publikáció
elemében a megfelelő következtetések, javaslatok, ajánlások, mint a tudományosszakértői-szakmai módszerek eredménye megtalálható. Az új tudományos eredmények
külön alfejezetben vannak felsorolva.
– bizonyítsa, hogy a pályázó önálló problémafeltáró, kísérletező, elemző és rendszerező,
kreatív kutatómunkára alkalmas, az értekezéssel kapcsolatos témakörben mélyreható
ismeretekkel rendelkezik és azokat alkotó módon képes felhasználni, alkalmazni: az
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önálló alkotó tevékenység minden részfejezetben, minden publikáció elemben
érzékelhető, fellelhető. Ez a nemzetbiztonsági szakirodalmi összevetésekkel
eldönthető, de a mellékletet képező könyvem, CD-m, ezeken belül a prezentációim, a
tudományos konferenciákon tartott előadásaim, mint egyéni szerzői művek, az
internetes honlapjaim együtt önmagukat igazolják. Az alkotásom illetve értekezésem
fejezeteinek tudatos egymásra építése és átfogása, egyes fejezeteiben a
problémafeltárás az összefüggés vizsgálatokkal, az elemzések, az egyes fejezetek
között illetve fejezeteken belüli rendszerezések, az értekezéshez illetve alkotáshoz
kapcsolódó ismereteim mélysége és a címben megfogalmazott állítást alátámasztó
felhasználása, alkotó hasznosítása a fejezetek egymás közötti szimbiózisán keresztül, a
jövőképi megfogalmazásokban értékelhető.
– a téma logikus és áttekinthető rendszerezésben, a tudományszak korszerű szintjén
kerüljön kifejtésre; foglalja össze és röviden értékelje a kutatási témával kapcsolatos
szakirodalmat, határozza meg a kutatási célkitűzéseit, mutassa be a hipotéziseit, a
vizsgálati módszereit és eredményeit, az önálló egyéni következtetéseit és az új
tudományos eredményeit, továbbá a gyakorlati alkalmazási lehetőségeket: az értekezés
teljesíti a felsorolt igénypontokat, mely a cím- és tartalomjegyzék alapján követhető.
d) Az értekezés formai követelményei (normál betűvel a szerző önértékelése, melyet minden
olvasó ellenőrizhet és felülbírálhat):
– az értekezés mellékletekkel esetleg függelékkel kiegészített szöveges része legyen
összhangban a választott kutatási témával, és mindösszesen ne haladja meg a 160
oldalt (egy oldal 2400 normál n). A nagyobb terjedelmű értekezés benyújtásakor
magasabb eljárási díjat kell fizetni. Ez azt jelenti, hogy nincs kizárva a 160 oldalnál
nagyobb terjedelem csak a 160 oldalnál nagyobb terjedelemnél az eljárási díj
magasabb, így értekezésként vagy alkotásként is lehet a terjedelem 160 oldalnál
nagyobb. Alkotás esetén nincs terjedelmi megkötés sem.
– legyen ellátva tartalom- és a felhasznált irodalom jegyzékével, a szükséges ábrákkal,
vázlatokkal, táblázatokkal, a jelölt eddig megjelent publikációinak jegyzékével. Az
értekezésen fel kell tüntetni az egyetem megnevezését, az értekezés címét, a pályázó és
a témavezető nevét, a megírás évét és helyét. Ezek az előírások, adatszolgáltatási
igények is teljesültek olyan mértékben és jelleggel, amilyen mértékben az értekezés ezt
megkívánta (például nem volt szükség rajzokra, vázlatokra).
– az irodalmi hivatkozások bibliográfiai adatait az értekezés végén kell megadni, és a
szövegben minden egyes előfordulás alkalmával egyértelműen utalni kell a forrásműre.
Az értekezés illetve alkotás szövegezésében hivatkozási indexszel utalok az irodalmi
vonatkozásokra és a végén, a mintegy 400 db irodalmi hivatkozás megtalálható, a saját
publikációk, az idézetek, a parafrázisok és az átvétel együttesek vonatkozásában.
– az értekezést általában magyar nyelven, a papírlap egyik oldalára, Times New Roman
betűtípussal, 12 pontos betűnagysággal, számozott oldalakkal, 1,5 sortávolsággal,
keménykötésben, egymással megegyező nyolc példányban kell elkészíteni és
benyújtani. Ez a végleges papír adathordozójú kivitelnél érvényesül majd.
– az értekezés elején helyet kell biztosítani a témavezető aláírásának. Ez is
értelemszerűen biztosított.
– az értekezés — a DT előzetes hozzájárulásával — idegen nyelven is elkészíthető, ebben
az esetben a fokozatszerzési eljárási díj kétszerese fizetendő. Erre nem volt a szerzőnek
igénye, mivel magyar nyelven készült el az értekezés illetve alkotás.
– az értekezés elektronikus változatát tartalmában és formailag a nyomtatott változattal
megegyezően, MS Word (DOC), Rich Text (RTF), OpenDocument (ODT) vagy
Portable Document (PDF) formátumban, tömörítetlenül és jelszavazás nélkül egy
állományként elmentve kell leadni a TK-ban optikai adathordozón, két példányban. Ez
nyomtatott változattal azonosan teljesül majd.
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– A SZERZŐ MEGJEGYZÉSE: a formai követelmények egy része már az elektronikus
változatnál teljesül, amit minden olvasó ellenőrizhet és felülbírálhat. A formai
követelményeknek egy másik része a doktori értekezés papír adathordozójú
kivitelezésénél érvényesül értelemszerűen, hiszen csak ott realizálható.
e) A megvalósított alkotással szemben támasztott követelmények (a szerző önértékelése
illetve megjegyzései normál betűkkel, melyet minden olvasó ellenőrizhet illetve
felülbírálhat):
– az alkotásnak nincsenek formai követelményei csak tartalmiak, melyek tudományos
vonatkozásai értelemszerűen átfedésben vannak az értekezés tartalmi
követelményeivel. Én ezt a szerzői művet, önként, úgy készítettem el, hogy
megfeleljen az alkotás és az értekezés kritériumainak is, amit egyébként a ZMNE
Doktori Szabályzata nem ír elő. A Doktori Szabályzat külön nevesíti az értekezés
kritériumait és külön az alkotásét. Amennyiben bárkinek ezzel a kettősséggel
kapcsolatban véleményeltérése merülne fel, úgy arra, kérem, hogy elsősorban
alkotásként kezelje és csak másodsorban értekezésként. A Doktori Szabályzat
rendelkezik arról, hogy mind az értekezésnél, mind pedig az alkotásnál el kell készíteni
egy tézisfüzetet, azonos szempontok alapján. Ezzel válnak összehasonlíthatóvá a
különböző doktori beadványok, különös tekintettel azok tudományosságára;
– a tudományos módszerek alkalmazásának igazolt eredménye legyen: az értekezés
tartalomjegyzékében, annak részfejezeteiben, minden, bevezető- fő-befejező rész
struktúrában felépülő publikáció elemében a megfelelő következtetések, javaslatok,
ajánlások, mint a tudományos- szakértői-szakmai módszerek eredménye megtalálható.
A tudományos eredmények külön alfejezetben vannak felsorolva;
– létrehozása és kidolgozása önálló alkotótevékenységet bizonyítson: az önálló alkotó
tevékenység minden részfejezetben, minden publikáció elemben érzékelhető,
fellelhető. Ez a nemzetbiztonsági szakirodalmi összevetésekkel eldönthető, de az
alkotás alapjául szolgáló és mellékletet képező könyvem, CD-m, ezeken belül a
prezentációim, a tudományos konferenciákon tartott előadásaim, mint egyéni szerzői
művek. Az értekezésem illetve alkotásom egyes fejezeteiben a problémafeltárás, az
elemzések, az egyes fejezetek között illetve fejezeteken belüli rendszerezések, az
értekezéshez illetve alkotáshoz kapcsolódó ismereteim mélysége és a címben
megfogalmazott állítást alátámasztó felhasználása, alkotó hasznosítása a fejezetek
egymás közötti szimbiózisán keresztül, a jövőképi megfogalmazásokban értékelhető;
– a tudományszak gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos igényeket elégítsen ki: a
nemzetbiztonsági tudományszak gyakorlati alkalmazása minden fejezetben,
publikációban megtalálható. Ez szakértői felülvizsgálattal és a nemzetbiztonsági
szakirodalommal való összevetéssel eldönthető. Továbbá ennek az igénypontnak a
teljesülését szolgálják a következő pontban részletezett, konkrét gyakorlati alkalmazási
példák is;
– gyakorlatban alkalmazzák: Egy eredeti szerzői és egyben gyűjteményes műnél illetve
elektronikus adatbázisnál a használat a bárki számára történő elérhetőséget, a
széleskörű nyilvánosság felé irányuló tájékoztatást, a nyilvánosság részéről történő
érdeklődést jelenti. A gyakorlati alkalmazás jelen esetben a nemzetbiztonság, az
infrastruktúra-, az informatikai- illetve az információbiztonság területein történő
hasznosulást is jelent. Az alkotásom és az ennek a széleskörűen, meghatározóan
koncepcionális alapjául szolgáló, az alkotás deklarált mellékleteiként feltüntetett két
nyilvános terjesztésű kiadványom illetve az ezekben szereplő egyes alkotás elemek
gyakorlati alkalmazása illetve hasznosulása a következő főbb vonatkozásokkal
jellemezhető illetve igazolható, a teljesség igénye nélkül:
• a nyilvános terjesztésű CD publikáció gyűjteményemben szereplő, nyilvános
kiadású és terjesztésű könyvem; a mértékadó folyóiratokban és a nem mértékadó,
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de jelentős megjelenési példányszámú (tíz és százezres) újságokban megjelent
írásaim és interjúim; TV interjúim; a tudományos-szakmai konferenciákon
bemutatott prezentációim, elhangzott előadásaim; az egyedi nemzetbiztonsági,
internetes honlapjaim (ezres-tízezres-százezres, nemzetközi látogatottsággal és
letöltésekkel) egyértelműen a hasznosulást megvalósító, a teljes nyilvánosság, a
politikusok, a szakértők, a nemzetbiztonsági munkatársak, az érdeklődők általi,
társadalmi felhasználást, hasznosítást jelentenek;7
• más tudományos alkotásoknak, doktori disszertációknak, újságcikkeknek a CD-n
szereplő témákból irodalmi hivatkozásként fellelhető hivatkozásai;
• a ZMNE, a CORVINUS, a Szegedi Tudomány Egyetem biztonságpolitikai,
nemzetbiztonsági képzéshez kötelező illetve ajánlott irodalomként, oktatási
segédanyagként történő felhasználása;
• a 2002-es kiadású könyvem például megtalálható az Stanford University
könyvtárában is, ami szintén egyértelműen egyik hasznosulási megnyilvánulás;8
• a Magyar Köztársaság Biztonsági Stratégiája című, 2000-ben elkészített
anyagomból (előadás és prezentáció is) szerkezetileg, tartalmilag átvettek
hasznosulása a 2002-es és 2004-ben kormányrendelettel elfogadott Nemzeti
Biztonsági stratégiákban. Összehasonlítással igazolható;9
• a magyar nemzetbiztonsági tevékenységnek az újszerű biztonsági kihívásoknak
minél magasabb szinten megfeleltetéséhez szükséges elemző anyagok hasznosulása
a nemzetbiztonsági törvénynek a tervezett módosításához, a nemzetbiztonsági
szolgálatok reformjához, a kormányprogramokhoz kapcsolódó szakértői anyagok
hasznosulása, mivel ezeket vezető politikusoktól (miniszter és államtitkár) érkező
igényekre, megrendelésekre készítettem, mint egy hivatalos nemzetbiztonsági
szellemi műhely tagja illetve vezetője;10
• egy nemzeti infrastruktúra biztonsági központ illetve egy információbiztonsági
szervezet (CERT) létrehozása szintén a CD-n szereplő, ilyen vonatkozású
anyagaim figyelembe vételével hasznosultak;
• az öt, mintegy 10-10 perces TV (MTV, TV2, ECHO TV) interjúm során elmondott
gondolataimat, elemzéseimet százezres nagyságrendű néző nézhette, ami szintén
egyféle és széleskörű hasznosulás, mivel a tájékoztatás, a társadalom érdeklődőinek
történő esemény magyarázat egyértelműen a hasznosulás, a hasznosítás egyik
megjelenési formája.11
– ha a hasznosítást a gyakorlatban nem alkalmazzák, akkor annak leírása értekezésként
nyújtható be, amennyiben egyébként megfelel az általános követelményeknek: az előző
pontban foglalt gyakorlati alkalmazások, hasznosulások miatt ez a pont már érvényét
veszti, mivel ez a pont az előző pont alternatívája és a hasznosulás az előzőekkel
bizonyított. Jelen esetben ez a pont úgy érvényesül, hogy a doktori disszertációm
értekezésként és alkotásként is értékelhető, különösen azért is, mivel a kétféle formáció
értékelési igénypontjai jelentős átfedésben vannak.
f) Az alkotásról leírást kell benyújtani, amelyben a fenti követelmények mellett ki kell emelni
az alkotással létrehozott új tudományos eredményeket is. A fokozatszerzési dokumentáció
része a tézisfüzet, mely tartalmazza az új tudományos eredményeket is.
g) Az alkotással történő pályázat minősítési eljárása megegyezik az általános szabályokkal,
azzal az eltéréssel, hogy a minősítés alapja maga az alkotás vagy az alkotásról készült
leírás, amely bemutatja annak lényegét, gyakorlati alkalmazásának tapasztalatait. Az
alkotásnak nincsenek olyan szigorú formai szabályai, mint az értekezésnek. Viszont,
értelemszerűen az alkotásra vonatkozó tartalmi előírások, kritériumok hasonlóak illetve
megfeleltethetők az értekezésének. Ezt szolgálja az értekezésről és az alkotásról is
elkészítendő tézisfüzet.
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h) A ZMNE 2010-es Doktori Szabályzata a tézisfüzettel kapcsolatban a következőket írja elő:
44.§. (9) A tézisfüzetet — legfeljebb húsz oldal terjedelemben — magyar és angol
nyelven kell elkészíteni, amely tartalmazza:
– a doktorjelölt és témavezetőjének nevét;
– az értekezés címét;
– a tudományos probléma megfogalmazását;
– a kutatási célokat;
– a hipotéziseket;
– a kutatási módszereket;
– az elvégzett vizsgálat tömör leírását fejezetenként;
– az összegzett következtetéseket;
– az új tudományos eredményeket;
– az ajánlásokat;
– a kutatási eredmények gyakorlati felhasználhatóságát;
– a doktorjelöltnek a témakörből készült publikációs jegyzékét;
– a doktorjelölt szakmai-tudományos életrajzát.
A ZMNE Doktori Szabályzata alapján lehet pályázni értekezéssel vagy alkotással. A doktori
disszertációmat azzal a tudatossággal készítettem el, hogy egyrészt feleljen meg az
ÉRTEKEZÉS, másrészt az ALKOTÁS formai és tartalmi kritériumainak is, tehát mindkettőnek.
Emiatt a bírálók és az olvasók szabadon dönthetnek, hogy ezt az anyagot értekezésként vagy
alkotásként bírálják illetve minősítik. Megjegyzem, hogy az anyag célja, vélt vagy valós értékei,
hasznosíthatósága szempontjából teljesen közömbös, hogy értekezésnek vagy alkotásnak
minősül, ugyanis mindkét aspektus alapján doktori disszertációként benyújtható. Kérem kezelje
mindenki saját, legjobb belátása, besorolása szerint, szabadon. Természetesen biztos vagyok
benne, hogy alkotásnak mindenképp alkotás, ugyanis: Az alkotás egyrészt olyan emberi
tevékenység, amelynek során létrejön valami, amiben az a lényeges, hogy rendelkezzen
hozzáadott értékkel. Az alkotásnak egyik lényeges eleme a kreativitás, valami újnak a kitalálása
vagy a régi dolgoknak újszerű összefüggésbe rendezése-helyezése. Az alkotás kifejezést elvileg
minden jellegű produktumra lehet alkalmazni, leggyakrabban mégis szellemi vagy művészeti
alkotást értünk rajta. Az alkotás több, mint egy munka végeredménye, egységes, önálló értékkel
és jelentéssel bíró dolog. Én ezt definíciót a kézikönyvemre is értelmezhetőnek és érvényesnek
tartom, de lehet vitatkozni!
Az alkotásnál a szerző szabadsága nagyobb, bár egyrészt átfedés van az értekezés és az alkotás
minősítési igénypontjai között, ami a Doktori Szabályzat idézett elemeiből, összevetéssel
fellelhető. Másrészt eltérés is van, amit az alkotás nagyobb szabadságfoka jellemez.
Megjegyzem, hogy az alkotás jellegből fakadóan tudtam elérni, hogy a társadalom tagjaihoz
közérthetőbben közelebb vigyem a nemzetbiztonsági tudományszakot és ezen keresztül
közvetve a hadtudományt.
Szükségesnek tartom kihangsúlyozni, hogy – az alkotásnál és az értekezésnél a kötelező formai
és tartalmi elemeken, jellemzőkön túl – nincs kizárva a tudományosságra vonatkozó alapvető
igénypontok teljesítése mellett az értekezés vagy alkotás szerzői önállóságára alapozott
színesítés, a társadalmi közértehetőséget, az oktatást elősegítő irodalmi eszközök, fordulatok,
hírek, anyagok, stb. használata, innovatív gondolatok, víziók, elméleti modellek közlése.
Megszokott dolog, hogy a doktori értekezések szűkebb szakmai területeket elemeznek nagyobb
mélységben. Viszont ez csak szokásjog és nem előírás, mert ésszerűen nem is lehet az. Én csak
részben választottam ezt a megoldást, ami azt jelenti, hogy vannak jobban kidolgozott
tudományos céljaim, de a téma szélesebb átfogása az alkotásom erőssége. Ez természetesen
tudatos volt a szándékaim között, mert egy tématerületet, nevezetesen a biztonságunkat, ezen
belül a nemzetbiztonságunkat szélesebb témakörnyezetben is be lehet mutatni, anélkül, hogy
egyes részek mélységei kárt szenvednének. Tehát az én döntésem volt a nagyobb ívű bemutatás,
egyes részek mélységi részletezésével együtt.
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1.8.

Az alkotásom tudományosságának jellegéről, céljáról

A tudománynak, a tudományosságnak általában az a célja, hogy újat nyújtson, olyat mondjon
akár, amit kevesebben értenek és akár többen elleneznek. A tudományos tevékenység mindig
valami új, fizikai vagy szellemi eredményhez vezet, ami eddig még nem volt vagy csak valami
hasonló volt ismert. Nem is biztos, hogy ez az újdonság a gyakorlatban megvalósítható, tehát
csak elméleti felfedezés marad. Lehet, hogy csak egy sikeres gondolatkísérlet eredménye marad.
Az én alkotásom, az ebben foglalt innovatív gondolataim, következtetéseim, javaslataim,
ajánlásaim is hasonlóak, miszerint a kutatási célkitűzéseimet, hipotézisemet nagyon sokoldalúan
igyekeztem igazolni, bizonyítani hiteles forrású idézetekkel, parafrázisokkal, átvételekkel,
különböző szakemberek elemzéseivel és hírforrásokkal. Ennek ellenére biztos, hogy nem mindet
és nem mindenki tartja ezeket megvalósíthatónak, ami különféle objektív és szubjektív okok,
érdekek miatt a legtermészetesebb. Engedjék meg viszont, hogy a saját megítélésük és jól
felfogott érdekeik tiszteletben tartása mellett javasoljam: olvassák ezt az alkotást könnyedén,
rugalmasan, felszabadultan, konstruktívan, befogadóan, együttgondolkodóan. Egy kissé
vonatkoztassanak el a megszokott gondolati pályáktól, az élettapasztalatoktól, felülemelkedve
ezeken és kezeljék elsődlegesen 10 millió magyar állampolgár biztonsági érdekeit, hiszen ilyen
is lehet egy PhD munka végeredménye. Én mindenestre a „Haza minden előtt” idézet
legmélyebb mondanivalója által determináltan, tisztán, alacsonyabb rendű érdekek nélkül
hoztam létre az alkotásomat minden vonatkozásban!
1.9.

Kiknek szól ez az alkotás illetve értekezés?

Az értekezés két hivatalos bírálójának; a doktori minősítésben hivatalosan résztvevőknek; a
műhelyvita
résztvevőinek;
politikusoknak;
szakpolitikusoknak;
nemzetbiztonsági
szakembereknek, a katonai és rendvédelmi szervezetek volt, jelenlegi és leendő munkatársainak;
biztonságpolitikai valamint nemzetbiztonsági képzésben résztvevőknek oktatási segédanyagként
és minden érdeklődő állampolgárnak. Az alkotás felépítése, szerkezete, nyelvezete a felsoroltak
érdekeit szolgálják. Összegezve az volt a célom, hogy minél szélesebb olvasói, érdeklődői kör
megtalálja benne azt, ami érdekli és amit hasznosítani is tudhat. Minél több olvasó minél több
dologra találjon benne magyarázatot, a nemzetbiztonsághoz kapcsolódóan. Amit viszont nem
talál meg benne, arra adjon iránymutatást a felhasznált irodalom több, mint 400 db-os
választéka. Az alkotásom nemzetbiztonsági kézikönyvként is felfogható és használható. Minden
jóindulatú és jószándékú olvasót felhatalmazok arra, hogy használja, hasznosítsa ezt a
kézikönyvet szabadon a tízmillió magyar biztonságáért valamint a nemzeti értékek és érdekek
védelméért illetve érdekérvényesítéséért. Viszont tudatosítom, hogy a kevésbé jó indulattal,
félreértelmezhető módon átszerkesztett illetve összeollózott megoldásokkal, stb jogsértést
követnek el, amelyhez nem járulok hozzá és ez a törvény előtt, jogilag is megtámadható.
1.10. Mennyire jó vagy mennyire rossz ez az alkotás illetve értekezés?
Szeretném remélni, hogy alkotásom – a PhD képzésem egyik befejező sarokköveként – megfelel
majd, a szakmai előszűrés szempontjából fontos műhelyvitán, az ott felmerülő kisebb-nagyobb
korrekciókkal.
Az alkotás jóságát vagy rosszaságát alapvetően a bírálók és az érdeklődők döntik majd el,
bizonyára eltérően. A kérdés csak az, hogy milyen mértékben, milyen arányokban és milyen
vonatkozásokban minősítik jónak vagy rossznak ezt az alkotást.
Lehetnek benne hibák? Igen lehetnek, de talán nem meghatározók és csak olyanok, amelyek a
cím mondanivalóját egyáltalán nem befolyásolják alapvetően.
Lehetne ennél jobbat is írni? Bizonyára, és az lenne jó, ha minél több alkotás születne ebben a
témában is.
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Lehetnek a témához kapcsolódóan más és jobb (szakértői) anyagok, mint ahogy rosszabbak is.
Viszont az okos ember, szervezet mindent elolvas, mindenkit meghallgat, mindenkitől tanul és
analizálva, majd szintetizálva kiválasztja és felhasználja illetve megvalósítja a vélhető legjobbat
azzal a tudattal, hogy a negatív, az ismert és a használhatatlannak látszó vélemények is
orientálhatnak (brain-storming)! Az alkotásomból lehetnek negatívnak, elvetendőnek
minősítettek részletek is. Ezeknek az a haszna, hogy elkerülhetővé válnak az elkerülendők, a
hibák! Lehetnek az anyagomban már ismert és/vagy már alkalmazott megoldásokról, tényekről,
gondolatokról szóló részletek. Ezeknek az a hasznuk, hogy megerősítik a már ismerteket és
alkalmazottakat. Végül lehetnek az alkotásomban új illetve újszerű dolgok, melyek közül, ha
csak egy gondolati elem is hasznosul, bármilyen mértékben és jelleggel, úgy nem dolgoztam
hiába, elértem a célom, legalább egy momentummal hozzájárultam a nemzetbiztonsághoz, a
biztonságunkhoz! Egyébként a ZMNE Doktori Szabályzata alapján, ha egynél több új
tudományos eredmény található egy doktori disszertációban, akkor az már tudományosnak
tekinthető. Amennyiben az alkotásom végén lévő 35 db új tudományos eredményből csak 2 db
minősül majd annak, a kritikusok véleménye alapján, már akkor is elértem a célom az
alkotásommal. Én bízom benne, hogy az önbevallásszerűen felsorolt 35 db új tudományosnak
vélelmezett eredményemből minimum 2 db más szakértők illetve az opponensek által is annak
minősül majd.
Felmerülhet a bírálókban, az olvasókban, hogy egyes fejezetek talán feleslegesek. Az egyes
fejezetek terjedelme, sorrendje más is lehetne. Az egyes fejezetek kidolgozottsága, mélysége
eltérő, hiszen végtére minden fejezet egy-egy önálló doktori disszertáció témája is lehetne,
megfelelően alapos kidolgozás után. Mindezen arányokról, mértékekről, terjedelmekről a szerző
szabadság jogaimnál fogva én döntöttem azzal, hogy a címbeli vezérgondolatot minél
sokoldalúbban támogassa minden egyes fejezet. Mondhatnánk azt is, hogy a szövegezéseket ittott másként is el lehetne képzelni. Persze ekkor felmerül, hogy az úgy vajon több bírálónak,
olvasónak felelne meg, mint most vagy sem és mennyivel többnek. Én ezeket a véleményeket
nagy tisztelettel fogadom és kezelem, feldolgozom, de biztosan nem tudok és nem is akarok
minden igénynek megfelelni, mert nincs a földön olyan ember, aki erre képes lenne. Tehát ez az
alkotás ilyen, részben objektív, részben szubjektív. Részben jó, részben kevésbé jó vagy akár
részben rossz. Lényegében az egész alkotás, minden fejezete, minden bekezdése, minden
gondolat eleme egy üzenet és együttesen egy „PhD állampolgár” teljes üzenet csomagját
képezik az érdeklődők felé, legalább több száz üzenet elemmel, melyek együtt igen sokoldalúan
igazolják az egyik, a címben megfogalmazott, átfogó tudományos eredményemet. Alkotásként
kezelve a szerzői művemet, ezen üzenetek sorrendje is egyféle rendszerszemlélet szerint épül fel
és tartalmilag megfelel az alkotással szembeni (doktori disszertációs) követelményeknek.
Értekezésként már eltérő a helyzet, mert az értekezés formai és tartalmi előírásai szigorúbb
felépítést igényelnek, viszont ezt is teljesíti a doktori disszertációm.
Ezen értekezés illetve alkotás komplex mondanivaló együttese kiválthat egyetértéseket és egyet
nem értéseket. Természetesen az a jó, ha kiváltja mindkettőt. Én a szerzői jogaim és legjobb
felfogásom alapján, tudatosan építettem fel az alkotásom, amit viszont bármely kritikus illetve
olvasó értékelhet egyéni érdekből és/vagy szolgálati illetve kiscsoportos érdekből és/vagy az
egész ország érdekéből, sőt a nemzeti értékek és érdekek szemszögéből is. Az én
emberközpontúbb érdek motivációm illetve célzott érdekköröm viszont annak a tízmillió
magyar embernek és a mintegy százezer gazdasági egységnek, cégnek a komplex biztonsága,
akik, amelyek Magyarországon, a Magyar Köztársaságban élnek és dolgoznak jelenleg és a
belátható évtizedek során.
Az alkotásomnak van egy offenzív tulajdonsága, jellemző rendszere, amivel a címben kifejezett
állítás sokoldalúan igazolt és bizonyított. Emellett van egy defenzív jellemző rendszere, amivel
az alkotás és az ebben kifejezett valamennyi gondolat az önmaga védelmét is biztosítja a
kevésbé jóhiszemű, a kevésbé konstruktív, a kevésbé széles pályán gondolkodó
ellenvéleményekkel szemben.
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Ismereteim szerint a rendszerváltás óta (bár előtte mégannyira sem volt a magyar
történelemben) nincs ilyen átfogó, nemzetbiztonsági tudatformálást is elősegítő, közérthető,
(had) tudományos illetve biztonságpolitikai igényű magyar alkotás. Amennyiben mégis lenne,
úgy egyrészt vessék össze vele. Másrészt értesítsenek engem is róla. Ebben a kiadvány
kategóriában az alkotásom meglehetősen egyedi, egyéni és egyedülálló, ami természetesen nem
azt jelenti, hogy jó is, de ezt döntse el mindenki maga.
1.11. Köszönetnyilvánítások
Az előszóban szeretném megköszönni minden támogatómnak és jóhiszemű opponensemnek a
segítségét, szakmai anyagait, szakmai vitáinkat, baráti egyeztetéseinket, akik elfogadtak
szabadgondolkodóként, magán szakértőként, a nemzetbiztonság önkénteseként és akik
elismerik szándékomat, igyekezetemet és mini eredményeimet a magyar nemzetbiztonság
területén. A köszönetem szól a „nemzetbiztonsági barátaimnak-ismerőseimnek”, a ZMNE
professzorainak-tanárainak, a nemzetbiztonsági szellemi műhelyemnek, biztonságpolitikusi
kapcsolataimnak, politikusi kapcsolataimnak, a médiumok érintett munkatársainak és minden
érdeklődőnek. Az előzőekben felsorolt szakemberek közül minden érintettnek köszönöm, hogy
sokat tanulhattam Tőlük, így a felhasznált irodalom szerzőinek is, hogy idézetként,
parafrázisként illetve más módon hivatkozhattam szakmai alkotásaikra, tudományosságukra,
hasznosítva azokat. Külön köszönet a feleségemnek, a családomnak, a barátaimnak és az
ismerőseimnek a támogatásukért és azért a rengeteg időért, amit elvettem tőlük a szakterületem
ápolásáért, amiből anyagi hasznom nem származott. Viszont nagyszerű önmegvalósítási
élményt nyújtott, nyújt és talán nyújtani is fog, végtelenül önzetlenül.
1.12. Összegzés valamint következtetések és ajánlások az 1. fejezet alapján
1.12.1.
1.12.2.

1.12.3.
1.12.4.

1.12.5.
1.12.6.
1.12.7.
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Az ember a földkerekség legmagasabban szinten szerveződött élőlénye, aki a
biológiai, pszichológiai bonyolultsága mellett gondolkodásra, kreativitásra, de
mások és önmaga elpusztítására is képes.
A világegyetem, a föld (részek), a (földrészeket is átfogó) nemzetközi szövetségek,
társadalmak, a társadalmak intézményei, a gazdasági egységek, egyéb
szerveződések, családok és ennek meghatározó, az előzőket létrehozó, fenntartó és
fejlesztő rendszereleme, az EMBER, rendszerhierarchiát alkot.
A szerző bemutatkozása, önéletrajza, eddig publikációi és nemzetbiztonsági
elkötelezettsége megalapozza a címben foglaltak szakértői, kutatói, tudományos
feldolgozását.
A szerző köszönetnyilvánítása, önéletrajzi referencia személyei valamint a
műhelyvita meghívottjai alapján megállapítható, hogy biztonságpolitikai,
nemzetbiztonsági, politikusi, szakmapolitikusi, média szakmunkatársai és ezen
keresztül a társadalmi nyilvánosság ismeri publikációit.
A szerzői jogról szóló törvény alapján a doktori disszertáció és a hozzá
mellékletként kapcsolódó CD publikáció gyűjtemény egyrészt eredeti, tudományos,
szerzői alkotás, másrészt gyűjteményes mű és egyben elektronikus adatbázis is.
A ZMNE Doktori Szabályzata alapján a disszertáció egyrészt megfelel az
ALKOTÁS tartalmi előírásainak és egyben az ÉRTEKEZÉS formai és tartalmi
előírásainak is.
A szerző célja az értekezéssel illetve az alkotással egyrészt a PhD képzésének
megfelelő és méltó befejezése, másrészt a széleskörű és sokoldalú figyelem felhívás
arra, hogy az emberiség történetének kezdete óta egyre erősödő jelleggel –
különösen a XXI. században – folyamatosan felértékelődik a hírszerzés, a felderítés
és az elhárítás, a rendszerszemléletű információ-adatgyűjtés illetve a komplex
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információkezelés (gyűjtés – rendszerezés – tárolás – feldolgozás – hasznosítás).
Harmadrészt; a biztonságpolitikai, katonai és rendvédelmi képzésben résztvevőknek
széles átfogású, oktatási segédanyag biztosítása. Negyedrészt; politikusok,
szakpolitikusok, biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakemberek, katonai és
rendvédelmi munkatársak, tanulók és érdeklődő állampolgárok számára egy
nemzetbiztonsági kézikönyv megírása.
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2.1.

A tudományos probléma megfogalmazása a téma aktualitásával és indoklásával
együtt

Az 1990 óta bekövetkezett megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonsági kockázatok
kihívások, veszélyforrások a Magyar Köztársaság vonatkozásában is sokkal racionálisabb,
feladatorientáltabb, gyorsabb reagálású és gazdaságosabb működésű védelmi és
érdekérvényesítési rendszert igényelnek a XXI. században, különös tekintettel a magyar
nemzetbiztonsági szolgálatokra. A jelenlegi széttagolt szabályozás, védelem szervezés és
irányítás már nem biztosítja az ország védelmi és érdekérvényesítési erőforrásainak
leghatékonyabb, optimalizált felhasználását, működtetését. Az átfedések, a felesleges
párhuzamosságok, a gyors és rugalmas reagálást gátló decentralizált együttműködések a teljes
biztonsági-védelmi rendszer felülvizsgálatát és sürgős aktualizálását igénylik. Ez különösen
vonatkozik a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységére és „beágyazottságára”. Az
alkotásommal illetve értekezésemmel erre kívánok rávilágítani, ezt kívánom alátámasztani és
ezzel a politikai és szakmai gondolkodást befolyásolni valamint hozzájárulni az ország
biztonságának stabilabb jövőképéhez.
2.2.

Kutatási célkitűzések és hipotézisek
a) A Magyar Köztársaság megváltozott szerkezetű és súlyozású, nemzetközi és belföldi
biztonsági kockázatainak, kihívásainak, veszélyforrásainak elemzése a XXI. századi
biztonsági környezetben, kiemelten a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességi körére.
b) A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének, működésének elemzése a
Magyar Köztársaság biztonsági rendszerében, figyelemmel a jelentősebb külföldi
szolgálatokra is.
c) A nemzetbiztonsági illetve titkosszolgálati tevékenység politikai, társadalmi
kapcsolatrendszere, elfogadtathatósága, a civil kapcsolatok és kontroll keretében történő
konstruktív együttműködés mellett.
d) A szövetségi együttműködések és a nemzeti önállóság megtartásának optimalizálhatósága
a katonai és polgári hírszerzés valamint elhárítás vonatkozásában.
e) A Magyar Köztársaság következő évtizedekre vonatkozó, védelmi és érdekérvényesítési
képességeihez szükséges hatékony, rugalmas és gazdaságos biztonsági koncepciója,
különös tekintettel a nemzetbiztonsági szolgálatokra.

2.3.

Kutatási módszerek

A téma feldolgozásában – az általános és a témára konkretizált rendszerszemléletből kiindulva –
az általános és a különös kutatási módszereket használtam fel.
Az általános kutatási módszerek közül a történeti és az összehasonlító módszerekkel tártam fel
és rendszereztem a biztonsági környezet és a titkosszolgálati tevékenység változásait, a
vonatkozó szakirodalom alapján.
A szakirodalom feltárása, összegyűjtése és áttekintése alapján kiválasztott irodalomból a
különös kutatási módszerek közül az analizálással választom ki a felhasználandó, idézendő,
hivatkozandó irodalmi részeket.
Az analízis mellett a kutatási célkitűzésekhez szorosan kapcsolódó irodalomból a dedukciós és
az indukciós módszerekkel rendszerezem a szintézishez szükséges anyagrészeket.
Végül az analógiák alapján építem fel a hipotéziseket, célkitűzéseket majd ezek bizonyítását.
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Mindezek eredményeként jutottam el a tudományos eredményekhez.
2.4.

A téma kidolgozásához felhasznált főbb források

Az alkotás kidolgozása során a következő forrásokra támaszkodtam:
– magyar és külföldi szerzők művei;
– magyar és külföldi (NATO, EU, USA) kiadványok, valamint szabályzatok;
– doktori értekezések;
– egyetemi jegyzetek;
– magyar és idegen nyelvű tanulmányok, publikációk és előadások;
– tudományos konferenciák anyagai (előadások és konferencia kiadványok);
– konferenciákon való részvételeim és előadásim;
– folyóiratcikkek;
– az írott és elektronikus sajtó szakhírei;
– biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági szakértőkkel, a katonai és rendvédelmi szervezetek
szakembereivel folytatott konzultációk, megbeszélések az elmúlt 15- évben;
– a ZMNE tanulmányaim során szerezett ismeretek és konzultációk a tanáraimmal,
professzoraimmal;
– saját publikációim (könyv, gyűjteményes CD, tudományos és nem tudományos
tanulmányaim, cikkeim, média megjelenéseim);
– valamint saját tapasztalataim.
Az alkotásban használt idézetek, hivatkozott források közvetlenül a hivatkozási
szövegkörnyezet, az érintett fejezet témáit támasztják alá, mintegy hitelessé téve azokat.
Közvetve pedig a címben foglalt fő mondanivalót igazolják és teszik hitelessé. A hivatkozások
jelentős része hiteles forrás, dokumentum, de a kevésbé időtálló újság- és internetes hírek is a
mindenkori valóságon alapulnak. Bárki felvetheti, hogy a hírek nem minden esetben
ellenőrzöttek, tehát „puhábbak”, mint a tudományosan is hitelesített anyagok, ami tény, de ma
már a mindennapjainkkal összefüggő hírek akár nyomtatott, akár elektronikus formában a
legjelentősebb információ források. Sőt a hírszerzés egyik alapvető információ forrása a nyílt
információkövetés, gyűjtés, elemzés, értékelés. Ráadásul a lakosság is ebben a hírkörnyezetben
él és dolgozik, tehát nem életszerű, hogy ettől elvonatkoztassunk, hiszen ez a hírkörnyezet
alakítja ki a közhangulatot, a lakosság véleményét. Ezen indokok alapján használom és
sokoldalúan színesítem, kiegészítem a tudományos igényű és sokkal hitelesebben kezelt
anyagokat, műveket. Bárki, bármilyen véleményt is alakít ki az újság- és internetes hírekről, de
egyet nem lehet megtenni: nem lehet ma már figyelmen kívül hagyni őket, így én sem hagytam
figyelmen kívül. A hírforrásoktól függően azon lehet meditálni, hogy ki milyen hírt fogad el,
melyik hírforrásból és milyen mértékben. A hírek megalapozásaként, a címben, az egyes
fejezetekben illetve bekezdésekben megfogalmazott hipotézisek, célok, innovatív illetve újszerű
gondolatok, következtetések igénylik a széleskörű hiteles forrású hivatkozásokat, mivel átfogó
képet akarok adni, és ezt minél szélesebb körűen, minél hitelesebben alátámasztva szeretném
megtenni. Az egyes fejezetekhez csatolt híreknek és cikkeknek az érintett fejezetekhez való
kapcsolódását az olvasó gondolattársítási készségére és képességére bízom azzal, hogy minden
hír, cikk több szempontból is szorosan kapcsolódik az adott fejezethez. Legyen ez
gondolattársítási „játék”, egy felfedezési lehetősége egyféle gondolkodásra késztetése az
olvasóknak. Viszont bárki megkérdezi, úgy annak pontosan rámutatok minden hír, cikk
kapcsolódására a vonatkozó fejezethez, alfejezethez illetve levezetem a kapcsolódását Magyar
Köztársaság átfogó biztonsági rendszeréhez, különös tekintettel a kockázatokra és a
megoldásokra is.
A kézikönyvhöz nyílt forrásokból származó, nyilvános forrásanyagokat használtam, ami nem
zárja ki, hogy esetleg, véletlenszerűen nem kaphattam olyan elektronikus vagy fénymásolt
anyagot, amelyről esetleg levették a minősítést. Egy szakértő, aki ebből a szempontból
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átvizsgálta a kézikönyvemet, úgy jellemezte, hogy nincs benne olyan forrásanyag, amelyet
bármelyik oroszországi takarítónő már ne ismerne.
A bibliográfia és a felhasznált illetve hivatkozott irodalom legjelentősebb részét a ZMNE
könyvtárának, más szakkönyvtárakkal is kapcsolatban lévő, elektronikus rendszeréből
gyűjtöttem le. A ZMNE a hadtudomány és valamennyi tudományszakához kapcsolódó
területeken Magyarország legnagyobb és legszélesebb körű szakirodalmi forrásanyagával
rendelkezik. Kiemelem ezek közül doktori disszertációkat és más minősítő anyagokat.
Az újság- és internetes dokumentumokat illetve híreket folyamatában követtem, mely az
internetes honlapomon is követhető minden érdeklődő számára.12
A ZMNE elektronikus könyvtárából az angol és a magyar kiadványokat, dokumentumokat az
alábbi tárgyszó illetve kulcsszó hierarchia mellett gyűjtöttem le:
– VÉDELEM: védelem, védelempolitika, védelemstratégia;
– TITKOSSZOLGÁLAT: titkosszolgálat, titkosszolgálati tájékoztatás, titkosszolgálatok a
médiában;
– NEMZETBIZTONSÁG: nemzetbiztonság, nemzetbiztonsági stratégia, nemzetbiztonsági
politika, nemzetbiztonsági tájékoztatás;
– BIZTONSÁGPOLITIKA: biztonságpolitika, polgári tájékoztatás, polgári együttműködés,
civil kommunikáció, civil tájékoztatás;
– BIZTONSÁG: biztonság, biztonsági kihívások, európai biztonság, kollektív biztonság,
nemzetközi biztonság.
A legyűjtések mintegy öt és tízezer közötti dokumentum nagyságrendet jelentettek. Az
irodalomkutatásról a PhD képzésem keretében keletkezett legyűjtéseket nyomtatott és CD
kivitelben is benyújtottam 2007-ben, így ezek bárki számára elérhetők az internetes honlapomon
is.13 A legyűjtéseket évszámra, szerzőre, nemzetbiztonság orientáltságra, relevanciára
kiválogattam, kiegészítettem a 2007-es legyűjtés óta keletkezett újabb publikációkkal és ezekre
alapoztam az értekezésem tudományos eredményeit.
2.5.

Az alkotás felépítése és szerkezeti áttekintése

Az alkotás miden fejezete a címet és egymást kívánja a lehető legsokoldalúbban alátámasztani,
igazolni. Az alkotás egyes fejezetei egymásra épülnek, egymással szimbiotikus kapcsolatban
vannak. Több oldalról alapozzák és világítják meg egymást illetve a címbeli célt és tartalmat. A
fejezetek széles pályáról, a biztonságpolitika legszélesebb átfogásával indulnak és fokozatosan
jutnak el a nemzetbiztonság elemzéséhez. Az utolsó két fejezet foglalkozik az előző fejezetekre
épülő végkifejlettel, a jövőnk biztonságát garantálni tudó, nemzeti titkosszolgálatokkal, az
ország biztonsági, védelmi együtteséig bezárólag.
Az 1. fejezet, az előszó bemutatja a szerző szubjektív és objektív szándékait, emberi
tulajdonságait, nemzetbiztonsági elkötelezettségét, disszertációjának a szerzői jogi
megalapozottságát valamint a ZMNE Doktori Szabályzatának való megfelelését, a
köszönetnyilvánításokat, a disszertáció értekezés illetve alkotás jellegét. Az előszó arra szolgál,
hogy a szerző megalapozza jó, közvetlen emberi kapcsolatát a bírálókkal és az olvasókkal.
A 2. fejezetben, a bevezetőben megismerhetjük: a témaválasztás aktualitását, a tudományos
probléma megfogalmazását, a kutatási célkitűzéseket, a kutatási hipotéziseket-célokat, a kutatási
módszereket, a felhasznált fő forrásokat, a várható eredményeket és azok felhasználhatóságát, az
értekezés felépítését és szerkezetét. A bevezetésben a bírálók és az olvasók megismerhetik a
szerző konkrét tudományos-szakmai céljait, módszereit.
A 3. fejezetben a titkosszolgálati tevékenység rövid történetét ismerhetjük meg annak
érdekében, hogy legyen alapunk a jelenlegi titkosszolgálati tevékenységgel való
összehasonlíthatóságra. Továbbá megismerjük azt is, hogy az emberiség történetének minden
időszakában volt, van és lesz titkosszolgálati tevékenység.
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A 4. fejezetben a biztonság fogalmának megváltozását mutatom be a szabadság tükrében,
különös tekintettel jelentősen kiszélesedett átfogó jellegére és az ebből fakadó
bizonytalanságokra, illetve az életünket miden oldalról befolyásoló kihívásokra.
Az 5. fejezet a titkosszolgálati tevékenység két fő szakágával, a hírszerzés-felderítés és az
elhárítás fogalmának és tartalmának megváltozásával foglalkozik.
A 6. fejezet a Magyar Köztársaság nemzetközi biztonsági környezetének kihívásait, kockázatait,
veszélyeit ismerteti, a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességére is kiterjedőn.
A 7. fejezet kiemelten foglalkozik az előző fejezetbe is besorolható, a globalizálódott
Információs Társadalom mindenre kiható biztonsági kockázataival és ezen széles spektrumú
hatása miatt kapott önálló fejezetet.
A 8. fejezet a Magyar Köztársaság biztonságához kapcsolódó legfontosabb (magyar és
nemzetközi biztonsági, illetve védelempolitikai) dokumentumok alapján vezeti fel a biztonsági
kockázatainkat és azok megelőzésének és kezelésének politikai - szakmai kereteit.
A 9. fejezet a magyar nemzetbiztonsági szolgálatoknak a biztonsági rendszerünkben való jogi,
működési, tevékenységi elhelyezkedésével és együttműködésével mutatja be a biztonságivédelmi struktúránkat. Emellett felvázolja a társadalmi, lakossági kapcsolatrendszer fontosságát
is.
A 10. fejezet a Magyar Köztársaság nemzetközi szövetségi kapcsolatait és együttműködését,
azok nemzetbiztonsági tevékenységre gyakorolt hatását ismerteti, különös tekintettel, de eltérő
hangsúllyal az ENSZ, az EBESZ, a NATO és az EU relációkban.
A 11. fejezet néhány jelentősebb külföldi titkosszolgálatot mutat be röviden, néhány aktuális
hírrel kiegészítve. Tapasztalati céllal elgondolkodtatóak és hasznosíthatóak.
A 12. fejezet már konkretizáltabban, különböző speciális és fontos megközelítésekből
foglalkozik a nemzetbiztonsági szolgálatok hatáskörébe tartozó, jelenlegi és jövőbe is mutató,
sokoldalú kihívásokkal.
A 13. fejezet a nemzetbiztonsági szolgálatainkat, mint a jövőnk egyféle biztosítékait elemzi,
ezzel hangsúlyozva nemzeti értékeiket. Továbbá a jelentősen megváltozott biztonsági
kihívásoknak sokkal jobban megfelelő, teljesen átalakított biztonsági-védelmi rendszert
vizionál, ennek több elemét is bemutatva. Ennek a fejezetnek a többoldalú indoklását,
alátámasztását, igazolását szolgálja a többi, megelőző fejezet.
2.6.

Az alkotás címének mondanivalóját igazoló, szakmai fejezetek konkrét bevezető
megfontolásai

A titkosszolgálati tevékenység, a hírszerzés és elhárítás alapvetően állami feladat, de a
történelem során ennek gyakorlata kiszélesedett a magánszférára is. Az ipari, üzleti hírszerzés,
elhárítás nem új keletű és ma már igen kifinomult eszközökkel dolgozva globalizálódott. Fontos
kiemelni, hogy a nemzetközi szervezett bűnözők, a kábítószer kereskedők, a tömegpusztító
fegyverek és hordozóik terjesztői, a terroristák és más bűnözői körök is folytatnak hírszerzést,
felderítést és elhárítást is. A nem állami titkosszolgálati tevékenységet általában az állami
szolgálatokból leszerelt, kilépett szakemberek folytatják vagy éppen oktatják.
A hírszerzés, felderítés, mint állami, kormányzati feladat az államigazgatási rendszerekben, a
védelmi szektor részeként, titkosszolgálati tevékenységként működik általában, a másik
titkosszolgálati szakág, az elhárítás mellett.
2.6.1.

Miért van szükség titkosszolgálatokra, más néven nemzetbiztonsági szolgálatokra és
mit nyújtanak számunkra?

A szeretteink, az életünk, az értékeink, valamint az ország védelmét és biztonságát a fegyveres
erők és a rendvédelmi szervek, így közöttük a nemzetbiztonsági szolgálatok biztosítják. A
világ minden országa – a külföldi diplomáciai tárgyalásokon és a nyílt belföldi biztonsági
intézkedéseken túl – „informális háttértevékenységet”, hírszerzést és elhárítást folytat, ami
47/1098

2. Bevezetés

elengedhetetlen az ország végelme és biztonsága szempontjából. Erről mi sem mondhatunk le.
Különösen nem, ha figyelembe vesszük Magyarország geopolitikai elhelyezkedését,
nemzetközi környezetbe történő „beágyazását”, szövetségi elkötelezettségét, a sokrétű
biztonsági kockázatokat és a külföldi titkosszolgálatok ellenünk irányuló aktív tevékenységét.
2.6.2.

Miért van szükség egyáltalán a biztonságot szolgáló védelemre?

A történelem során kialakult politikai, gazdasági, stb. viszonyok, az egyes országok szándékai
és érdekérvényesítő törekvései, az újabb és újabb veszélyforrások és kockázatok még
veszélyeztetik a stabilitást és a biztonságot, amelyek megőrzése – rövid és hosszútávon
egyaránt – szükségessé teszik a nemzet védelmét, a biztonsági szolgálatok tevékenységét.
Ezért magasan kvalifikált (diplomás és többnyelvű), nagy gyakorlattal rendelkező, a
nemzetközi együttműködésben is elismert titkosszolgálati szakember gárda szervezése,
megfelelő eredményességű működtetése, össze- és megtartása fontos feladat, többek között a
belpolitikai stabilitás, a demokratikus társadalmi rend, valamint nemzetközi kapcsolataink
külgazdasági és külpolitikai érdekeink védelme céljából.
A nemzetközi politikai erőviszonyok dinamikus és szinte folyamatos változása miatt, a
"klasszikus" védelemben és a biztonságban betöltött szerepükön túl, célszerű bevonni a
nemzetbiztonsági szolgálatokat az ország komplex fejlődésének (politikai, gazdasági,
társadalmi, tudományos, műszaki, környezet-természet védelmi, stb.) védelmébe is.
Magyarország védelmében, biztonságában, a fegyveres testületek és a rendvédelmi szervek
között a nemzetbiztonsági szolgálatok speciálisan fontos szerepet töltenek be több
szempontból is, de különösképp abban, hogy tárgyi (dologi) és személyi feltételeik különösen
eredményes „költséghatékony” tevékenységet biztosítanak. Tehát a nemzetbiztonsági
munkának a legfontosabb eleme a megfelelően kiválasztott ember, a képezhető magyar
tehetség, aki újra és újra teremtődik. 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
vagy megvédheti az igen jelentős értéket képező INFORMÁCIÓT, a megfelelő stabilitás és
fejlődés alapját. Nem mondhatunk le “nemzeti” hírszerzési és elhárítási önállóságunkról, az
egyértelműen szükséges nemzetközi együttműködések és munkamegosztások mellett sem.
A titkosszolgálatok és ezen belül a hírszerzés hatékonysága is szoros összefüggésben van a
politikusok, a kormányzat személetével, szándékával, tudatosságával, koncepciózusságával,
jogi támogatottságukkal, irányításukkal, belföldi és nemzetközi együttműködéseik
rugalmasságával és gazdasági lehetőségeikkel.
Komoly és jelentős nemzeti felelősség a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok hatékony és
eredményes hasznosítása az ország védelmében és biztonságának szavatolásában, komplex és
gyors fejlődésének biztosításában. Ezért nagyon fontos, hogy megbecsüljük szakembereinket
és elismerjük speciális, értékes munkájukat, amelyet nagy felelősséggel, sokoldalú
felkészültséggel és jelentős veszélyek mellett végeznek.
2.6.3.

Érdekes biztonság vonzatú filozófia kérdések a XXI. századi időszakra.

– Az egyre bonyolultabbá váló világunkban a demokrácia hogyan változik? A két
szélsőség, a diktatúra és az anarchia közötti skálán merre változik, az anarchia vagy a
diktatúra felé és milyen mértékben?
– A közvetett, képviseleti demokrácia továbbfejlődik-e közvetlen, részvételi demokráciává
és milyen mértékben, milyen vonatkozásokban?
– Sajátosan feltehető a kérdés, hogy szabadság vagy biztonság, esetleg szabadság és
biztonság, de milyen kompromisszumokkal?
– A biztonság erősítése a szabadság korlátozásával elvezethet-e a demokráciából egy XXI.
századi, külsőségeiben puhább és rejtőzködő diktatúrához?
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– Erős vagy gyenge állam?
– A jelenlegi erősebb, diktatórikusabb államokban van nagyobb „rend és/vagy biztonság”
vagy a demokratikusabbakban?
– Európa, USA, Oroszország, Kína, India, Japán, Afrika hova sorolható be az anarchia és
a diktatúra közötti „demokráciaskálán”? Ennek végeredménye komplexitásában hogy
hat a bipolárisból nem unipolárissá (1989), hanem multi polárissá vált világunkra?
– Milyen állami, kormányzati erőállapothoz milyen erős titkosszolgálati és ezen belül
hírszerzési tevékenység tartozik?
– Az előzőek tükrében a titkosszolgálatok és ezen belül a hírszerzés védelmi vagy
érdekérvényesítési tevékenysége lesz a jövőben hangsúlyosabb és milyen arányban,
mértékben?
– Az előzőek okán milyen mértékben ismerik fel és használják ki az „okosabb”
kormányok a hírszerzésnek a társadalmi, politikai, gazdasági fejlődésben hasznosítható
képességeit?
– A Vendetta, mint vérbosszú című kalandfilmből egyben politikai thrillerből és
antiutópiából vett utópisztikus hasonlattal élve reméljük, hogy a XXI. század
„demokráciájára”, nem minden országban lesz a következő a jellemző: „Ne kérdezz, ne
kritizálj, ne is gondolkodj: a Párt (ok) mindent jobban tud (nak)!” A Párt (ok) megvéd
(enek) a terroristáktól, ugyanakkor erre hivatkozva állandó rettegésben tart (anak),
miközben lábbal tiporja (k) a szabadságjogokat.
– Megfelelően látják-e a mindenkori kormányok, hogy a szép és találó „nemzetbiztonsági
értékek és érdekek” gyűjtőfogalom mögött tízmillió élő, gondolkodó és érző, magyar
ember van, sőt még százezres nagyságrendű cég illetve gazdálkodó, gazdasági egység is.
Tehát nagyon fontos lenne, hogy mindenki lássa és megfelelően értékelje az EMBERT,
mint a legfontosabb célelemet, akiknek az érdek együttese alkotja a nemzet, az ország
„érdekkonglomerátumát!”
2.7.

Beszámoló a doktori értekezés műhelyvitájáról.

A műhelyvita az értekezésnek a 2. változatát/2010.04.27. dolgozta fel. Ez a kézikönyv (3.
változat/2010.06.30.) a műhelyvita anyagának minimális változtatásával, az egyértelmű
adathibák és „kozmetikai” jellegű, feltétlenül szükséges módosításával készült, a teljességre
való törekvés nélkül.
A 2010.04.27.-én, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen megtartott műhelyvitára készült
prezentáció (24 db dia) és a műhelyvita jegyzőkönyve (30 oldal) a mellékletek között
megtalálhatók. Ezen dokumentumok alapján az érdeklődök tájékozódhatnak a műhelyvita
hiteles, érdekes, sajátos és sok tapasztalatot is jelentő történéseiről. A műhelyvita nyilvános volt,
így az ehhez kapcsolódó dokumentumok és információk is azok.
A hivatalos műhelyvita dokumentumok mellett beszámolok a személyes tapasztalataimról is,
melyek természetesen és tudatosan szubjektívek.
Számomra nagyon megtisztelően, a mintegy 70 meghívottból 60-nál többen jöttek el, akik
között persze voltak spontán résztvevők is.
A jelenlévők között szinte mindenki, az értekezésem által feldolgozott sokrétű megközelítés
valamilyen szakmai kompetenciaterületének képviselője volt: hadtudomány, nemzetbiztonság,
biztonság, külügy, katonai – rendőri – nemzetbiztonsági – VÁM - APEH vezetők és
munkatársak, közigazgatás-államigazgatás, jog, közgazdaság-pénzügy, informatika, távközlés,
vagyonvédelem, matematika tudományok, szociológia-szociális biztonság, oktatás-képzés, stb.
A műhelyvita úgy zajlott, ahogy előre prognosztizáltam, szinte, ahogy terveztem! Érdekes,
egyedi, pezsgő, dinamikus, tudományos, kapcsolatépítő, őszinte, nyílt, közvetlen, kritikus,
segítő, érdekviszonyoktól színes, intelligens, intellektuális, tanulságos, segítő, az értekezésem
által determináltan az egyéniségemre is jellemző volt. Természetesen már az értekezésnek a
mintegy egy éves készítése alatt is kiszámítható és tervezhető volt az anyag sajátossága és
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egyedisége miatt várható véleményeltérések, reakciók sokszínűsége. Ez az értekezés egyben - a
magyar nemzet biztonsága érdekében – egy kísérlet is volt részemről, hogy a pártpolitikai,
hatalmi ellentétek és szakszerűtlenségek miatt hányatott sorsú, túlzottan merev és hagyományos
beidegződéseket, felfogásokat, szemléleteket jelentő magyar biztonsági rendszer (tudományos)
szakmai környezetének egy mintavétele hogyan reagál egy ilyen értekezésre. Ugyanis
meggyőződésem szerint a jelenlegi magyar biztonsági rendszer (tagolása, szervezése,
hatékonysága, gazdaságossága, stb.) lassan alkalmatlanná is válhat a magyar nemzeti értékek és
érdekek védelmére, különös tekintettel a mintegy két évtizede megváltozott szerkezetű és
súlyozású biztonsági kihívások, kockázatok és veszélyek kezelésére. Ezzel az adófizetők
(magánszemélyek és cégek) adóforintjait is magába foglaló „védelmi” költségvetés részért az
adófizetők jelentősen, évről-évre csökkenő, leértékelődő, biztonsági szolgáltatást kapnak a
kormányoktól ahhoz képest, ami „piaci áron-értéken” megilletné Őket.
Az értekezés által kitűzött ötös célrendszerem valószínűleg megzavarta az értékítéleteket, hiszen
ilyen még nem volt a résztvevők tapasztalatában, pedig nyitottabb, felszabadultabb, megszokott
gondolati pályák nélküli, innovatív szemlélettel is feldolgozható lehetett volna az értekezésem
minden résztvevő részéről. A legtöbben elismerték az értekezés értékeit, egyediségét, a
társadalom, az egyetemi hallgatók számára a hasznosságát, de a (had)tudomány képviselői a
tudományosságát nem tartották megfelelőnek. Ennek ellenére, ennek szinte ellentmondásaként
mindenki elismerte aktualitását, egy „igazi doktori értekezésnek” a benne foglalását, sőt egy
személy kivételével új tudományos eredmények tartalmazását is megerősítették szavazatukkal,
ami miatt az értekezés tudományos „életjelei” illetve értékei nem kérdőjelezhetők meg. A
szavazati arányokat a jegyzőkönyv hitelesen tanúsítja. A többség úgy találta, hogy újabb
műhelyvita nélküli kisebb-nagyobb átdolgozással értekezésként benyújtható a fokozatszerzésre.
Ez alapján készítem el, „faragom ki”, várhatóan még a 2010-es nyár folyamán a műhelyvitára
bocsátott értekezés változatból azt a 120-150 oldalnyi új értekezés változatot, ami 3-5 új
tudományos eredményt tartalmaz majd és alapvetően a megkívánt tudományosságra
összpontosít, figyelemmel a műhelyvita észrevételeire.
Több kritika érte az értekezésemet formai (terjedelem, stb.) szempontból is. Ehhez
kapcsolódóan már a műhelyvita előtt konzultáltam az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalával,
ahol megerősítették, hogy a felsőoktatási törvény alapján az írásművek tudományosságát formai
okok, előírások nem korlátozzák és nem is korlátozhatják.
Néhány kritikus felvetette, hogy az értekezésben jelentős (60-70%) a más forrásokból átvett
anyagrész. Ennek két oka van. Egyrészt ezekkel az alátámasztó, igazoló, illusztráló forrásokkal
kívántam saját, innovatív gondolataimat hitelesebbé tenni. Másrészt a szerzői jogi törvény erre
lehetőséget biztosít az 1.§.(5), 7.§.,34.§.(1)-(2), 36.§(2) alapján, melyből meghatározó: „A mű
részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a
forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti. Nyilvánosságra hozott
irodalmi vagy zenei mű, film részlete, vagy kisebb terjedelmű ilyen önálló mű, továbbá
képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotás képe, valamint
fotóművészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos
kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt
terjedelemben átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen.
Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, amely az idézést
meghaladja.”
Felvetődhet bárkiben, hogy miért nem a végleges változatot adom majd ki nyilvános
terjesztésre. Azért, mert az elsősorban a szűkre szabott tudományosságnak, a tudományosságért,
a tudományosságról szól majd és ez a társadalom érdeklődő tagjai számra sértően és
tiszteletlenül nem feldolgozható formailag és tartalmilag sem, megfelelő szinten és mértékben.
Sajnálatos, hogyha a tudomány egy elefántcsont toronyban lakozik, pedig, aminek nincs meg a
társadalmi elfogadottsága, hasznossága, alkalmazhatósága, az öncélú és legfeljebb a kutatók
„csemegézhetnek” rajta. Én pontosan ezt kívántam feloldani illetve összehozni az értekezésem
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ezen változatával, ugyanis, ha valami tudományos, akkor még lehet közérthető is, bizonyos
fokig.
Voltak, akik kifogásolták az egész előszó létjogosultságát, a hírcsokrokat, az aktuálpolitizálást,
pedig ezeket az alkotói eszközöket, módszereket pontosan közönségkapcsolati célból, az
olvasók pszichológiai megnyerése, bevonása érdekében, tudatosan alkalmaztam. Az eddig
megszokott értekezések gyakorlata alapján a tudományos szakembereknek a szkeptikusságát
egyáltalán nem csodáltam, de éppen azt akartam bebizonyítani, hogy a száraz, szürke, öreges,
avítt „tudományoskodásba” hogy lehet és kell életet lehelni, életszerűvé, színesebbé,
érdekesebbé és eladhatóbbá, emészthetőbbé tenni. Egyébként meggyőződésem, hogy ezt el is
értem és ez az egyik oka a kézikönyv társadalmi elterjesztésének. Megjegyzem, hogy a
felsőoktatásról szóló törvény (68.§.) és a ZMNE doktori szabályzata (a törvény nem szűkíthető)
sem tiltja hírek cikkek, aktuálpolitikai aspektusok használatát az értekezésekben, ezt csak a
„szokásjog” (ami akár rossz szokás is lehet) mondathatta az ez irányú kritikusokkal, ami
számomra egyáltalán nem volt meggyőző.
Kifogásolták, hogy az idézett illetve átvett híranyagok, újságcikkek nincsenek szerzői
magyarázataimmal ellátva. A kézikönyv szerkesztése közben ez bennem is felmerült, de úgy
gondoltam, hogy még jobban kötöm az olvasót azzal a gondolati játékkal, hogy mindenki a saját
felfogása, képességei szerint kapcsolja ezeket az illusztráló segédanyagokat a kézikönyv fő
motívumaihoz. Átfogó biztonságpolitikai szemlélettel és megfelelő összefüggés vizsgálati
illetve asszociációs készséggel az értekezés alcímei igazolódhatnak mindenkiben.
Elhangzott az is, hogy legyek szerényebb, mivel azt mondtam a műhelyvitán, hogy mindenkinek
minden képességét, tudását, tevékenységét tisztelem, de a sajátomat sem tudom kevésbé
tisztelni, hiszen e-nélkül nem lenne önbecsülésem! Itt a véleménynyilvánítónak lehetett
kisebbrendűségi érzése, mivel én nem tartom magam másnak, mint 1/10 milliomodnyi
magyarnak és a nemzetbiztonság önkéntesének, aki „megcsinált” valamit, amiből még csak egy
van, egy kvázi nemzetbiztonsági kézikönyvet. Amennyiben majd lesz még egy vagy több olyan
kiadvány, amely(ek) hasonlóan széleskörű megközelítéssel illetve átfogással mutatják be a
társadalomnak azt, hogy a nemzetbiztonság, a titkosszolgálataink nem ellenünk, hanem értünk
vannak, úgy azokat az alkotásokat már majd lesz mihez hasonlítani. Tehát ennek a kiadványnak
mindössze az az értéke, hogy VAN! Egyébként én büszke vagyok rá, mert „megcsináltam” és
jobbnak tartom ezt a tényt, mintha nem lenne! Hogy ez szerénység, álszerénység vagy
nagyképűség azt döntse el, aki ezzel foglalkozni akar, de ez mindenképp irreleváns lesz minden
szempontból, mivel független „objektum” vagyok, akinek már nincs ideje arra, hogy az élet és a
politika farkastörvényei között a szerénység nimbuszával is törődjön. Meghagyom ezt a
„széplelkű jóembereknek”! Viszont, hogy tovább rontsam a szerénységi státuszomat,
kijelentem, hogy a rendszerváltás utáni nemzetbiztonsági szakpolitikusok között is „elférek”
ezzel a kézikönyvvel igazoltan, szemléletben, szakmai ismeretben, elkötelezettségben, stb.,
mivel többüket (jól) ismer(t)em, több (formális és informális) oldalról is!
2.8.

Összegzés illetve következtetések és ajánlások a 2. fejezet alapján

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.

A téma aktualitásával és indoklásával valamint a tudományos probléma
megfogalmazásával ismerkedhetünk meg.
A kutatási célkitűzéseket mutatja be a szerző, melyek egyben hipotézisek is.
A kutatási módszerek bemutatása megadja a szerző által használt kutatási
eszközöket.
A várható eredményének és azok felhasználhatóságának ismertetése igazolják a
szerző egyéni és szakmai szándékának együttesét.
Az értekezés felépítésének és szerkezeti áttekintésének magyarázata felkészíti az
olvasót az egyes fejezetek egymásra épülésére, összefüggéseire.
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2.8.6.

2.8.7.
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A címben foglalt állítást igazoló fejezetekhez kapcsolódó konkrét szakmai
bevezetésében a titkosszolgálati tevékenység hosszú távú indokoltságának
felvezetésével, megalapozásával készíti elő a szerző a többi fejezet hiteles
dokumentumokkal igazolt állításait, következtetéseit. Ennek lényege, hogy a
nemzeti érdekek és értékek valamint az állampolgárok megfelelő szintű védelme
érdekében a magyar titkosszolgálatokat, minden kormányidőszakban, jelentős
értékükön kell kezelni, megőrizve ebbéli nemzeti függetlenségüket is.
Az értekezés műhelyvitája érdekes, egyedi, pezsgő, dinamikus, tudományos,
kapcsolatépítő, őszinte, nyílt, közvetlen, kritikus, segítő, érdekviszonyoktól színes,
intelligens, intellektuális, tanulságos, az értekezésem által determináltan az
egyéniségemmel is kompatibilis volt.

3. A titkosszolgálati tevékenység történetének rövid áttekintése

3. A titkosszolgálati tevékenység történetének rövid áttekintése14’15’16
A titkosszolgálati tevékenység történelmére nagyon sok forrás található, így ennek magyar
vonatkozásaira is. Ezek közül azokat választottam ki, amelyek mintavételesen bemutatják, hogy
az emberiség történetében milyen fontos szerepet játszott a hírszerzés-felderítés és az elhárítás. Az
emberiség történetének múltja, jelene és jövője alapján deklarálható, hogy titkosszolgálati
tevékenység volt, van és lesz, amíg emberhez hasonló gondolkodó élőlényből legalább kettő él a
Földön vagy bárhol a világegyetemben, ugyanis, amíg ember lesz, addig érdek is lesz, ami azt
jelenti: érdekellentét is lesz.
A titkosszolgálati tevékenység és ezen belül a kémkedés régi időkre nyúlik vissza. Területszerző,
rabszolgagyűjtő háborúk és kincsrabló portyázások során alakult, formálódott. Kis túlzással azt is
mondhatjuk, hogy egyidős az emberiséggel. Velünk született tulajdonság, hogy kíváncsiak
vagyunk mások ügyes-bajos dolgaira. Ugyanakkor az emberiség történetének kezdeti időszakában
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 szigorúan őrzött titkát, s azoknak a tudomására hozza azt,
akiknek épp nem lenne szabad tudniuk róla.
Már a Bibliában is bőven találni utalást az információ, a hír időbeni megszervezésének
jelentőségéről. A Teremtés Könyvében olvasható: „a menekülők egyike hírt hozott Ábrahámnak".
Jerikó elfoglalásában is jelentős a hírszerzés érdeme, „Józsua két hírszerzőt küldött Jerikóba azzal
a megbízatással: Menjetek, fürkésszétek ki Jerikó földjét”. A két hírszerző Ráchab segítségével
megtudta Jerikó gyöngéit.
A nagy államférfi és hadvezér, Július Caesar is ismerte a hírszerzés jelentőségét, ezért az
ellenségről szerzett hírek gyűjtésére, elemzésére katonai különítményt hozott létre, s ezzel az
„alkalmi” adatgyűjtést felváltotta a szervezett hírszerző szolgálat kiépítése. A kor történetírója és
hadtudósa (Flavius Vegetius, Kr. e. 4. sz.) így ír a hírszerzésről a hadászat tudományának
kézikönyvében: „a vezér feladata a hírszerző szolgálat olyan megszervezése, hogy minden
pillanatban mindenről tájékozott legyen”.
A „Hadviselés művészete” címmel ie. 400 körül írta le gondolatait egy kínai hadvezér. SZUN CE
megállapította, hogy a sikeres háborút többek között a megtévesztésre, a lélektani hadviselésre, az
ellenség moráljának még az összecsapás előtti lerombolására kell alapozni. Azt írja: „nem az az
igazán ügyes, aki száz csatában győz, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen.”
Véleménye szerint a győzelem legfőbb feltétele az „előzetes tudás”, amely érdekében titkos
ügynököket kell alkalmazni. Gondolt a kémek elleni harcra is: „az országunkba küldött ellenséges
személyeket meg kell találnunk”..
A honfoglalás kori magyar hadvezetés is tudta és elismerte a hírszerzés (kémkedés) fontosságát.
VI.(Bölcs) Leó (866-912) bizánci császár szerint a türkök (magyarok) harcmodorához tartozott,
ha az általuk üldözött ellenség erdősségbe menekült, kikémlelték, nem szenved-e szükséget
valamiben.
Az információszerzést, kikémlelést nem csak a hadvezetésben alkalmazták, az új haza, a Kárpátmedence megszerzésében is fontos szerepet játszott. Területét 862-től többször bejárták
(felderítették), így azt is tudták, hogy nagy részén hatalmi vákuum van. A kalandozó magyarok is
előszeretettel alkalmazták a kémeket. Gallen monostorának 926-ban történt elfoglalásáról így
tudósít a korabeli krónikás: „a kémek az erdőből, amely az erődítmény felé fekszik, sietve
közelednek, hirtelen kürtjelzéssel és kiáltozással. Elmondják, hogy a közelben van egy
erődítmény, fegyveres csapatokkal megerősítve”.
A magyar hadtörténet későbbi időszakában a jeles költő és hadvezér Zrínyi Miklós (1620-1664) a
következőket írja a hírszerzésről a Vitéz Hadnagy c. munkájában: „… jó kémeket tartsunk és azon
igyekezzünk, hogy az ellenség dolgait megtudhassuk...”
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Természetesen a szomszédok utáni „puhatolózás”, illetve a győzelemhez szükséges „előzetes
tudás” csak akkor vált az ember számára igazán fontossá, amikor az első, valóban államnak
nevezhető alakzatok megszülettek. Ekkor már nem csupán az egyes személyek, családok vagy
törzsek, hanem az ország érdeke kívánta, hogy minden egyes állam folyamatosan szemmel tartsa
a szomszédjait. Idejében meg akarta tudni azok rejtett ellenséges szándékait, kilesni a saját hódító
terveinek végrehajtásához kedvező időt és alkalmat.
Kezdetben a kémkedés és az elhárítás fogalma összemosódott és mindkettőt egységesen
hírszerzésnek, információszerzésnek tekintették. Jóval később, majd csak a 19. században
eredményezte azt az állam fejlődése, hogy a hírszerzés fokozatosan tagolódni kezdett. Elkülönült
a katonai hírszerzés a politikaitól, a polgáritól, majd pedig mindkettő két részre, egy külsőre és
egy belsőre osztódott. A külső információszerzés, mint tevékenység ezt követően az idegen
államok megfigyelését jelentette. A belső hírszerzésre, informálódásra az állam biztonságával
összefüggő feladatok miatt volt szükség. Az állami renddel elégedetlen felforgató elemek és a
külföldről beszivárgó kémek felderítését is ennek körében látták el.
Magyarország titkosszolgálati történetének jelentős időszaka az 1848-49-es szabadságharc ideje.
Az e-korból származó dokumentumokból kiderül, hogy Kossuth Lajos milyen fontosnak tartotta a
titkos információszerzést. 1848 novemberében 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
mindent, ”kerüljön bár 20.000 forintba”.
A magyar szabadságharc leverését követően az önálló magyar titkosszolgálati tevékenység ismét
hosszú ideig szünetelt. Az Osztrák-Magyar Monarchiában a császári és királyi titkosszolgálat
ebben az időszakban kezd szervezett formát ölteni.
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. Még is akad a korszaknak egy mindenképpen említésre méltó magyar és – gyorsasága,
megbízhatósága, jelentősége tekintetében – mind a mai napig egyedülálló rejtjelfejtési
vonatkozása! Pokorny Hermann vezérkari századosnak sikerült feltörnie az oroszok
rejtjelkulcsait, s az egész háborút felölelő időszakban megfejtenie valamennyi lehallgatott orosz
katonai rejtjeltáviratot.
A két világháború közötti korszak titkosszolgálatainak (politikai rendőrség, csendőrség, központi
nyomozó parancsnokság törzsalosztályának A csoportja, HM VI-2. osztály) legfőbb feladata a
szélsőjobb-és szélsőbaloldali mozgalmak, valamint a kisantant országok hírszerző szerveinek
elhárítása volt. A trianoni békeszerződés Magyarországnak nem engedélyezte vezérkar
felállítását. Ezért a Honvédelmi Minisztériumon belül a VI. katonai főcsoportot építették ki a
vezérkar főnökségévé. Ezen belül működött a VI-2. osztály mint hírszerző és elhárító központ. A
békeszerződés megtiltotta továbbá katonai attasék kiküldését is, ezért a VI-2. osztály szervezetén
belül rejtett katonai attaséi szolgálat működött.
A második világháború után a győztes hatalmak Szövetséges Ellenőrző Bizottsága szovjet
elnökének engedélyével 1945. 03. 12-én megalakult a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai
Osztálya, melynek munkájában a Szovjetunió érdekei és a moszkvai hírigények érvényesültek. A
következő évtizedekben az állambiztonsági szervek története szoros kapcsolatban állt az
országban folyó – a Szovjetunióval és a szocialista világrendszerrel összefüggő – politikai
változásokkal. Szovjet tanácsadók közreműködésével teljesítették 1948 után az egypártrendszer
által meghatározott feladatokat is. Ezek végrehajtásának nem volt törvényben meghatározott
alapja. 1949-50-ben az ÁVH a belügyminiszter irányítása alatt állt. 1950. január 1-jétől pedig
közvetlenül a Minisztertanács alárendeltségébe került, mígnem a pártvezetés döntése alapján az
ÁVH-t és a BM-et egységes Belügyminisztériummá vonták össze. Az 1956. november 4-e után, a
kommunista mozgalom újjászerveződésével létrejött MSZMP az egyik legfőbb feladatának
tekintette az „államhatalom megszilárdítását és a gazdaság újjászervezését”, ezért kritikával illette
az Államvédelmi Hatóság korábbi tevékenységét. A kritika azonban csak némely felületi
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jelenséget ragadott meg, az ideológiai alapok változatlanul maradása miatt nem érintette a
biztonsági tevékenység tartalmát. 1971 júniusában megalakult a Belügyminisztérium III.
Főcsoportfőnöksége, amely miniszterhelyettesi irányítással látta el állambiztonsági feladatait
1990-ig. A szolgálat működését ez idő alatt is – az MSZMP közvetlen irányítása, a
csoportfőnökségeken működő pártszervezetek vezetése mellett – titkos, belső utasítások és
parancsok szabályozták. A szocialista rendszer felbomlását követően a magyar titkosszolgálatok
átalakítására is sor került. Jelentős az Országgyűlés által 1990. január 25-én elfogadott 1990. évi
X. törvény, amely a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének
átmeneti szabályozásáról szólt. Ennek alapján született meg a Minisztertanács 26/1990. (II. 14.)
számú rendelete a nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti szabályozásáról. A rendelet
március 1-jei hatállyal négy nemzeti titkosszolgálat – ezen belül a polgári titkosszolgálatok: a
Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) és az Információs Hivatal (IH), valamint a katonai
titkosszolgálatok: a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) és a Katonai Felderítő Hivatal (KFH) –
létrehozását írja elő. Ezzel kezdetét vette egy egységes nemzetbiztonsági törvény tervezetének
hatpárti egyeztetése, amelyet a parlament az 1995. évi CXXV. törvényként fogadott el és ami még
ma is érvényben van. A törvényben, az előzőleg négy nemzeti titkosszolgálat a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálattal, min ötödikkel bővült.
3.1.

Összegzés illetve következtetések és ajánlások a 3. fejezet alapján.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

A titkosszolgálati, a hírszerzési-felderítési és az elhárítási tevékenység egyidős az
emberiség történetével.
A titkosszolgálatok minden történelmi időszakban fontos szerepet töltöttek be az
egyes országok, társadalmak, gazdaságok, kormányok, szerveződések, hadikultúrák
irányításában, szervezésében, védelmében és érdekérvényesítésében.
Az egyes földrajzi, nemzetközi szövetségek, társadalmak, szerveződések, emberek
egymás közötti kapcsolata a párbeszédeken, a sokoldalú együttműködéseken, a
kölcsönösségeken, az érdekegyeztetéseken és az erőviszonyokon alapulnak.
Ezeknek a kapcsolatoknak az eszközei a formális, nyílt, nyilvános információk. Az
érdekviszonyok összetettsége, bonyolultsága, diszharmóniái viszont informális, nem
nyilvános, titkos információkat is generál, amelyeknek igény szerinti megszerzése
vagy éppen védelme a hírszerzés és elhárítás illetékességébe tartozik.
A rendszerváltás előtti magyar BM III/III-as Csoportfőnökség reakció elhárító
tevékenysége váltotta ki a magyar titkosszolgálati tevékenységgel kapcsolatos
társadalmi ellenszenvet, amelynek kezelésére törvény született és amelynek hatását
érdemben csak az idő fogja elhomályosítani.
Sokat ártott a rendszerváltás utáni magyar titkosszolgálati tevékenységnek illetve a
titkosszolgálatoknak az, hogy a társadalom kisebb csoportjai megkísérelték
összemosni a BM III/I (hírszerzés) és a BM III/II (kémelhárítás) tevékenységét a
III/III-aséval.
A politika, a mindenkori kormányok feladata, hogy megfelelő szervezési és
kommunikációs stratégiával, hosszútávon építsék fel és rendszeresen tudatosítsák a
magyar társadalommal, hogy a mai és jövőbeni titkosszolgálataink már a
rendszerváltás óta nem ellenünk, hanem értünk vannak.
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4. A biztonság fogalmának
újraértékelése
4.1.

megváltozása,

szélesebb

átfogása,

A világrendszer felépülése, működése, egyensúlya, stabilitása, biztonsága17

A világ (gazdaság) rendszerszemléletű hierarchiában épül fel és működik. A világegyetem része
a Föld (a földrészeivel), melynek alrendszerei az egyes országok, a nemzetállamok politikaitársadalmi-gazdasági berendezkedései valamint a nemzetállamok szövetségei együttműködései
(ezt a vertikálisnak és lineárisnak mondható rendszert a multinacionális cégek illetve a
globalizáció horizontálisan és nem lineárisan befolyásolja illetve torzítja). Az egyes országok
alrendszereit képezik a cégek, intézmények, szerveződések és a családok illetve a nem családos
emberek. A családi alrendszert az egyes emberek alkotják. A hierarchizált rendszerek és ennek
egyes tagrendszerei, természetes és mesterséges valamint írott és íratlan szabályrendszerek
szerint működnek. Ezt, a világot átfogó, komplex hierarchizált rendszert nagyon összetett
érdekviszonyok, szabályviszonyok irányítják és tartják egyensúlyban. A világrendszer és ennek
egyes alrendszerei nem sztatikusak, nem állandóak, hanem az érdekviszonyok által
determináltan dinamikusan, részben kiszámíthatóan és részben kiszámíthatatlanul változnak. A
rendszerek, mint valamennyi tudományterület által definiált rendszer egyensúlyra, stabilitásra,
kiszámítható és kézben tartható érdekviszonyokra törekszik automatikusan és a beavatkozásokat
is figyelembe véve. A rendszerek célját, szervezését, felépítését, működését meghatározó
érdekviszonyok alapját különböző objektív és szubjektív érdek-érték elemek képezik. A
rendszerek és ezek egyensúlya valamint működési szabályai a biztonságra valamint a
kiszámíthatóságra törekszenek, a veszélyek, a kockázatok, a veszteségek minimalizálásával, az
eredmények, a fejlődés, a gyarapodás, a bevételek, az érdekérvényesítés maximalizálása mellett.
4.1.1.

Szabadság és/vagy biztonság

MOTTÓ: A szabadság ára az állandó éberség!
A biztonság nehezen meghatározható fogalom. A biztonságon legegyszerűbb megközelítésben
a fenyegetettség nélküli állapotot, vagy bármiféle veszélyeztetettség hiányát, valamint azt a
tudatot értjük, hogy – a veszélyek megjelenése esetén – rendelkezésre állnak az eredményes
elhárításukhoz szükséges feltételek, illetve kapacitások. A biztonság fogalmának
meghatározásakor számolnunk kell azzal, hogy az másként értelmezhető az egyén, az állam
illetve a nemzetközi közösség szintjén.
2006.-ban felkértek, hogy tartsak egy előadást a IV. Európai Szociális Fórum rendezvényén,
Athénben. Ennek az volt a célja, hogy a szociális ügyek mellett a több tízezres résztvevő
ismerje meg a „szabadság árát”, azaz a biztonságot is. A biztonságot a szabadság tükrében
mutattam be, a fórum gondolati és szövegkörnyezetébe ágyazva, „SZABADSÁG és/vagy
BIZTONSÁG? ez itt a kérdés! címmel18’19:
Shakespeare világhírű művében, a Hamletben hangzik el, hogy LENNI vagy NEM LENNI,
ez itt a kérdés! Az emberek sorsát, a Mi sorsunkat, a harmadik évezred kezdetét jellemző
véres terrortragédiáinkat a Shakespeare-i kérdés modernebb változata jellemzi, mégpedig az,
hogy SZABADSÁG vagy BIZTONSÁG? ez itt a kérdés, amire a célszerű válasz:
SZABADSÁG és BIZTONSÁG!!
A Magyar Szociális Fórum részese a Szociális Világfórum és az Európai Szociális Fórum
azon fő törekvésének, hogy a neoliberalizmus és a globalizáció terjeszkedésével szemben,
ennek ellensúlyozására, megteremtse az emberközpontú, SZABAD és BIZTONSÁGOS
Szociális Európát.
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A SZABADSÁG alapvető feltételei: globalizálódjék a szolidaritás, tartsák tiszteletben az
emberi jogokat, minden nemzet polgárainak jogait, a környezetet; a nemzetközi
demokratikus intézményrendszer pedig a társadalmi igazságosságot, a törvényességet és a
népi szuverenitást szolgálja.
A BIZTONSÁG ma változó biztonságot jelent egy változó világban. Az elmúlt évtized során
a globális biztonság helyzete alapvetően megváltozott. Régi fenyegetések halványodtak el,
új, ijesztőbb kihívásoknak adva át helyüket. Ezek a változások újfajta gondolkodásmódra
ösztönöznek a biztonsággal, a konfliktusokkal és a békével kapcsolatban. Beépített
konfliktuskezelő mechanizmusai révén a demokrácia alapvetően meghatározza a békét és a
biztonságot. Széles körben elfogadott tény, hogy a biztonság önmagában nem cél, hanem
végső soron a társadalom jólétét kell szolgálnia. A nemzeti biztonság központi kérdése az
állam védelme, amely úgy válik „emberi” biztonsággá, hogy előtérbe helyezi az egyént és a
közösséget. Václav Havel szavaival fogalmazva: „A közösség, a régió, a nemzet, az állam
szuverenitása akkor kap értelmet, ha az az eredeti értelméből fakadóan az egyén
szuverenitásából származtatott.” Az ember középpontba helyezése immár túlmutat a
szigorúan katonai megfontolásokon, és a biztonság értelmezésének kibővülésével jár. Teljes
az egyetértés abban, hogy a biztonság kérdéskörét átfogó módon kell megközelíteni,
számításba véve a nem katonai tényezőket is. A nem katonai fenyegetések önállóan és
egymással kombináltan is megjelenhetnek napjainkban, mint például: Politikai fenyegetés
(pl. a belső politikai instabilitás, a működésképtelen államok, a terrorizmus, az emberi jogok
megsértése révén); Gazdasági fenyegetések (pl. a szegénység, a gazdasági olló szélesebbre
nyílása a szegény és gazdag országok között, a nemzetközi pénzügyi recesszió, egy
gazdaságilag erős, vagy éppen instabil szomszédos ország hatása, kalózkodás); Környezeti
vagy emberi tevékenység eredményeként bekövetkező fenyegetések (pl. a nukleáris
katasztrófák, a globális ökológiai változások, a termőföld vagy a vízkészletek
elhasználódása, az élelmiszerhiány és egyéb források hiánya); Társadalmi fenyegetések (pl.
a kisebbség-többség közti konfliktusok, túlnépesedés, szervezett bűnözés, kábítószerkereskedelem, fekete kereskedelem, ellenőrizetlen migráció, betegségek). A biztonság
szélesebb értelmezésének előnye, hogy átfogóbb megértési lehetőséget biztosít a
fenyegetésekkel és az azokra adandó válaszokkal kapcsolatban. Hátránya pedig, hogy a
biztonságot védő szervezetek, túl erőteljessé válhatnak, amennyiben nem katonai területen
kerülnek alkalmazásra.
Régóta létezik az a nézet, amely szerint egy nemzet biztonságához nem elegendő az
„önsegélyezés”, hanem az államok közötti biztonsági együttműködésre is szükség van. A 19.
században az „hatalmi egyensúly” megközelítése volt a meghatározó. A 20. században
azonban nemcsak olyan globális kollektív biztonsági szervezetek jöttek létre, mint pl. a
Népszövetség, és annak utódja, az ENSZ, hanem kollektív védelmi szervezek is, mint
például a NATO. A hidegháború vége óta nőtt az országokon belüli, belső konfliktusok
száma, napjainkban pedig az újságok címlapjait a terrorizmusról szóló cikkek uralják. A
globalizáció megnövelte az államok egymástól való függését, ami vonatkozik a biztonsági
területekre is. Manapság egy ország biztonságának fenyegetettsége megrengetheti az adott
régiót vagy akár a világbékét is. Ez az új valóság, a biztonság tágabb értelmezésével együtt,
további lendületet adott a nemzetközi biztonsági együttműködéseknek.
A demokráciákban szigorú parlamenti felügyelet szükséges a SZABADSÁG és
BIZTONSÁG megfelelő egyensúlyához. A többéves nyugat-európai gyakorlat alapján az
ellenőrzésnek politikai tartalma van ugyan, de ez nem azt jelenti, hogy civil személyek
vezetik a katonai, rendőri, titkosszolgálati szervezeteket, majd ellenőrzik, hogy azok
végrehajtották-e az utasításokat.
A demokrácia sarokköve, hogy megelőzze az autokratikus hatalomgyakorlást. A néhai
francia miniszterelnök, Georges Clemenceau egyszer a következő kijelentést tette: „A
háború túlságosan is komoly dolog ahhoz, hogy katonákra bízzuk.” Humoros oldalán túl, ez
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a kijelentés rámutat arra, hogy egy demokráciában az emberek képviselői rendelkeznek a
legfőbb hatalommal, és az állam egyetlen szektora sem állhat ellenőrzésükön kívül. A kiváló
amerikai tudós Robert Dahl szerint „a politika legalapvetőbb és örök problémája az
autokratikus kormányzás elkerülése”. Mivel a biztonsági és védelmi szektor az állam egyik
legfontosabb feladatával foglalkozik, a fékek és ellensúlyok rendszere szükségszerűen
korlátokat kell szabjon e téren a végrehajtók hatalmának. A biztonsági és védelmi szektor
parlamenti felügyelete tehát az állam különböző szintjei közötti hatalommegosztás alapvető
eleme és behatárolja a kormányzat hatalmát. A parlamenti felügyelet három fő területe:
költségvetés, törvények és civil választói kapcsolatok. A parlament egyik legfontosabb – a
végrehajtó hatalmat ellenőrző – mechanizmusa a költségvetés jóváhagyása és
felhasználásának ellenőrzése.
A biztonsági és védelmi szektort érintő jogi szabályzók és törvények megalkotása: A
gyakorlatban a végrehajtó hatalom alakítja ki a biztonsági témájú törvénytervezeteket.
Ugyanakkor a parlamenti képviselők fontos szerepet játszanak az előterjesztett tervezetek
felülvizsgálatában. Amennyiben szükséges kiegészítéseket, módosításokat javasolhatnak, így
biztosítván, hogy a beadott törvénytervezetek hűen tükrözzék a biztonsággal kapcsolatos új
gondolkodásmódot.
Híd az emberekhez: A végrehajtó hatalom nem tartja teljes mértékben és feltétlenül szem
előtt az emberek biztonsággal kapcsolatos prioritásait. A parlamenti képviselők viszont
rendszeres kapcsolatban állnak a lakossággal és jól ismerik véleményét. Így a parlament elé
tárhatják az emberek aggodalmait és végigkövethetik, hogyan tükröződnek ezek a
biztonsággal kapcsolatos törvényekben és a biztonságpolitikában.
Noha a parlament és a kormány feladatai különböznek a biztonsági ügyek tekintetében, egy
jól működő biztonsági és védelmi szektor fenntartásának felelőssége tekintetében osztozniuk
kell. A megosztott felelősség vonatkozik a politikai és katonai vezetők kapcsolatára is. E két
félre nem lehet különböző célokkal rendelkező ellenfelekként tekinteni. Éppen ellenkezőleg,
szükségük van egymásra, a hatékony, átfogó és ember-központú biztonságpolitika elérése
érdekében. Ezért a demokratikus felügyelet feltételezi a bizalmi alapú, nyitott párbeszédet a
politikai és katonai vezetők között, valamint egymás kölcsönös bevonását az
információáramlásba. A rendszeres vélemény- és tapasztalatcserék hozadéka, hogy
megelőzik a politikai és katonai vezetők elidegenedését és elősegítik a stabilitás
megszilárdítását.
A jó kormányzás ismérveit az alábbi módon lehetne összefoglalni: a kiszámíthatóság; a
nyitott és felvilágosult politikaalkotás; az állami adminisztráció egyértelműen szakmai
professzionalizmusának szellemében működik a közjóért; a jogállamiság; az átlátható
ügymenet; a civil társadalom meghatározó részvétele a közügyekben.
A demokratikus és parlamenti felügyelet terén nem igazán léteznek nemzetközileg elfogadott
standardok, miután a biztonságot és a védelmet a nemzeti szuverenitás fennhatósága alá
tartózónak tekintik. Van néhány regionálisan elfogadott standard, mint például az EBESZ
Viselkedési Kódexe (Code of Conduct) és léteznek bizonyos demokratikus alapelvek a
polgári-katonai kapcsolatok vonatkozásában.
A nemzetközi együttműködések és szervezetek közös érdekviszonyok mentén jönnek létre.
Ezek a nemzetközi érdekközösségek előnyt jelentenek a benne lévőknek, de kirekesztést a
kívül lévőknek. Emiatt például az EU és a NATO is megosztja Európát, pedig Európában
Oroszország, Ukrajna, Szerbia kapcsolódása nélkül nem lesz teljes a kollektív biztonság
sem. Ez nem csak katonai értelemben igaz, hanem gazdaságilag is, figyelembe véve például
a téli időszakban az orosz gázexport visszafogását és az orosz piac nagyságának gazdasági
értékét. Tehát számolni kell az egyes szövetségi kapcsolatokon kívüli európai országokkal is,
különös tekintettel a kereskedelmi, kulturális, művészeti, műszaki-tudományos, sport,
oktatási, egészségügyi, környezetvédelmi, pénzügyi-gazdasági, stb. területeken történő
együttműködésekre is.
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Az EU-n belüli szabadságjogokkal és lehetőségekkel az EURÓPA TANÁCS és az
EURÓPAI UNIÓ BIZOTTSÁGA igen sokrétűen foglalkozik a munkaszervezeteiben is. A
biztonságpolitikai, katonapolitikai, rendőrségi, titkosszolgálati vonatkozákban az EU-nak
nincs még saját, átfogó és önálló szervezete. Több szervezeti (al) egység is foglalkozik
biztonságpolitikával illetve védelempolitikával: EU Security Committee, EU Defence
Agency, EU Military Committee, EU Military Staff. A témát két EU alapdokumentum
határozza meg: EU Security and Defence Policy és az EU Security Strategy.
Az EU kollektív katonai biztonságában egyelőre a NATO a meghatározó, amely alapvetően
angolszász befolyás alatt áll, amit Európa igyekszik ellensúlyozni. Elindították egy EU
hadtest gondolatát, előkészítését, megvalósítását, de ez még közel sem jelenthet a NATO
számára valódi európai konkurenciát. A rendőrségi területeken is az együttműködés jelentős.
A titkosszolgálati területek egyelőre minden ország belügyét képezik. Az amerikai, spanyol,
angol és más terrortragédiák miatt itt is feltétlenül szükséges a nemzetközi összefogás.
Sajnos az ilyen tragédiák megelőzése komoly ellenőrzést igényel, mely nem oldható meg
bizonyos szabadságjogok, személyiséghez fűződő jogok korlátozása, adatok
megismerhetőségének felszabadítása nélkül. Ehhez persze szigorúan ellenőrzött jogszabályi
keretek szükségesek minden érintett országban, hiszen minden eszközzel lehet élni és
visszaélni is. Azért fontos az előzetes ellenőrzés és felderítés, mert a merényletek
utókezelése esetén már csak a szomorú temetések maradnak! Akik nem járnak „rossz
utakon”, azoknak egyébként sincs félnivalójuk az ellenőrzésektől. A határokat nem ismerő,
szervezett, nemzetközi bűnözés tagjai, vezetői a hétköznapokban pont olyan magatartású,
kinézetű emberek, mint mi vagyunk. Jelentős pénzügyi-gazdasági, műszaki, felkészültségi,
szervezettségi háttérrel. Támadó cselekedeteiket a napi élet folyamataiba szőve készítik elő
és hajtják végre. Felismerésükhöz, kiszűrésükhöz, szeretteink elleni merényleteikhez nem
egyenruhások és nem fegyverek kellenek, hanem igen felkészült, nagy tudású műszaki
eszközrendszerek és életveszélyt is vállaló felkészült szakemberek. Az emberek, szeretteink,
és saját magunk védelmében, a BIZTONSÁGUNK- ért sajnos áldoznunk kell a
SZABADSÁGJOGAIN K-ból, de nem tehetünk mást, viszont követeljük meg ezek
jogszerűségét és ennek szigorú CIVIL kontrollját is. Mindezt annak érdekében, hogy ne
fordulhassanak elő Guantánamói és abu-ghraibi esetek! A katonai, rendőri jellegű
tevékenységek, ezek működésének törvényi szabályozása és finanszírozása (költségvetés)
vonatkozásában a civil kontroll egyelőre csak közvetetten, a választott parlamenti
képviselőkön és az ombudsmanon keresztül érvényesíthető általában. A civil társadalomnak
joga van nagyobb létbiztonságra, közbiztonságra, jogbiztonságra és ezek közvetlen
ellenőrzésére is.
A világrészek, a különböző országok, az egyes embercsoportok társadalmi, gazdasági
különbségeit, érdekellentéteit, az egymással szembeni védekezések mellett konfliktuskezelő,
átfogó gazdasági, kulturális, egészségügyi, környezetvédelmi, oktatási és egyéb
együttműködéssel, segítségnyújtással kell kezelni, megoldani hosszútávon. A
terrorcselekmények és a háborúk nem nyújtanak senki számára hosszú távú megoldást, sőt
következményeik kockázatosak az emberiségre.
Mi civilek segítsük az országaink, a családunk, az értékeink védelmét biztosító
szervezeteket, szakembereket a nemzeti összetartozás alapján is. Legyünk részesei saját
biztonságunk védelmének. Ne úgy kezeljük a biztonságunkra vigyázókat, mintha ők
ellenünk lennének. Sokkal hatékonyabbak lesznek, ha minél többen, CIVIL- ként is részt
veszünk a biztonságunk megőrzésében, de csak abban, amire alkalmasak vagyunk, mert ez
nagyon kockázatos terület!
Összegzés, következtetések, lehetőségek: Nincs megfelelő szabadság megfelelő biztonság
nélkül, miközben a biztonság korlátozza is a szabadságot! A biztonság ellenőrzéséhez
feltétlenül szükség van a CIVIL kontrollra, mely egyrészt a parlamenti képviselőkön
keresztül közvetett. Másrészt a civil szervezetek elismerését, ellenőrzési jogosítványainak
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kiterjesztését biztosító nemzetközi és nemzeti törvényekkel minél közvetlenebbé kell tenni.
A demokratikus jogokból fakadó lényeges kérdés, hogy a közvélemény ismeri-e: a befizetett
adóját milyen védelmi feladatok teljesítésére használják, egyetért-e ezzel és véleményt
nyilváníthat-e az általa tapasztaltakról? A nemzeti biztonsági- és a nemzeti katonai stratégia
nyilvánossága, a védelmi tervezés folyamata elméletének és gyakorlatának ismerete
elengedhetetlen követelmény a civil-katonai kapcsolatokban, a demokratikus ellenőrzés
gyakorlásában. A jelenlegi demokratikus ellenőrzés nem más, mint a demokratikus
államokban elfogadott megállapodás, törvényi szabályozás a parlament, a kormány és a
katonai felső vezetés tagjai között, melyet a jövőben a civil ellenőrzés bevonásával
teljesebbé kell tenni oly módon, hogy a civil kontroll nem képviselhet pártérdekeket.”
4.2.

Mennyire biztos vagy bizonytalan a biztonság napjainkban20

A történelemben a biztonság koronként mást-mást jelentett, és tartalmilag folyamatosan
változott, de mindig kifejezte az egyes ember, a kisebb vagy nagyobb közösségek, az emberiség
létét, létfenntartását, életminőségét, stb. meghatározó helyzet komfortosságának szintjét.
A napjaink biztonságának kérdéseivel foglalkozó szakirodalom egyértelművé teszi, hogy a
biztonság ma már semmiképpen sem lehet statikus, hanem egy folytonosan, esetenként gyorsan
változó, bonyolult helyzet fokmérője. Ma a biztonság – a legszélesebb értelmezésben – a
komfortosnak (ideálisnak) elfogadott, és a még komfortosnak elfogadható életkörülmények,
mint határok között változó helyzetet, állapotot, életminőséget, stb. tükrözi. A szakemberek
abban egyetértenek, hogy a biztonságot számos – tényező együttes hatását figyelembe véve –
komplex módon lehet értelmezni, melyet egyre több bizonytalansági tényező övez.
A biztonságot nem lehet – napjainkban pedig különösen nehéz lenne – egy kifejezéssel, vagy
egy szóval érthetővé tenni, mert egy bonyolult „jelenség”. A biztonság egy ki nem számíthatóan
változó helyzet, vagy állapot, életérzés, stb. tudati visszatükröződése is. A korábban leírtakat is
figyelembe véve, a biztonság szó különféle értelemben használható. Lehet: fogalom, cél, állapot,
vagy helyzet, az egyén, kisebb, vagy nagyobb közösség, a társadalom, vagy a világ
komfortosságának fokmérője és tudati visszatükröződése.
A biztonság elméletének művelése, kutatása, gazdagítása, és a gyakorlatának megalapozása egy
határtudomány, a biztonságtudomány, de nevezhető biztonságelméletnek is. Feladata, az
elméleti tételek, rendszabályok gyakorlatba való átültetése, azaz a biztonság megteremtése,
fenntartása, szavatolása, ami a legszélesebb értelemben a biztonságpolitika feladata.
A teoretikus és praktikus oldal egységet képez: A biztonságtudomány (biztonságelmélet) egy
komplex ismeretrendszer. A biztonságot létrehozó, és az azt szavatoló gyakorlat pedig egy
komplex tevékenységi (cselekvési) rendszer.
A biztonságtudomány (biztonságelmélet) fogalmának megalkotásához segítségül hívható a
Hadtudomány 2007/1 számában21 a hadtudomány új fogalmára közölt meghatározás. Ennek
analógiájára: a biztonságelmélet a legtágabb értelemben a nemzeti, a nemzetközi biztonságot
befolyásoló kihívások, veszélyek és kockázatok megszüntetésére, a lehető legkisebb szintre
mérséklésére hivatott nemzeti, szövetségi, regionális, nemzetközi szervezetek tevékenységének
sikerét meghatározó elméleti tételeket és gyakorlati tapasztalatokat összefoglaló
ismeretrendszere.
Az előzőeket figyelembe véve a biztonság megteremtésének és fenntartásának gyakorlata: a
biztonságelmélet ismeretrendszeréből levezethető teendők gyakorlatba való átültetésének
komplex tevékenységi rendszere.
A teljesség igénye nélkül – a biztonság szó használható: általános (filozófiai – elmélkedő
tartalmú) értelemben, a társadalmi élet területeihez (politikai, gazdasági, szellemi), szakmai
területekhez, technikai, és egyéb rendszerekhez kapcsolhatóan. Azt, hogy a biztonság egy
„széles sávban” értelmezett, komplex fogalom, az is bizonyítja, hogy napjainkban az élet
számos területére vonatkoztatva találkozunk vele.
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A Hadtudomány 2006/3 számában22 a biztonság kérdéseivel foglalkozó cikk szerzője egy
kutatónak ebben a kérdésben kifejtett véleményét összegezve írja, hogy „… azon túlmenően,
miszerint a statikus állapotnak tartott biztonságot komplex rendszerként értelmezi, a biztonság
meglétét az esetleges veszélyek leküzdésére való képességgel, az erre való felkészültséggel köti
össze. Ezzel a biztonság nem egyszerűen állapot, hanem egy olyan cél, amelynek eléréséhez
aktivitásra, cselekvésre van szükség.”
Az abszolút biztonság egy ideális állapot, amelyet a mai világban még megközelíteni sem lehet.
Az ideális állapot megteremtése a földön a teljes biztonságot az „álomvilág” elérését jelentené,
amit – ha csak a mérhetetlen környezetrombolást, a föld légkörének megsebzése miatti
különleges időjárási jelenségek kialakulását, a globalizációt, a terrorizmust, a civilizációs
veszélyeket említjük is – teljesen ki lehet zárni, azaz elérése lehetetlen. A biztonság fenti
értelmezésében az emberi tényezők egyik oldala az érzelem hiányzik. Kétségtelen, hogy az
ideális helyzethez közelítve a komfortosság érzése egyre inkább „kiteljesedik”. Az idézetben a
biztonság, mint állapot és, mint cél külön-külön dimenzióban van értelmezve, amelyek csak az
ideális tartományban találkoznak. Ehhez a tartományhoz közelítve számtalan „állomáson”
keresztül vezet az út, és állomásonként más-más minőségű a komfortosság, és csak részcélok
teljesülnek. Ami hiányzik, a biztonság mértékének a megítélése. A biztonság ugyanis
érzelmekkel, érzésekkel is telített, azokkal kapcsolható össze. A biztonságérzet, ezek
mélységével összefüggésben más-más minőséget mutat, állandóan változik. A változást a
biztonságot adó, és a bizonytalanságot keltő tényezők erősségének hatásrendszere, a
kölcsönhatások eredője indukálja. Mivel az abszolút biztonság elérhetetlen, ezért a biztonságot
is célszerű állandóan változó állapotnak tekinteni, amelyet a változás függvényében a biztonság
részcéljai is jellemezhetnek. A korábban leírtakkal összefüggésben az adott valószínűségtartományban megfogalmazható tartalommal lehet értelmezni.
Napjainkban a biztonságérzetet befolyásoló tényezők sokasága övezi életünket, ezek felsorolása
nehéz vállalkozás. Ezek között a tényezők között vannak olyanok, amelyeket a biztonság, vagy
a bizonytalanság minősített állapotának nevezhetünk, például a béke, vagy a háború. A béke
olyan érzetet is kelthet, hogy a biztonság ideális állapotához vagyunk közel. Sajnos a béke a mai
értelemben, ugyanúgy, mint a biztonság számtalan bizonytalansági tényezővel van „terhelve”.
A háború valamikor, csak a csatatereken, vagy azok behatárolható közelségében jelentett teljes
bizonytalanságot, a csatatértől való távolság növekedésével a bizonytalanság valószínűsége
arányosan csökkent, a hátországban a „csatazajt sem lehetett hallani”. A XX. század pusztító
világháborúiban a hátország és harctér között van ugyan különbség, de a hátország biztonsága
számtalan bizonytalansági tényezővel van terhelve. A legújabb korban a tömegpusztító
eszközök megjelenése, az orbitális és globális fegyverek kifejlesztése a hátország korábbi –
csirájában még meglévő – biztonságát teljesen „aláássa”. A biztonság itt is csaknem teljesen
bizonytalanná válik. A háborúval, mint a „társadalom biztonságnak egy különleges helyzetével”,
vagyis a biztonság hiányával, az azzal kapcsolatos teendőkkel, kezelésével egy ország
alaptörvénye az alkotmány is foglalkozik. A katonai biztonság a legáltalánosabb értelembe vett
biztonság egyik fontos – sajnos még napjainkban sem elhanyagolható – tényezője, a
történelemben pedig egyik döntő, ha nem a legfontosabb tényezője volt. Az előzőek miatt a
béke, biztonság és háború kérdéseit a maga szemszögéből a hadtudomány is kutatja.
A magyar Alkotmány is foglalkozik a bizonytalansággal övezett biztonság különleges
helyzeteivel. Az állam létét, a nemzeti vagyon, a nemzeti értékek, az állampolgárok egészének,
vagy jelentős részének biztonságát, a vagyonbiztonságot fenyegető helyzetek, állapotok,
kockázatok „kezelését” is előírja. Másképpen veszély, vagy veszélyeztetettség esetére, azaz
különleges időszakokhoz állami szintű feladatokat ír elő személyek és szervezetek részére. A
felelős személyek és szervezetek alkotmányban rögzített feladata adott feltételek megléte esetén
a kialakult helyzet minősítése, ennek kihirdetése, a hozzá kapcsolódó teendők meghatározása,
rendszabályok bevezetése, az állami élet rendjének szabályozása, az állampolgárok
igénybevételének elrendelése, stb.
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A biztonság értékelésekor a biztonságérzetet emelő és csökkentő tényezők sokaságából a
negatívan ható tényezők kerülnek általában napirendre, részben azért, mert számuk világunkban
emelkedő tendenciát mutat. A biztonságot befolyásoló tényezők némelyike bonyolultságuk
miatt elméleti (filozófiai) értelmű, mint a háború, béke, időjárási anomália, terror, terrorizmus,
stb.), mások egy konkrét helyzet meglétét fejezik ki, mint robbantásos merényletsorozat egy
adott helyszínen, szökőár az Indiai-óceán medencéjében, WTC elleni merénylet, Beszlán-i
iskolások katasztrófája, stb. Természetesen a bizonytalanságot okozó tényezőknek más rendező
elv szerinti csoportosítása is lehetséges.
4.3.

A biztonság fogalmának tágabb és szűkebb értelmezése23

A biztonság iránti igény mindig valamiféle fenyegetettségre vagy veszélyhelyzetre való
reagálásként jelenik meg. A biztonság igénye az egyik legalapvetőbb emberi szükséglet.
Kezdetben a katonai tényező állt a biztonság középpontjában, majd a hadseregek növekedésével
egyre fontosabbá vált az ország gazdasági teljesítőképessége. A francia forradalomtól
kezdődően a fegyveres küzdelem az egész társadalmat érintő üggyé vált.
A háborúk, és a forradalmak együttes jelentkezése arra késztette az elméleti szakembereket,
hogy kutassák a fegyveres összecsapások okait. Két irányzat bontakozott ki. Az 1920-as évek
elejétől kezdődően az első irányzat történelmi és jogi megközelítéssel a háborúk nemzetközi
rendszerben rejlő okait és azok megszűntethetőségének lehetőségeit kutatta. A kutatások
központja a kaliforniai Stanford Egyetem Hoover Intézete volt, amelyet a forradalom és béke
kutatására hoztak létre. Ebből az irányzatból a nemzetközi kapcsolatok elméletének számos
irányzata alakult ki.
A másik kutatási irány az egyes országok biztonságának saját nemzeti eszközökkel történő
erősítését vizsgálta. Ide tartozik a nemzetbiztonság kifejezés és tartalma, ami az USA-ban
keletkezett. 1947-ben fogadták el a Nemzetbiztonsági Törvényt és létrehoztak egy sor új szervet:
Nemzetbiztonsági Tanács, Védelmi Minisztérium, CIA. Meghatározták a szervek feladatait és
összehangolták tevékenységüket a biztonság területén.
A nemzetbiztonsággal kapcsolatos kutatómunka a hetvenes években bontakozott ki, amikor
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a katonai tényező mellett a gazdasági tényező is fontos szerepet
játszik az ország biztonságában. Az is kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy az ország biztonságát a
nemzetközi rendszer, az államok kölcsönös függősége nagymértékben befolyásolja. A
nemzetbiztonsággal kapcsolatos kutatómunka egyre inkább multidiszciplináris jelleget öltött és
igyekezett közel kerülni a gyakorlati politikához. A katonai tényezőre épülő biztonságfelfogás
kibővült a politika, a gazdaság, a környezetvédelem és az emberi jogok aspektusaival.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a nemzetbiztonság és a külpolitika egyre nagyobb területen fedi át
egymást.
A kutatásokat nagymértékben nehezíti, hogy a politikai vezetés nem szívesen enged betekintést
az ország biztonságát érintő dokumentumokba (pl.: fegyverzet, hadműveleti tervek). Növelte a
nyitottságot a CFE szerződés és más a bizalom és biztonság erősítését szolgáló szerződés, ill.
megállapodás. Továbbra is maradtak a kutatók elől elzárt területek, mint pl. a hírszerzés és más
titkosszolgálati tevékenységek, valamint a diplomácia.
A biztonságpolitikai kutatás egy adott ország biztonságát kettős összefüggés-rendszerben
vizsgálja: a nemzeti erőfeszítések rendszerében, és a nemzetközi rendszer keretében,
szubregionális, regionális és globális szinten. Figyelembe kell venni e területeken belül
történelmi, politikai, gazdasági, katonai, technológiai, jogi, szociológiai és pszichológiai
szempontokat.
4.4.

A biztonság fogalmának új dimenziói24

A háborús veszély csökkenése az államközi kapcsolatokban a terrorizmus és egyéb biztonsági
dimenzióinak átértékelése az előző évtized során megkezdődött. Az elmúlt évtized tapasztalatai
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azt bizonyítják, hogy a konfliktus veszélye lényegesen megnőtt. Ezek a veszélyforrások
felerősítették a nemzetek közötti összefogást és a fegyveres erők koncentrálását.
Nem kétséges, hogy a folyamatok mögött meghúzódó polémiák egy ma újjászülető problémakör
mentén keletkeznek: az emberiség történelme során a biztonság iránti igény soha ilyen
intenzitást nem mutatott, mint jelenlegi, fiatal századunkban. Ez a kiemelt szerep alapvetően a
rendkívül sokszínű biztonsági kockázatok gyors kialakulásával hozható összefüggésbe.
Az előző és a jelenlegi évtizedekben kialakult nemzetközi biztonsági rendszerben elsősorban
politikai, katonapolitikai, gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi dimenzióinak egy újfajta
komplex kezelésére van szükség. Ezért az új típusú biztonság és védelempolitikában a katonai
erő komplex szerepe is átalakul. Ezek elsősorban a stratégiai gondolkodásban és a tervezésben a
legkiemelkedőbbek. Az új biztonság felfogásnak megfelelően meghatározó a haderő nagysága,
struktúrája is, más rendvédelmi szervezetekkel is harmonizálva.
A védelmi tervezéssel foglalkozó szakemberek szerint a rendszerek folyamatos átalakításának
irányát pontosan meg kell határozni a fejlett demokratikus rendszerben is. Fontos megemlíteni,
hogy az átalakítás alapja a folyamatosan változó nemzetközi helyzetben, a kormányok
szándékai, céljai. Ezek határozzák meg az átalakulás irányát, és korlátait csak a rendelkezésére
álló források nagyságrendje képezheti.
Nem létezhet ideális megoldás, mivel minden ország struktúrája, vallási, kulturális környezete
azok egymáshoz való viszonya, és a rendelkezésre álló források nagyságrendje változó. Ezért a
döntéshozatali rendszerek egyszerű összevetése a hasonlóságok, és a különbségek értékelésével
nem lehet egyedüli cél.
Az alapvető kérdés a biztonság nemzetközi környezetének megismerése, a nemzeti
biztonságvédelmi (biztonsági) stratégia és a katonai rendszerelméletek, meghatározása lehet.
Az, hogy koronként hogyan változott a veszélytényezők köre, többek között a társadalmunk
fejlettségének függvénye volt, meghatározva egyúttal az életminőség szintjét garantáló
eszközöket is.
A biztonság- és védelempolitikának az egész társadalmat szolgáló nemzeti politika részévé kell
válnia, amely biztosítja az állampolgárok számára is a véleménynyilvánítást.
A stratégiai gondolkodás kiinduló pontja a célok pontos meghatározása, amelyek az alapvető
nemzeti érdekek érvényesítését szolgálják. Ezek a célok: az ország területének és határainak
védelme, a nemzet fennmaradása és túlélése. Természetesen a felsőbb szinteken meghatározott
céloknak minden szinten összhangban kell állniuk az alsóbb szinten megfogalmazott
specifikusabb célokkal, ugyanakkor harmóniát kell teremteni a rövid, a közép és a hosszú távú
célok között is.
Az egyik legnehezebb feladat a folyamatosan változó biztonsági környezet elemzése, mert
nagyon sok tényezőt kell egy időben összevetni és elemezni.
A nemzetközi biztonsági környezetben meglepetésszerű váratlan fordulatok következhettek be,
mint például a 2001. szeptember 11-i USA-t ért terrortámadás, amely alapvetően átformálta a
biztonsági prevenció céljából eddigi alkalmazott eszközöket.
Ez egyben felveti azt a kérdést is, hogyan és milyen eszközökkel lehet a kívánt célokat elérni,
amit az állam legmagasabb szintű nemzeti, biztonsági, biztonság és védelempolitikai
stratégiában kell megfogalmazódni. Ez a stratégia meghatározza a nemzetközi kapcsolatokat, a
szövetséges rendszer elvárásait és kötelezettségeit, valamint az ellenfelek szándékait.
A védelmi tervezés során abból kell kiindulni, hogy a konfliktusok nagysága, intenzitása,
kiterjedése az elkövetkező tíz éven belül nem fog csökkeni. Egyre többen ismerik fel, hogy a
biztonság már sem az egyes államok, sem pedig bizonyos érdek-tömbök szintjén nem
garantálható, tehát fenntartásához folyamatos, koordinált és kiterjedt együttműködésre van
szükség.
A biztonságpolitika tervező műhelyében szembe kell nézni azzal az alap dilemmával, hogy a
demokratikus vívmányok liberális szemléletével, vagy egy radikálisabb nemzetbiztonsági
rendszer alkalmazásával számolnak-e. (Minél nagyobb a liberalizáció annál kisebb a biztonság
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és fordítva). Mára egyértelművé vált: a biztonság sokoldalúsága miatt, a több felől támadó
nemzetekkel szembeni kihívások ellen csak globális méretekben lehet felvenni a harcot. Mindez
azt feltételezi, hogy a nemzetállamok szintjén felhalmozott védelmi eszközök egyfelől a
nemzetállami határokon belül kerülnek felhasználásra, másfelől nemzetközi szinten mintegy
"összeadódnak". Az egymással szembenálló felek viszonyában az egyik oldalon demokratikus
értékrend, míg vele szemben valamilyen, esetenként zavaros ideológia áll, a manipuláció
számtalan eszközével a háttérben.
Mindezek miatt megnő az információ szerzés igénye, ezen belül a katonai felderítés és az
információ védelem, az elhárítás fontossága is. Következésképpen magasabb színvonalra kell
emelni a kiemelt személyek és objektumok őrzését, védelmét, valamint a fegyveres testületek és
nemzetbiztonsági szolgálatok közötti információáramlást.
4.5.

A magyar állampolgárok jogbiztonságát negatívan befolyásoló igazságszolgáltatási
hatások

4.5.1.
4.5.1.1.

Bírói függetlenség – számon kérhetőség25
Bevezető

Az igazságügyi reform tízéves mérlegének megvonásakor két alapvető fontosságú
alkotmányos elv szolgál iránytőként. Az első a bírói hatalomnak a többi hatalmi ágtól való
függetlenségének elve. A második pedig az az elv, miszerint demokratikus jogállamban
semmiféle hatalom, így a bírói hatalom sem maradhat ellenőrizetlen, és biztosítani kell
azokat a viszonyokat, amelyek a bíróságok közérdeknek megfelelő tevékenységét
garantálják. Míg a bírói függetlenség elve a bírósági igazgatás jelentős mértékű elkülönülését
kívánja meg, az ellenőrzés és elszámoltathatóság azt teszi szükségessé, hogy a többi hatalmi
ág és a nyilvánosság korlátozza a bírói hatalom korporatív bezárkózását. A korábbi
igazságügyi reform célja a bírósági igazgatás minisztériumi modelljéről a független modellre
való áttérés volt, amelyben a törvények keretei között a bírókiválasztás, a bírósági vezetők
megválasztásának joga illetőleg módszertana valamint az összes további igazgatási kérdés a
bírók által dominált Országos Igazságügyi Tanács (OIT) hatásköre. Ez a reform
vitathatatlanul nagy előrelépést jelentett bírói függetlenség terén, és jelentősen csökkentette a
közvetlen politikai befolyásolás lehetőségét például a megyei bírósági elnökök és más
bírósági vezetők kiválasztása terén. Ugyanakkor a bírói hatalom ellenőrzése és
elszámoltathatósága korántsem valósul meg a kívánatos mértékben, és kialakulatlanok a
bírókiválasztás és az előmenetel átlátható, teljesítményértékelésen alapuló szabályai. Az OIT
bíró tagjai jelentős hányadban a megyei bírósági elnökök közül kerülnek ki, így a megyei
bíróságok voltaképpen önmagukat ellenőrzik. A zárt bírói karriermodell értelmében a bíróvá
válás majdnem kizárólagos útja a fogalmazói állás megszerzése, amelynek feltételei azonban
nem eléggé áttekinthetőek.
Hasonlóképpen, a bírói pálya későbbi szakaszai során sem feltétlenül biztosított a
teljesítmény és alkalmasság szerinti előmenetel. A teljesítmény értékelésére helyenként
alkalmazott statisztikai mérőszámok (befejezett ügyek, megváltoztatott ítéletek száma, stb.)
nem alkalmasak a valódi teljesítmény mérésére, mert nem tesznek különbséget különböző
ügycsoportok között azok összetettsége, jogfejlesztő, innovatív gondolkodásra támasztott
igénye szerint. Ezzel összefüggő probléma, hogy a jelenlegi szignálási rendszerben a
bírósági vezetőknek indokolatlanul nagy befolyása van az egyes bírók munkaterhének
alakulására és előmeneteli lehetőségeire. A bírók jelenlegi javadalmazási rendszere a bírói
karrier csúcsának a bírósági vezetővé válást teszi, viszonylagosan leértékelve az ítélkező
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bírói karrier értékét, noha társadalmi szempontból nem kérdéses, hogy mindenekelőtt az
ítélkezés lehető legmagasabb színvonalának biztosítása a legfontosabb cél.
Az említett hiányosságok mellett, amelyek a bírósági munka önkorrekciójának és
önfejlesztésének a lehetőségeit korlátozzák, hiányoznak vagy gyengék a bírói tevékenység
külső, társadalmi kontrolljának a feltételei. Noha az ítéletek hozzáférhetővé és kutathatóvá
válnak, a bíróságok működésében jelentős részben ma is áttekinthetetlen és a szabad
mérlegelésen nyugvó nyilvánossági szabályok érvényesülnek.
4.5.1.2.

A függetlenség és a számon kérhetőség dilemmája

A rendszerváltás ténye kényszerítő erővel mozdította ki az igazságszolgáltatás szervezetét
abból az állapotból, amely közel negyven esztendőn keresztül meghatározta működését. Erre
a korábbi helyzetre leginkább a bíróságoknak a végrehajtó hatalomtól és rajta keresztül a
kommunista párttól való függősége volt jellemző.
Az igazságszolgáltatás hatékonysága „nem egyszerűen az ügyek elintézésének ütemét
jelenti, hanem a döntések jó minőségét is. A bírói döntés minőségének megítélésekor pedig
alapvető szempont a kiszámíthatóság. A döntés akkor kalkulálható, akkor látható előre, ha a
bíró kizárólag az ügyre tartozó, jogilag releváns tényeket veszi figyelembe, és nem enged
semmifajta politikai vagy gazdasági nyomásnak. A hatékony eljárás feltétele tehát a bíró
függetlensége és pártatlansága.
4.5.1.2.1.

Mi a bírói függetlenség?

A bíróságok és az igazságszolgáltatás függetlensége az igazságszolgáltatás feladatainak
összefüggésében érthető meg. Ugyanakkor az igazságszolgáltatás feladatainak nagyon
különböző keverékével találkozhatunk. Peter Russel szerint „az igazságszolgáltatás
meghatározó feladatai két szorosan kapcsolódó társadalmi szükségből fakadnak. Először:
egy polgári társadalomban arra vágyunk, hogy egymással és kormányunkkal való
kapcsolatunk egy részét ésszerűen jól megfogalmazott jogszabályok rendezzék,
megállapítva a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. Másodszor, amikor viták
keletkeznek ezekről a jogilag meghatározott jogokról és kötelezettségekről, szükségünk
van egy kölcsönösen elfogadott döntőbíróként fellépő harmadik félre, hogy rendezze a
vitát.”
A bíráknak pártatlannak és függetlennek kell lenniük a tények megállapításában, és a jog
tényeken alapuló alkalmazásában. A függetlenségnek két oldala is van: a külső és a belső
befolyástól való függetlenség. A külső befolyástól való függetlenség alatt azt értjük, hogy a
bíróságnak függetlennek kell lennie bármilyen külső szervezettől, beleértve a
törvényhozást, a kormányzatot, a politikai pártokat, más jogászi szakmákat, a sajtót, a civil
társadalmat, a peres feleket, vagy bármilyen más „bíróságon kívül lévő erőt, amely
megsértheti a bíróság vagy a bíró autonómiáját”.
A belső függetlenség azt jelenti, hogy a bíráknak függetlennek kell lenniük kollégáiktól is,
beleértve a horizontális vagy vertikális hierarchiában elhelyezkedő feletteseiket is.
Bizonyos értelemben tehát teljes függetlenségről nem beszélhetünk, hanem csupán a többi
hatalmi ághoz főződő speciális viszonyról.
A kérdéssel foglalkozó nemzetközi dokumentumok között említhetjük a Polgári és
Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát, amely 14. cikkében kimondja:
„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben
a jogait és kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos
és nyilvános tárgyaláson bírálja el.” Ebből a rendelkezésből az aláíró államok azon
kötelezettsége következik, hogy ennek feltételeit biztosítsák.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Bryan v. Egyesült Királyság ügyben kimondta, hogy
„annak megállapításához, hogy egy testület ’függetlennek’ tekinthető-e, figyelembe kell
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venni többek között tagjai kinevezésének és a tisztség betöltésének módját, a külső
nyomásokkal szembeni garanciákat”.
A kelet-európai demokráciákban tapasztalható jelentős változások ellenére, az Európai
Unióhoz csatlakozott országok esetében a csatlakozási folyamatot nyomon követő
vizsgálatok rámutattak néhány súlyos problémára, ami a bírói függetlenség teljes
kiépülésének útjában áll. Az első probléma, a jogállamiság kultúrája iránti csekély
elkötelezettség, a második ilyen probléma a végrehajtó hatalom illetéktelen beavatkozása a
bírói szervezet igazgatásába, a harmadik pedig a bíróságok intézményes függetlenségének
és anyagi támogatásának alacsony szintje.
A magyar jogirodalomban kiindulópontnak számító Alkotmánytan tankönyv megállapítja,
hogy a bírói függetlenség, „nem egyszerűen alapelv, hanem az igazságszolgáltató
tevékenység lényegi eleme: függetlenség nélkül a bíróság nem bíróság”. Ugyanitt Főrész
Klára leszögezi, hogy „a bírói függetlenség követelményét (…) alkotmányjogi garanciák
egymással összefüggő rendszere alkotja, amely rendszert részben az ítélkező bíró, részben
a bírósági szervezet, részben a hivatásos bíró személyes függetlensége szempontjából kell
megvizsgálni”.
Fleck Zoltán felhívja a figyelmet arra, hogy „a jogállami berendezkedés egyik lényeges és
kritikus pontja a bírói hatalom alkotmányos elhelyezkedése, a bíróság és a bírák
függetlensége. Önmagában azonban a bírói függetlenség alkotmányos szabályokra épülő
definíciója elégtelen. Az alkotmányjogi garanciák léte ugyanis vajmi keveset árul el a
ténylegesen érvényesülő függetlenségről (…) Számos történeti és kortárs tapasztalat
figyelmeztet a bírói függetlenség törékenységére.”
Világosan kell látni, hogy a függetlenség nem önmagáért való értéke a jogállamnak. A
bírósági szervezet totális, minden ellensúly nélküli függetlensége azzal a következménnyel
járhat, hogy az adófizetők egy olyan rendszert kénytelenek finanszírozni, amelytől senki
nem tudja számon kérni azt, hogy a tevékenységére fordított pénz milyen módon
hasznosul. Egy ilyen szervezet belső működése teljesen átláthatatlanná és
ellenőrizhetetlenné válik, valamint kiszolgáltatottá válhat mind a korrupció, mind a
korporatív, szervezeti önérdekkel szemben.
Nem véletlen, hogy a fejlett demokráciák a bírói függetlenséggel együtt szólnak a bírósági
szervezet és a bírói tevékenység függetlensége mellett ezek átláthatóságáról és számon
kérhetőségéről is.
4.5.1.2.2.

Számon kérhetőség

Míg a bírói függetlenség kialakítása még sok tekintetben befejezetlen és nem mentes a
politikai nyomástól nem csak Kelet-Európában, hanem más térségekben is, egyre
határozottabb kritikák fogalmazódnak meg a bíróságok társadalmi teljesítményét illetően
is. Ez a probléma jól ismert a konszolidált demokráciákban is: egyre növekvő feszültség
tapasztalható a függetlenség, mint a bírói teljesítmény garanciája és a tényleges
teljesítmény között.
A számon kérhetőség hiánya általában a hatalmi ágak elválasztása kapcsán kelt
aggodalmat: „a bíróságok, mint korporatív testületek széleskörű befolyást gyakorolnak
saját összetételükre, létrehoznak egy öncélú és önmagát védő kasztot. Aggodalmat kelthet,
hogy a hagyományos külső ellenőrző rendszerek felszámolásával a bíróságok példa
nélküli, és a visszaélés lehetőségét is magában foglaló szabadságot nyernek a saját
forrásaik fölötti rendelkezésre. Ugyancsak aggodalmat kelt, a bírák azon lehetősége, hogy
értelmezzék a jogot annak alkalmazása során, ez széles lehetőséget biztosít számukra a jogi
keretek újraformálására, olyan értékek és nézetek alapján, amelyet sem a társadalom, sem a
többi hatalmi ág nem oszt. Az aggodalom harmadik oka, hogy a bírói magatartásokat
ellenőrző és korrigáló előírások meghatározásának szervezeti rendszere nem megfelelő.”
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Ahol érvényesül a bírói függetlenség, de hiányzik a bírák számon kérhetősége, különösen
azokban a jogrendszerekben, ahol a bírói hatáskör (részben az egyre szélesebb jogvédelem
miatt) kiterjed a politikai területre is, a politika bírói útra terelése felbonthatja a
hagyományos hatalmi ágak közötti egyensúlyt a demokratikusan számon kérhető hatalmi
ágak rovására. Felvetődik a kérdés, „mennyire lehet a bíróság független anélkül, hogy
aláásná a demokráciát? Vagyis a bírói függetlenség liberális alapelve ellene hat a számon
kérhetőség demokratikus elvének.”
A számon kérhetőség érdekében kialakított mechanizmusok visszacsatolást biztosítanak a
bírói teljesítményt illetően. A számon kérhetőség előfeltétele, hogy a bírók kiválasztásának
és teljesítményük értékelésének ésszerű, átlátható rendje kerüljön bevezetésre. A bírák
számon kérhetősége elsősorban átláthatóságot és felelősségre vonhatóságot jelent, mint
formális jogi felelősséget, vagy olyan szankciókat, amelyek maguk veszélyeztetik a bírók
ítélkezési függetlenségét.
Köztudott, hogy a bírákon ritkán kérik számon tevékenységüket. Elemzések rámutatnak
arra a nyugtalanító tényre, hogy jóformán egyáltalán nem indult büntető-, vagy fegyelmi
eljárás lelkiismeretlen, vagy egyszerűen csak inkompetens bírák ellen az általa vizsgált volt
szocialista országokban. „Amennyiben mégis elindult valamilyen eljárás a fegyelmi
testületek (amelyek a legtöbb országban a bírótársakból állnak) meglehetősen vonakodnak
attól, hogy megállapítsák a bíró felelősségét. Ez a körülmény és a fegyelmi eljárás
átláthatóságának hiánya rontja a bíróságok megítélését, és hozzájárul a bírák iránti
társadalmi bizalmatlansághoz.”
Különösen fontos része a számon kérhetőségnek a bírói döntések és a bírói intézmények
nyilvános bírálatának lehetősége. A vizsgálat megállapítja, hogy „egyes tagjelölt
országokban a bírók függetlenségük megsértésének érzik a bírálatokat, érkezzenek azok
bárhonnan is. A média által közvetített bírálat azonban az egyik hatékony módja lehet az
eltérő vélemények továbbításának, a bíróság ítélkezési szabadságának megsértése nélkül.
Mindaddig, amíg az esetekről szóló nyilvános véleménynyilvánítás nem válik a bírói
döntések figyelmen kívül hagyásának szószólójává, vagy nem akadályozza a bírákat
megfelelő döntések meghozatalában, ez nem tekinthető illetéktelen beavatkozásnak.
A magyar büntető igazságszolgáltatásnak külön problémája, hogy – a független, és
egyúttal korlátozottan számon kérhető bíró mellett – hasonló helyzetben lévő ügyészt
találunk, ami rendkívüli mértékben megnehezíti a jogalkotó feladatát abban, hogy növelje
az eljárások hatékonyságát, hiszen ezek a törekvések könnyen megfeneklenek a
jogalkalmazással megbízott szervezetek ellenállásán.
4.5.1.3.

A bírósági szervezet alakulása Magyarországon

A rendszerváltás óta eltelt éveket vizsgálva azt láthatjuk, hogy az igazságszolgáltatásnak
mind függetlensége, mind számon kérhetősége rendkívül törékeny lábakon áll. A
rendszerváltás idején egy olyan igazságszolgáltatási rendszer működött, és olyan bírói kar
végezte a bíráskodást, amely – mint azt Fleck Zoltán monográfiája szemléletesen bemutatja
– inkább többé, mint kevésbé nyitott volt a külső befolyásra. Az új politikai elit, és
különösen az 1990-ben megválasztott parlament kormányzati többsége pedig a
rendszerváltásból eredő küldetésének érezte a bíróságok területén is – mindenekelőtt a
személyi döntésekben – politikai akaratának érvényesítését. Így rövid idővel a rendszerváltás
után, 1992 februárjában már politikai botrány tört ki, amikor az akkori igazságügy-miniszter
több megyében olyan bírákat nevezett ki a megyei bíróságok élére, akik nem élvezték
bírótársaik bizalmát, és akiket a bírák egy része és a közvélemény egy része is politikai
kinevezettnek tartott. Az események „üzenete” a bírói kar számára annak a beidegződésnek a
megerősítése volt, amit a negyven esztendős szocialista időszakban elsajátítottak, de amely
ellen a maguk módján küzdöttek is, hogy a bírói karon belül a karrier útja a politikai
kapcsolatokon keresztül vezet.
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A megyei bíróságok elnökeinek politikai alapú kinevezése annál is inkább
megkérdőjelezhetővé tette a bíróságok függetlenségét, mivel az előző rendszer utolsó
éveiben a politikai hatalom éppen a megyei elnökökön keresztül tudta leghatékonyabban
érvényesíteni akaratát a bíróságokon keresztül. A megyei elnököknek döntő befolyásuk volt
a bírósági hierarchia többi pontjára történő kinevezésekre is. Fontos szempont, hogy ebben
az időszakban az automatikus ügyelosztás hiányában az igazgatási vezetők az ügyek
szignálásával is lényeges befolyást tudtak gyakorolni egy-egy ügy kimenetelére.
Ebben a politikai légkörben, és a történelmi hagyományokra is figyelemmel, érthető és
indokolt volt, hogy az 1997-es igazságügyi reform központi törekvése, az
alkotmánymódosítás és a reformtörvények leglényegesebb eleme a bírósági szervezet
függetlenségének és a bírák függetlenségének megteremtése volt.
Az igazságszolgáltatás pártatlanságát és a bíráskodás függetlenségét biztosító
intézményrendszerrel csak akkor lehetnénk elégedettek, ha az olyan működésmód
kialakuláshoz vezetne, amelyet közbizalom övez. Tévedés ezért a függetlenséget és a
pártatlanságot féltő aggodalmakra az intézményi garanciák felsorolásával válaszolni, mivel a
garanciák önmagukban nem képesek biztosítani, hogy az igazságszolgáltatás és ezen belül a
bíráskodás be tudja tölteni társadalmi funkcióját.
A törvénybe iktatott intézményi garanciák bármilyen meggyőző katalógusa sem pótolja azt a
közbizalmat, amely az igazságszolgáltatásnak – mint a jogokat és a szabadságot biztosító
intézménynek – a legitimációját megteremti. Ha a bíróságokat a közvélemény nem tartja
függetlennek és pártatlannak, akkor a polgárok nem a bíróságokon keresik problémáik
megoldását, hanem politikai és jogon kívüli konfliktuskezelési módszerekhez fordulnak.
Ma az Országos Igazságszolgáltatási Tanács működésében a többi hatalmi ág kontrollja nem
valósul meg kielégítően. Mivel a bírósági igazgatás függetlenségét önmagában a többi hatalmi
ágtól való elválasztás nem megfelelően biztosítja, azt ki kell egészítenünk a hatalmat
ellensúlyozó, fékező elemekkel is. Az így módosított modell szolgálja azt a maximát, mely
szerint jogállamban a hatalom nem maradhat kontroll nélkül. A nemzetközi tapasztalatok
áttekintése nem azt mutatja, hogy csak a minél elszigeteltebb struktúrával lehet biztosítani a
politikai függetlenséget. A függetlenség mellett a felelősséget is biztosítani kell. Az OIT és a
megyei bírósági elnökök a bírósági igazgatásban olyan hatalmi tényezőkként működnek,
amelyeknek szinte semmi kapcsolata nincs a többi hatalmi ághoz, ezért a rendszer a
felelősséget hangsúlyozó korrekciókra szorul.
Az olasz bírói karrier-útéhoz hasonló problémákat mutat a magyar bírói karrier-út. Sem a
fogalmazók, sem a bírák kiválasztása nem objektív kritériumrendszeren alapul, annak nincs
egységes szempontrendszere, legtöbbször a megyei bírósági elnökök diszkrecionális jogköre
mind a frissen végzett fogalmazók felvétele, mind a bírói kinevezésekre vonatkozó javaslatok
megtétele. Az OIT által szervezett versenyvizsga és annak kritériumai a szubjektív
szempontokon alapuló rendszert nem változtatták meg alapvetően, hiszen a vizsgák
eredményei csak ajánlás jellegűek, nem kötik a bíróság elnökét a fogalmazó kiválasztásában.
A vizsgarendszer értékelési szempontjai egyébként sem felelnek meg a jól képzett, széles
látókörű fogalmazó kiválasztás szempontjainak.
Az igazgatás legfőbb szerve és a bíróságok közötti kommunikáció gyengesége több országban
is problémákat okoz. A tapasztalatok szerint ez Magyarországon is létező probléma, sokak
szerint az OIT igazgatási gyengeségeinek is egyik komoly forrása a bíróságok és OIT közti
gyenge kommunikáció és csekély számú kapcsolódási pont. Mindenképpen változtatni kell a
magyar igazgatási rendszernek a nyilvánossághoz való hozzáállásán, a bírósági igazgatást
széles körben nyilvánossá kell tenni. Az OIT és az OITH működését alapvetően a
nyilvánosságnak kell jellemeznie, ideértve a külső és belső nyilvánosságot is (utóbbi alatt a
bíróságok, bírák általi átláthatóságot értve). Az OIT üléseken elhangzottaknak jegyzőkönyv,
vagy emlékeztető formájában a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt, az OIT honlapján
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állítólag most is ott van a belső nyilvánosságban (intranet) ML, az OITH egyéb
dokumentumainak, a bíróságokat érintő javaslatoknak és tervezeteknek, amelyek még nem
teljesen kidolgozottak, legalább a bíróságokon dolgozók előtt az intranetes hálózaton keresztül
ismertté kell válniuk. Ez az elektronikus információszabadság törvényből nagyobbrészt
tételesen is következik.
4.5.2.

A legfőbb ügyész, mint politikai szereplő26

A rendszerváltás óta eltelt időszakban többször is reflektorfénybe került Magyarország
legfőbb ügyésze. Noha a vádhatóság élén álló tisztviselőt tevékenységének minden dimenziója
a jog szférájához köti, mégis gyakran a politikai viták középpontjába kerül.
4.5.2.1.

A legfőbb ügyész pozíciójának kialakulása

A legfőbb ügyész, illetve az ügyészség alkotmányos statusának kialakításakor jelentős viták
zajlottak a rendszerváltás időszakában, s ezek nagy része napjainkban is tart. A viták során
az egyes álláspontok megfogalmazói előtt elsősorban az a cél lebegett, hogy megtalálják azt
a megoldást, amellyel a lehető legnagyobb mértékben biztosítani tudják az ügyészség
függetlenségét. A pártatlanság biztosítása mellett, hasonló prioritást élvezett az ügyészség
hatékony működésének – illetve a kormányzati büntetőpolitika érvényesülésének – igénye is.
Egy kormány alá rendelt ügyészséggel rendelkező országban a hatalmon lévőkön nagy a
nyomás, hogy a politikai természetű ügyeket az ügyészség csak törvényes szempontok
alapján ítélje meg, hiszen bármilyen visszásság esetén a kormányon csattan az ostor. Ezzel
szemben a parlamenti ellenőrzés alatt álló, független ügyészségeknek, egy politikai
természetű ügy esetén, mindenképpen szembe kell nézniük függetlenségük és pártatlanságuk
megkérdőjelezésének vádjával. S lévén, hogy az ügyészség hierarchikus szervezet, a vádak
elsősorban a vezetőre, azaz a legfőbb ügyészre irányulnak.
4.5.2.2.

A legfőbb ügyész és az ügyészség mai pozíciója

Magyarországon az Alkotmány XI. fejezet 51.§ -53.§ rendelkezik az ügyészségről: „A
Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik az állampolgárok
jogainak védelméről, valamint az alkotmányos rendet, az ország biztonságát és
függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény következetes üldözéséről.”
Ügyészség jogai az alkotmány szerint: nyomozás, vádképviselet, büntetés végrehajtás
törvényességi felügyelete, továbbá a törvényesség védelme.
Az Országgyűlés, a képviselők több mint felének szavazatával, a legfőbb ügyészt hat évre
választja. A legfőbb ügyész évente beszámol tevékenységéről, illetve a képviselők
interpellációt, valamint kérdést intézhetnek hozzá.
A legfőbb ügyészt az Alkotmánybíróság, illetve a Legfelsőbb Bíróság előtt széleskörű
eljárás-kezdeményezési jog illeti meg. Törvényjavaslat-indítványozási, illetve kormány- és
miniszteri-rendelet kezdeményezési joga van, valamint törvényességi szempontból a
jogszabálytervezetekre előzetes észrevételt tehet. Az ügyészekkel szemben hierarchikus
irányítási joggal bír: meghatározza az ügyészségek szervezetét és működését, kinevezi az
ügyészeket, és fölöttük munkáltatói jogokat gyakorol (kinevezés, felmentés, felelősségre
vonás, stb.). A legfőbb ügyész utasíthatja az ügyészeket.
A legfőbb ügyész, mint láttuk, jogállását tekintve a Parlamenthez kötődik. Voltaképpen
nincs a Parlamentnek alárendelve, hiszen az sem utasítási, sem irányítási jogosultságokkal
nem rendelkezik fölötte. Az ügyészség sui generis állami szerv, a Parlament pusztán
ellenőrzési jogokkal bír. Ennek alapján, a legfőbb ügyész felelős a Parlamentnek, ám ez a
felelősség sem teljes: „önmagában nem teszi lehetővé a legfőbb ügyész politikai felelősségre
vonását, vele szemben nem nyújtható be bizalmatlansági indítvány, a jogi felelősség
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megállapítása és szankcionálása is csak a köztársasági elnök kezdeményezése esetén
lehetséges.”
Ami a felelősséget illeti, nemcsak az meghatározó, hogy kinek, és milyen mértékben felelős
a legfőbb ügyész: sokkal fontosabb ennek a felelősségnek a természete. A legfőbb ügyész
fölött a parlament ugyanis nem pusztán törvényességi kontrollt gyakorol, nemcsak azt
vizsgálja, hogy az adott ügyben a törvényeknek megfelelően járt-e el az ügyészség. A
szavazások során a parlament politikailag ítéli meg a legfőbb ügyész tevékenységét.
Politológiai szempontból, a hatalmi ágak kérdése kapcsán, fontos egy megjegyzést tenni. A
modern, pártelvű demokráciában ugyanis a kormány – a végrehajtó hatalom megtestesítője –
a választásokon győztes párt soraiból kerül ki. Abból a pártból, melynek, képviselői révén,
többsége van a parlamentben. A pártfegyelem révén pedig a kormánynak rendelkezésére áll
a „szavazógép. A „szavazógép” létrejöttének erős korlátját képezi az is, hogy a parlamentáris
demokráciák nagy részében koalíciós kormányok működnek. Magyarországon is koalíciós
kormányok voltak a rendszerváltás óta, s csak egy esetben rendelkezett egy párt egyedül a
kormányalakításhoz szükséges többséggel, ám egyéb politikai indokból kifolyólag ekkor is
koalíciós kormány jött létre. A 1998 utáni időszakban azonban felerősödött a polarizálódás.
A baloldal (MSZP és SZDSZ), illetve a jobboldal (Fidesz, MDF, FKGP, stb.) blokkosodott,
s élesen szemben áll egymással. Ebből kifolyólag, mégis létrejön a parlamenti szavazógép: a
törvényhozó és a végrehajtó hatalom politikailag nem válik el.
Az ügyészség, illetve a legfőbb ügyész alkotmányos pozíciója Magyarországon a „parlamenti
ellenőrzés alatt álló” ügyészség modelljének megfelelően alakul. A rendszerváltás során
felmerült a modellváltás lehetősége, ám végül nem következett be változás. Az ügyészség
közjogi helyzetének megváltoztatása mellett, illetve ellen felhozott érvek azonban már csak
azért is jelentősek, mert a mai napig felbukkannak a közbeszédben, elsősorban a legfőbb
ügyésszel kapcsolatos politikai viták során. A legfőbb ügyész feladatköréről szóló részben
láthattuk, számos olyan ügyészségi funkció létezik, mely egyrészt érdekkelté teszi a politikai
szereplőket a legfőbb ügyészi pozíció „megszerzésében”, másrészt pedig, vitatémául
szolgálhat számukra a politikai csatározások során.
A legfőbb ügyész jogállása sok tekintetben vita tárgyát képezi napjainkban is, s mindez
kiegészül a jogállásából fakadó konfliktusokkal. A legfőbb ügyészi pozíciónak számos olyan,
alkotmányjogi eleme létezik, mely „átpolitizálja” ezt a tisztséget, illetőleg politikailag
támadhatónak bizonyult az elmúlt években.
4.5.2.3.

A legfőbb ügyész és a politika világa

A legfőbb ügyész alkotmányjogi helyzetének vizsgálata során nyilvánvalóvá vált, hogy,
pozíciójának sajátosságaiból eredően, számos ponton kapcsolódik a direkt politika
világához. Önmagában ez azonban kevés lenne, hogy politikai szereplővé nyilvánítsuk. Az,
hogy egy adott jogi helyzet, lehetővé tesz valamit, még nem jelenti azt, hogy az úgy is
alakul: olyan sajátosságoktól is függ, mint az adott ország politikai kultúrája, hagyományai,
de meghatározhatja az aktuális politikai szituáció is.
A legfőbb ügyész és a politika világának kapcsolatát vizsgálva láthattuk, hogy meglehetős
eltérések mutathatók ki az egyes ciklusok, a legfőbb ügyész személye, illetve a különböző
politikai erők vonatkozásában. Mindaz, ami a legfőbb ügyész alkotmányjogi pozíciója alapján
lehetséges, a gyakorlati politika során más megvilágításba kerül.
A parlamenti szereplés tekintetében elmondható, hogy a legfőbb ügyész, szereplésének
gyakoriságát tekintve, nagyjából egy-egy gyengébb miniszteréhez hasonló helyzetben van.
Ami igazán érdekes, az a parlamenti szavazások során, a rendszerváltás óta, különösen az
utóbbi években bekövetkezett változás: úgy tűnik, hogy a legfőbb ügyész tevékenysége egyre
nagyobb mértékben került politikai megítélés alá.
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Azonban mégsem mondható el az, hogy a jobboldali többségű Országgyűlés Györgyi
Kálmánnal, míg a baloldali többségű Polt Péterrel bánt volna „mostohán”, hiszen az előbbiek
között a viszony meglehetősen békésen alakult. Az árnyaltabb, pártok hozzáállását vizsgáló
adatokból derül csak ki az, hogy a jobboldali pártok a baloldaliaknál jóval nagyobb mértékben
„támadták” az előző legfőbb ügyészt. Az ellentmondásos helyzet magyarázata a Fidesz
magatartásában keresendő: a legnagyobb jobboldali párt nem foglalkozott a legfőbb ügyésszel,
ám a kisebbek (FKGP, MIÉP) annál inkább.
Úgy tűnik, hogy demokráciánk első évtizedében elsősorban a kis, jobboldali pártok álltak
konfliktusos viszonyban a legfőbb ügyésszel. Egyébiránt a legfőbb ügyészt illetően alapvetően
konszenzusos volt a viszony a politikai erők között: a parlamenti többség csak kivételes
esetben „fordult szembe” vele. A fordulópont ebből a szempontból a 2002-es választás utáni
ciklus: ekkortól megváltozott a legfőbb ügyészhez való konfliktusmentes viszony a parlamenti
munka során. A 2000. év viszont a pártok legfőbb ügyészhez való viszonyának tekintetében
jelent fordulatot.
4.5.2.4.

A legfőbb ügyész a sajtóban

Az, hogy egy állami tisztviselő milyen gyakorisággal, illetve hogyan jelenik meg a sajtóban,
alapvetően jellemzi azt, hogy a társadalom minek tekinti őt: politikai szereplőnek vagy sem.
Az igazságszolgáltatás szférájának szereplői, a bíróságok vezetői, csak elvétve jelennek meg
az ügyek kapcsán a lapok oldalain, s akkor is csak szigorúan az adott üggyel kapcsolatban.
Ezzel szemben a legfőbb ügyész, már csak parlamenti szerepléseiből adódóan is, gyakran
megjelenik az újságok címoldalán. Politikai támadások céltáblájaként, botrányok
szereplőjeként, vagy éppen legitimitását megkérdőjelező parlamenti szavazások áldozataként
láthattuk viszont a legfőbb ügyészt a sajtóban az utóbbi években.
4.5.2.5.

Botrányok a legfőbb ügyész körül

A botrányok olyan jelentősnek tartott események, melyek mögött a legtöbb esetben
valamilyen konfliktus áll. A rendszerváltás óta több olyan konfliktushelyzet is kialakult a
legfőbb ügyész és a politika viszonylatában, mely a sajtóban botrányként jelent meg.
A legfőbb ügyész a sajtóban, egészen 2000-ig, ritkán jelent meg, s csak néhány, nagyobb
jelentőségű ügy kapcsán. Györgyi Kálmán lemondása óta nagyobb mértékben van jelen,
számos esetben a lapok címoldalán is.
A legfőbb ügyész megjelenítése is megváltozott: sok tekintetben úgy jelenik meg, mint
akármelyik politikai szereplő. Györgyi Kálmán lemondása kapcsán hogy a különböző
kötődésű sajtóorgánumok eltérően tálalták az eseményeket, különösen, ami a kormány, illetve
a kormánypárt szerepét illeti. Györgyi személyével kapcsolatban azonban elmondható, hogy
általában protagonistaként szerepel, s a jobboldali sajtó sem állította be túlságosan negatívan.
A Polt Péter leszavazásaival kapcsolatos botrány során sokkal inkább a támadások
kereszttüzébe került maga a legfőbb ügyész is. Az egyes lapok között jóval élesebbek a
különbségek a legfőbb ügyész megítélésében, az események indokainak feltárásában.
Meg kell azonban jegyezni, hogy a sajtó rosszindulata, legalábbis a vizsgált két esetben
elsősorban mindig a másik politikai oldal (párt, vagy éppen a kormány) ellen irányult, s a
legfőbb ügyész negatív megjelenítése csak másodlagos volt. S hasonlóan, a lapok elsősorban –
kötődésüktől függően – a kormányt, vagy valamelyik ellenzéki pártot, illetve annak politikusát
igyekeztek jó színben feltüntetni; nem a legfőbb ügyészt.
A bevezetőben feltett kérdésekre, véleményem szerint, a dolgozat végén sem lehet egyértelmű
választ adni. Nem, mert még mindig nem állíthatjuk azt, hogy a legfőbb ügyész a politikai
racionalitás alapján végzi munkáját, azaz politikai szereplő. Ugyanakkor láttuk azt, hogy
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ahhoz, hogy intenzíven jelen legyen a politika színpadán; épp elég az is, ha mások politikai
szereplőnek tekintik, s akként kezelik.
A legfőbb ügyész pozíciójának, illetve tevékenységének vizsgálatakor számos olyan elemmel
találkozhattunk, melynek alapján politikai szereplőnek tekinthető, s olyanokkal is, amelyek
alapján nem.
4.5.2.6.

Politikai szereplőnek tekinthető a következők alapján:

A rá vonatkozó alkotmányjogi szabályok miatt (választás, interpelláció lehetősége) a legfőbb
ügyész erősen függ az őt megválasztó parlamenti többségtől. Ez a függőség, mely különösen
a jelenlegi legfőbb ügyész parlamenti szerepléseit vizsgálva vált nyilvánvalóvá, leginkább
valamely miniszterhez teszi hasonlatossá a legfőbb ügyész helyzetét.
Az a tény, hogy a mai napig nem ült el a legfőbb ügyész alkotmányos pozíciója körüli vita, s
hogy a kormányon lévő pártok rendszerint felvetik a kormány alá rendelt ügyészségi modell
bevezetésének lehetőségét, de legalábbis az ügyészség vezetőjére vonatkozó szabályok
megváltoztatását, arra utal, hogy a politikai aktorok részéről erős igényként fogalmazódik
meg, hogy a legfőbb ügyészi pozíciót a „politikai zsákmány” részévé tegyék.
A parlamenti munka során a pártok képviselői politikai szempontok alapján szerepeltetik,
illetve ítélik meg a legfőbb ügyészt; vagyis politikai szereplőként kezelik, szerepe egy
gyengébb miniszteréhez hasonló. Ennek a tendenciának az erősödése tapasztalható a
jelenlegi ciklusban.
A sajtó egyre nagyobb mértékben politikai szereplőként kezeli a legfőbb ügyészt. Különösen
az utóbbi években, jóval többször jelenik meg, mint a legtöbb közjogi méltóság, vagy éppen
az igazságszolgáltatás szereplői. Az a tendencia is egyre inkább tetten érhető, hogy az eltérő
kötődésű sajtóorgánumok másként jelenítik meg a legfőbb ügyészt, illetve a vele kapcsolatos
ügyeket: vagyis a politikai szempontok érvényesülnek.
4.5.2.7.

Nem tekinthető politikai szereplőnek az alábbi szempontokból:

A legfőbb ügyész alkotmányos pozíciója a parlamenti ellenőrzés alatt álló ügyészség
modellje szerint alakul, mely az Európában ismert rendszerek közül a legnagyobb mértékben
biztosítja a kormánytól való függetlenséget. Tevékenysége során kizárólag a törvényeknek
van alávetve, így, más politikai aktorokkal ellentétben, nem kell figyelembe vennie a
szavazatszerzés, a közvéleménynek való megfelelés szempontjait.
A parlamentben a legutóbbi időkig főként a kis pártoknak volt a legfőbb ügyész a céltáblája;
2000-ig széles körű konszenzus övezte mind megválasztását, mind beszámolójának,
interpellációs válaszainak elfogadását. Vagyis, a politikai erők többsége nem kezelte
politikai szereplőként.
A legfőbb ügyésszel kapcsolatos „ügyek” során a sajtó ugyan, kötődésétől függően, eltérően
ír; ám nem a legfőbb ügyész megítélése jut elsődleges szerephez, hanem a pártoké,
kormányé, politikusoké. A legfőbb ügyész, illetve a vele kapcsolatos konfliktus inkább csak
eszköz a politikai vita során.
2000 óta a legfőbb ügyész, noha nem vált politikai szereplővé, mégis a politika szereplője lett.
Ezt pedig nem a legfőbb ügyész személyének megváltozása okozza, hanem a politikai
szituáció változása. 2000-től erősödött fel az a tendencia, hogy politikailag két oldal létezik
Magyarországon. A legfőbb ügyész körüli politikai konfliktus is ekkortól van jelen: kezdődött
a Györgyi lemondásával kapcsolatos politikai vitákkal, s Polt Péter legitimitásának
megkérdőjelezésével napjainkig tart.
Nem állíthatjuk azonban, hogy korábban nem lettek volna konfliktusok a legfőbb ügyész
körül. A konfliktusos helyzetekben, illetve az olyan politikai szituációkban, mikor a pártok
közötti verseny kiélezett, erősen polarizált s a legkevésbé sem konszenzusorientált, sokkal
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erősebben hatnak azok a tényezők, melyek a politika szférája felé „tolják” a legfőbb ügyészt.
A politikai küzdelmeknek nem annyira résztvevőjévé, mint inkább céljává és eszközévé válik
a legfőbb ügyész, pozíciójának fontossága, illetve helyzetéből fakadó támadhatósága miatt.
A legfőbb ügyész, a vázolt okok miatt, egyre közelebb kerül a politika szférájához.
Valószínűsíthető, hogy amennyiben nem változnak a vele kapcsolatos szabályok, vagy nem
enyhül a politikai rendszer kétosztatúsága, ez a tendencia a jövőben folytatódni fog. Ha a
legfőbb ügyész nem politikai szereplő máris, akkor a jövőben valószínűleg az lesz.
4.5.3.

Bárándy: politikai befolyás alatt az igazságszolgáltatás27

„Ég az arcom, mert az igazságszolgáltatás érezhetően a politika befolyása alá került, a
Schlecht-ügy pedig erre jó példa” – mondta az RTL Klub Híradójának Bárándy Péter ügyvéd.
A Budapesti Ügyvédi Kamara főtitkára azzal kapcsolatban nyilatkozott az RTL Klub
Híradójának, hogy az ügyészség bizonyíték hiányában lezárta Schlecht Csaba elleni
nyomozást. Schlecht egy nap alatt 14 céget adott el jelentős köztartozással.
A nyomozóhatóságok szerint Schlecht Csaba nem csalt adót és nem követett el csőd büntettet
sem, mert a Centum Kft. eladásakor a cégnek nem volt vagyona. Schlecht ellen a panaszok
ügyészségi elutasításával lezárult a nyomozás. Az adóhatóságnak ma is 88 millió forinttal
tartózó cég egykori tulajdonosait nem találja a rendőrség, mivel 13 másik céggel együtt –
Schlecht Csaba 1995-ben eladta Kaya Ibrahimnak, vagy valakinek, aki visszaélt a török férfi
nevével.
Bárándy Péter szerint újszerű felfogása a jognak, hogy az ügyészség arra hivatkozva hagyta
futni Schlecht Csabát, hogy a majdnem 100 milliós tartozással együtt eladott cégének nem volt
vagyona. Ennek a hírnek szerinte minden védőügyvéd és adócsaló örülni fog.
Az ügyészég megszüntető határozata szerint a cselekmények egy része elévült.
1998. októberében kezdett csak az ügy felderítéséhez a Budapesti Rendőr főkapitányság.
2000. novemberében a BRFK megszüntette a Tot-ügyben a nyomozást, mert a Josip Tot
útlevelével visszaélő tetteseket nem találta.
Polt Péter legfőbb ügyész szerint a cégeknek volt köztartozása, de az adóhatóság azt nem
hajtotta be. Csak 2001. márciusában gyanúsította meg Schlecht Csabát az ügyészség a Centum
Kft. 36 millió forintos adótartozásának eltitkolásával és 12 milliós vagyoni hátrányt okozó
csőd büntett elkövetésével.
Szeptemberben a BRFK lezárta az idén háromszor meghosszabbított nyomozást Schlecht
ellen. Az emiatt benyújtott panaszokat az ügyészség elutasította, mert a hivatalos indoklás
szerint nem talált elég bizonyítékot arra, hogy Schlecht célja az volt, hogy a 88 millió forinttal
tartozó cég közterheit ne kelljen megfizetnie.
4.5.4.

Az MDF nem érti, mi folyik az ügyészségen28

Az MDF elnöke választ vár az ügyészségtől arra, mit kíván tenni a most már rendszeressé váló
ügyészségi kiszivárogtatások megakadályozására és a felelősök megtalálására.
Mit kíván tenni az ügyészség a köreiből történő rendszeres, egyoldalú, jogellenes, esetenként
már-már "bűncselekmény-gyanús" kiszivárogtatás ellen – kérdezte Dávid Ibolya
közleményében. A pártelnök annak kapcsán fordult az ügyészséghez, hogy lapinformáció
szerint az Oktatási Minisztérium Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának felfüggesztett vezetője
ellen zajló büntetőügyben a gyanúsított kihallgatása után alig fél órával a jegyzőkönyvet a
Budapesti Nyomozó Ügyészség faxgépéről elküldték, majd a dokumentum nem sokkal ezután
egy internetes portálon már olvasható volt.
"A jegyzőkönyvet valaki vagy valakik arra illetéktelenekhez juttatták el és így a nyilvánosság
számára hozzáférhetővé tették. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy ebben az ügyben az
ügyészség semmiféle belső vizsgálatot nem indít" – olvasható Dávid Ibolya közleményében.
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Az MDF elnöke szerint az ilyen és ehhez hasonló ügyek súlyosan aláássák a jogbiztonságot és
az ügyészség pártatlan működésébe vetett bizalmat.
"Emlékezetes, hogy nem ez az első olyan ügy, ahol ismeretlen források, vélhetően ügyészségi
berkekből, folyamatosan nyomozati cselekményekkel összefüggő információkat
szivárogtatnak ki. Ez a kiszivárogtatás pedig – emlékezzünk csak az UD Zrt. ügyre – általában
mindig egy oldal szempontjai és érdekei mentén történik" – fogalmazott Dávid Ibolya. A
Magyar Demokrata Fórum választ vár az ügyészségtől, hogy mit kívánnak tenni a most már
rendszeressé váló ügyészségi kiszivárogtatások megakadályozására és a felelősök
megtalálására – áll a közleményben.
A Népszabadság csütörtökön írt arról, hogy Borovszky Tímea kihallgatási jegyzőkönyvét a
Budapesti Nyomozó Ügyészség faxgépéről küldték el valahová, és rövidesen a Kuruc.info
című portálon volt olvasható. Ezzel kapcsolatban Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség
szóvivője a lapnak azt mondta: nincs befolyásuk arra, hogy a hivatalosan elfaxolt iratok hová
kerülnek. "Bizonyos embereknek ki kell adni az iratokat, például iratismertetéskor", így nem
igazolható, hogy az ügyészség munkatársai "nyomták ki" illetékteleneknek a jegyzőkönyvet.
A Fővárosi Főügyészség március 5-én közleményben tudatta az MTI-vel, hogy vádat emelt a
Budapesti Nyomozó Ügyészség "V.-né dr. B. Tímea, az OKM esélyegyenlőségi
főigazgatóságának volt főosztályvezetője ellen vezető beosztású hivatalos személy által
elkövetett vesztegetés bűntette miatt".
4.6.

Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen fejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására

4.6.1.

A svéd törvényhozás áldását adta az Európában páratlan megfigyelési törvényre29

A svéd parlament – kis többséggel ugyan, de – június 18-án jóváhagyta azt az új törvényt,
mely lehetővé teszi, hogy a hatóságok minden olyan e-mailt és telefonhívást ellenőrizhessenek
(lehallgathassanak), mely az országhatárokon kívülre, illetve onnan Svédországba irányul.
Habár egy ilyen szabályozás megalkotása már rég a levegőben lóg Svédországban, de a
törvény ellenzői külföldön és belföldön egyaránt felháborodtak a döntésen, mondván, a sokáig
a világ egyik mintademokráciájának számító állam olyan súlyosan megsértette a személyiségi
jogokat, amire eddig még nem volt példa. A kis többséggel rendelkező jobboldali kormányzat
végül is elérte (143:138 arányban), hogy tervezet törvényerőre emelkedjék – s ezt a parlament
előtt tüntető több száz fős tiltakozó tömeg sem akadályozhatta meg.
A januárban benyújtott javaslat a terrorizmus veszélye miatt aggódó csoportok
kezdeményezésére készült el. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy – a már több országban
alkalmazott gyakorlatot követve – az e-mail-, a fax- és a telefonforgalmat kulcsszavak alapján
monitorozzák, vagyis a hivatalnokok (elvileg) nem néznek végig minden kommunikációs
aktust, csak azokat, amelyeket az ilyen vizsgálatokra készített szoftverek gyanúsnak találnak.
2009. január elsejétől egy elhárítási szervezet (Försvarets Radioanstalt – FRA) végezheti a
megfigyelést, s ennek sikere érdekében a svéd távközlési szolgáltatóknak kötelességük
forgalmukat az FRA rendszerén keresztül átvezetniük. (Ezt az azóta mintának számító eljárást
a Bush-kormányzat vezette be a szeptember 11-ei támadás után, s az USA-ban azóta az
engedély hatályát időről-időre meghosszabbítják – a legutóbbi határidő február 15-én járt le,
de már zajlik a vita az újabb meghosszabbításról.)
Svédországban eddig – sok európai országhoz hasonlóan – a bíróság csak alapos gyanú
alapján adott ki engedélyt a lehallgatásra; egy kivétel akadt: a titkosszolgálatok eddig is
korlátlanul megfigyelhették a nem vezetékes adatforgalmat, például a rádió-, vagy a műholdak
által közvetített jeleket.
A civil polgárok tiltakozása mellé több szervezet is felsorakozott. Köztük van az Európai
Újságíró-szövetség, a svéd távközlési nagyvállalat, a TeliaSonera AB, a Pirate Bay, csakúgy,
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mint a svéd újságíró-szövetség, akik tiltakozó akciókra szólítják fel az embereket. Csatlakozott
hozzájuk a Google is, s a cég személyiségi jogok biztosításáért felelős vezetője, Peter
Fleischer a svéd kormányt a diktatórikusként jellemzett kínai, szaúdi és amerikai
kormányokhoz hasonlította, s bejelentette, hogy a Google mostantól kezdve leállítja
svédországi befektetéseit, illetve az országban található szervereit máshová helyezi át.
A kormányzat továbbra is kiáll a törvény mellett, s az aggodalmak eloszlatásaként arra hívja
fel a figyelmet, hogy az illetékesek csak a nemzetközi kommunikációt fogják monitorozni, a
belföldit nem. A rendelkezés kritikusai erre azzal vágnak vissza, hogy az internetes
adatforgalom természetét ismerve ez a kijelentés semmit sem jelent, hiszen a két svéd között
zajló elektronikus levelezés is gyakran külföldi szervereken keresztül bonyolódik, vagyis ezek
is beleesnek a megfigyelendő üzenetváltások csoportjába.
4.6.2.

USA: bírósági végzés nélkül is lehet lehallgatni30

A demokrata párti többségű amerikai képviselőház elfogadta azt a törvényt, amely
felhatalmazza a kormányzatot: a terrorizmus elleni harc keretében átmeneti időre bírósági
végzés nélkül hallgasson le telefonhívásokat és olvashasson el elektronikus leveleket. A
képviselőház 227-183 arányban szavazta meg a törvényjavaslatot, amelyet a szenátus is
elfogadott. A jogszabályt George Bush elnöknek is alá kellett írnia, aki az elfogadás mellett
érvelt, mondván: „Amerika megvédelmezése ünnepélyes kötelességünk”.
A törvény felhatalmazza a Nemzetbiztonsági Ügynökséget (NSA), hogy bírói végzés nélkül
hallgasson le amerikai és külföldi állampolgárok közötti telefonbeszélgetéseket, illetve olvassa
el elektronikus levelezésüket. A felhatalmazás fél évre szól. A jogszabály az 1978-ban
elfogadott külföldi megfigyelési törvény (angol rövidítéssel FISA) korszerűsített változata,
amely szabályozta az elektronikus megfigyelés jogi procedúráját azon személyek esetében,
akiknek az Egyesült Államok ellen irányuló kémtevékenységhez, terrorizmushoz lehet köze.
Silvestre Reyes, a képviselőház felderítési bizottságának demokrata párti elnöki kijelentette:
„Ez nem az ideális törvény, de fontos ahhoz, hogy mindent megtegyünk az amerikai nép
megnyugtatása érdekében”. Számos demokrata párti honatya ugyanakkor méltatlankodását
fejezte ki, mivel úgy vélik, hogy az új jogszabály szabad kezet ad Alberto Gonzales
igazságügy-miniszternek, akinek többen a lemondását, sőt menesztését követelik.
„Republikánus kollégáim úgy döntöttek, hogy ratifikálják a kormányzat egyik hibás
javaslatát” – mondta előző nap Harry Reid, a szenátus demokrata párti többségének vezetője,
aki azzal vádolta meg a Fehér Házat, hogy már a múltban is túllépte hatáskörét a terrorizmus
elleni harcban.
A bírói végzés nélküli lehallgatási program az egyik legvitatottabb terrorellenes intézkedés az
Egyesült Államokban, mivel amerikaiak millióit érinti közvetlenül. Az Amerikai Polgárjogok
Uniója nevű civil szervezet elítélte a kongresszusi döntést, és azzal vádolta a törvényhozást,
hogy engedett a Bush-kormányzat nyomásának.
4.6.3.

A Nagy Testvér törvényesen hallgat le31

A telefontársaságok nyomására a Fehér Ház legalizálta a titkos lehallgatási programot. Az
amerikai kormány a következő fél évben teljesen törvényesen hallgathatja le saját
állampolgárai külföldre irányuló telefonbeszélgetéseit, és beleolvashat elektronikus
levelezésükbe is. Az erről szóló jogszabályt rohamtempóban fogadta el a kongresszus, és
George W. Bush gyakorlatilag azonnali aláírásával a törvény hatályba is lépett. Az új, egyelőre
csak hat hónapig alkalmazható eljárás kivonja az 1978-ban direkt erre létesített különleges
bíróság hatásköre alól a lehallgatások engedélyezését, és azt az igazságügyi miniszterre, illetve
a nemzeti hírszerzési igazgatóra bízza. A Fehér Ház szóvivője azt hangsúlyozta, hogy a cél
nem az amerikaiak, hanem a terrorizmussal gyanúsított külföldiek megfigyelése.
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A Bush-kormányzat 2001. szeptember 11-e után egyszerűen figyelmen kívül hagyta a
lehallgatások addigi törvényi szabályozását. Ezzel bírálói szerint törvényszegést követett el,
míg védelmezői azzal érveltek, hogy az elnöknek háború idején joga és kötelessége minden
eszközzel védeni az amerikaiak életét. A botrány 2005 decemberében, a New York Times
jóvoltából pattant ki. A Fehér Ház akkor arra hivatkozott, hogy a nehézkes engedélyeztetési
procedúra akadályozza az operatív terrorelhárítást. Jogvédők ellenben felhívták rá a figyelmet,
hogy 72 óráig a régi rendszerben is le lehetett hallgatni a telefonokat, legfeljebb utólag kellett
bírói engedélyt kérni.
A lehallgatási bíróság egy ítéletében megerősítette saját illetékességét. Válaszul a hatóságok
óriási mennyiségű kérelemmel árasztották el a mindössze tizenegy tagú, az igazságügyi
minisztérium épületében működő testületet. Demokrata párti kongresszusi szakértők szerint a
mostani törvényben leginkább a telefontársaságok voltak érdekeltek, amelyeket komoly perek
fenyegettek, amiért titokban együttműködtek egy kétes jogi alapokon álló kormányzati
programmal. A telefonokat ugyanis az optikai kábelek központi csatlakozóinál a
legegyszerűbb "megcsapolni", és az új törvény szerint a cégek most már elvben sem
mondhatnak nemet a kormánynak. A telefontársaságok azonban nem elégedettek, azt
szeretnék, ha mégis bíróság engedélyezné a lehallgatást, mert őket csak ez mentesítené az
esetleges jogi következmények alól. A lehallgatási bíróság azonban ezentúl csak utólag és
általánosságban vizsgálhatja a kormányzati intézkedések jogosságát, az egyes ügyekbe nem
szólhat bele.
Az FBI házkutatást tartott egy korábban az igazságügyi tárcánál dolgozó jogásznál. Thomas
Tamm lakásából saját számítógépén kívül gyerekei laptopjait is elvitték. A Newsweek
értesülése szerint a nyomozás a 2005-ös New York Times-cikk informátorára irányul. Bush
elnök annak idején azt mondta, szégyen, hogy háborús időkben valaki felfedte ezt a nagyon
fontos programot, amelynek nyilvános megvitatása az ellenséget segíti.
4.6.4.

Kis Testvér figyel – az EU pedig őt figyeli32

Sárga pöttyöket ejtő lézernyomtatók, rádiófrekvenciára állított hűségkártyák, síbérletek,
kütyük térképezik fel kilétünket, szokásainkat. Brüsszel a nyomukba eredt.
Megnyugodva vetem össze a tudósítói iroda nyomtatójának típusát azzal a listával, amelyet az
Elektronikus Határvonal Alapítvány (EFF) közölt, s amelyre az Index hírportál hívta fel a
figyelmem. Nem ejt a papírra fura sárga pöttyöket, amelyeknek az amerikai székhelyű
szervezet megfejtette a titkát: a gyártók – feltehetőleg a titkosszolgálatok nyomására – így
minden papírlapon rögzítik a printer gyártási számát, valamint a lap kinyomtatásának idejét.
Már csak össze kell ezt vetni azzal, hol és kinek adták el az eszközt. Nem mintha nagyon
szégyellném a leveleimet – alá is szoktam őket írni –, de nyugtalanít a sárga pöttyök mögött
rejlő Nagy (vagy inkább Kis) Testvér állandó jelenléte. A lista szerint a Toshiba, a Ricoh, a
Kyocera, a Larnier, a Dell és az Epson kivétel nélkül összes bevizsgált lézernyomtató-típusa, a
Canon csaknem minden márkája rögzíti a jeleket. A Xeroxnál és a HP-nál vegyes a helyzet, a
Samsungot vagy okiData-t használók viszont teljesen fellélegezhetnek. A jelecskék kék fényű
lámpánál, nagyítóval vagy mikroszkóp alatt vizsgálva értelmezhetőek.
Az EFF arra specializálta magát, hogy a digitális korban küzdjön az egyéni szabadságjogokért,
a magánélet védelméért. Európában talán a Bernstein kontra Egyesült Államok ügyből ismert
a leginkább: ebben – legalábbis az első menetben – az EFF képviselte a Snuffle kódprogram
szerzőjét, Daniel J. Bernsteint, mégpedig sikerrel. A fellebbviteli bíróság elmarasztalta az
USA hatóságait, amiért megtiltották, hogy Bernstein nyilvánosságra hozza saját szoftvere
forráskódját – az ugyanis a szólásszabadságot védő első alkotmány kiegészítés védelme alatt
áll.
Az USA-nál azért Kisebb Testvér és a sárga pöttyök ügyében Franco Frattini, a
szabadságjogokért felelős EU-biztos kapott kérdést az Európai Parlamentben. Mint válaszában
elmondta, a nyomkövető printerekre és fénymásolókra nincsen külön jogszabály. Az uniós
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polgárok magánéletét, kommunikációját azonban egy 1995-ös EU-irányelv az alkalmazott
technológiára való tekintet nélkül védi – tette világossá –, csakúgy, mint (legalábbis 2009-től,
kivéve Nagy-Britanniát és Lengyelországot) az EU Alapjogi Chartája. Danny O’Brien, az EFF
szóvivője szerint – akit az Index idézett – kevés az esély rá, hogy az EU betiltsa a kémkedő
nyomtatókat, de diplomáciai módszerekkel, esetleg vámszabályokkal rákényszerítheti a
gyártókat, hogy az európai piacra szánt printerek ne hagyjanak maguk után pöttyöket.
Az sem alhat viszont nyugodtan, akinek nincs nyomtatója. Az RFID-technológia, azaz a
rádiófrekvenciás azonosítás terjedésével rengeteg Kis Testvér figyel bennünket – figyelmeztet
a BEUC európai fogyasztóvédelmi szervezet. Rádiójelek segítségével autókulcsunk,
hűségkártyánk, síbérletünk, sőt egy egyszerű buszjegy is személyes adatokat továbbíthat
rólunk, például vásárlási szokásainkat rögzítve.
Az EU brüsszeli bizottsága lépni készül, s nyilvános konzultációt is hirdetett a minap a RFIDtechnológiával kapcsolatos ajánlásáról. Ez tartalmazza, hogy az azonosítót jól láthatóan fel
kell tüntetni a terméken, s csak akkor továbbíthat jeleket, ha a vásárló, a felhasználó
kifejezetten jóváhagyja azt.
4.6.5.

Az EU a korlátozott internetes adatmegőrzés mellett33

A közösség az internetes keresők számára készülő tervezetében a felhasználói adatok
megőrzésének szabályozását kéri majd, amely elképzelésük szerint az Unión kívüli cégekre is
kötelező jelleggel vonatkozna.
A különböző keresőcégek – főként a három nagy – és az Európai Unió között visszatérő
kérdésnek számít a felhasználók adatainak megőrzése. A legtöbb ilyen cég ugyanis a
keresések, pontosabban a felhasználók egyes adatait megőrzi későbbi használatra, amely főleg
a statisztikák, trendek megfigyelésénél hasznosak. Ez azonban többek tiltakozását váltotta ki,
és az Unió is az adatmegőrzés korlátozását, annak megfelelő keretek közé történő
visszaszorítását tartja célszerűnek.
Legutóbb európai illetékesek arról beszéltek, hogy az IP-cím személyes adatnak minősül, így
ennek megőrzése problémás. Most nyilvánosságra került a kijelölt munkacsoport tervezete,
amely még ugyan nem a végleges változat, ám már tartalmazza a közösség állásfoglalását a
legfőbb pontokban. Azt szeretnék elérni, hogy elsősorban a három legnagyobb (a Google, a
Yahoo és a Microsoft) alkalmazza az európai szabályozást, még akkor is, ha az említett cégek
székhelye nem itt található. Véleményük szerint ugyanis amennyiben a keresők kihelyezett
irodákat, illetve automatizált berendezéseket létesítenek az Unió területén belül,
alkalmazkodniuk kell az itt érvényes, illetve most bevezetendő szabályokhoz.
A legfontosabb kitétel, hogy az illető felhasználónak beleegyezését kell adnia adatainak
megőrzéséhez. Lehetőséget kell biztosítani ennek elutasítására, illetve az adatok
megtekintésére, hogy az érintettek tisztán lássák, pontosan mit is tartalmaz az így elmentett
állomány. Hogy ez pontosan miként működne a gyakorlatban, azt nem közölték, ám a
végleges dokumentum az ígéretek szerint áprilisra készül el és azt természetesen a
keresőcégek is tüzetesen átvizsgálhatják majd.
A Google egyelőre annyit közölt, hogy a nyilvánosságra került tervezet nem változtat
álláspontján és kész együttműködni az illetékes hatósággal. A Microsoft hajlandó az IP-címek
és más személyes információ eltávolítására, hogy a felhasználók ne legyenek visszakereshetők
és beazonosíthatók, míg a Yahoo egyelőre nem fűzött kommentárt a hírhez – az ő asztalukon a
felvásárlási ajánlatok és pletykák miatt nyilván ennél égetőbb kérdések foglalnak helyet.
4.6.6.

Lehallgatják a Skype-ot34

Német kémek trójai programmal hallgatják le a népszerű netes telefonhálózatot.
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A Wikileaks nevű, kiszivárogtatott dokumentumok gyűjtésére szakosodott közösségi webhely
olyan iratok birtokába jutott, amelyekből viszonylag részletesen megismerhető a bajor
rendőrség által bérelt, Skype nettelefon felhasználókat lehallgató rendszer működése.
A levélhez, amely a Bajor Állam Igazságügyi Minisztériuma, a helyi ügyészség és a rendőrség
között a magas üzemeltetési költségek megosztása kapcsán kialakult vitát tárgyalja,
mellékletként egy üzleti ajánlatot is csatoltak. A DigiTask cég előterjesztése nagy vonalakban
ismerteti a DV rendszer működését, a telepítés módját és határidejét, illetve a havonta több
ezer euróra rúgó fenntartási költségeket.
A bonyolult lehallgató-rendszer alkalmazására a feljegyzés tanúsága szerint azért van szükség,
mert az adathálózaton át olcsón hanghívást továbbító ún. VoIP megoldások közül
legelterjedtebbnek számító Skype szoftver erős adattitkosítást alkalmaz. A kapcsolatfelvétel
során használt 1536 vagy 2048 bites RSA kulcspár, illetve a beszélgetést védő 256 bites AES
rejtjel visszafejtésével a ma elérhető nyilvános információk szerint a legerősebb számítógépek
sem boldogulnak.
4.6.6.1.

A nagy testvér házhoz megy.

Ha feltételezzük, hogy a titkosító rendszerben nincs a rejtjel megkerülését lehetővé tevő
programozási hiba és az amerikai székhelyű voip szoftvergyártó cég sem hajlandó a
kémkedéshez segítséget nyújtani, akkor a kábelről felvett jelek értelmezésével a nyomozók
hiába is próbálkoznának. A német hatóságok számára emiatt egyetlen lehetőség marad – a
hívásadatokat és magát a beszélgetést még az elkódolást megelőzően, a megfigyelt személy
számítógépén kell lemásolni.
A DigiTask rendszere erre a feladatra egy Skype-Capture-Unit nevű futtatható fájlt – vagyis
trójai programot – alkalmaz, amelyet a leírás szerint e-mail üzenethez mellékelnek vagy
helyben, rejtett házkutatás során telepítik azt a célszemély számítógépére. Az SCU
rövidítésű bundestrojan – az F-Secure cég víruskutatói félig-meddig tréfásan így nevezték el
az állami kémprogramokat – számos, a felismerését megnehezítő funkcióval rendelkezik.
A Windows 2000 és XP operációs rendszerre telepíthető lehallgató kliens egy előre
meghatározott időtartamig működik, majd letörli magát. A szoftver eltávolítására távolról is
lehetőség van, csak úgy, mint a központi verziófrissítésre – ezekhez a műveletekhez a trójai
program "normál adatfolyamokat" használ, feltehetően azért, hogy minél jobban elrejtse
jelenlétét a felhasználó és a tűzfalszoftverek elől.
A hatósági kémprogram működése során rögzíti a Skype hanghívásokat, az SMS-eket, a
csevegő ablakok tartalmát és lemásolja a telefonkönyvet – majd mindezt tömörített formában
a hatóságnak továbbítja. A takarékos adatátvitelt különösen erős hang kompressziót lehetővé
tevő speciális kodek támogatja, így egy célszemély megfigyeléséhez mindössze 30-40
kbit/sec sávszélességre van szükség – ez a csekély adatmennyiség a legtöbb mai lakossági
ADSL és kábeltévés netkapcsolaton észrevétlen maradhat.
A lehallgatott hívások beküldése a Skype saját megoldásához hasonlóan szintén AES
titkosítással történik, így a forgalom nehezen különböztethető meg a jóhiszemű VoIP
hívástól – különösen mivel a lehallgatott adatokat egy azonosítás nélkül használható proxykiszolgálón keresztül továbbítják, hogy az éberebb gyanúsítottak se fedezhessék fel a
háttérben a rendőrség IP-címét. A DigiTask leírása azt ajánlja, hogy ezt a névtelen, azaz
Anonymus proxy szolgáltatást tengerentúli szerveren béreljék a hatóságok.
„Megjegyzés: Ez a javaslat egyértelműen törvénytelen, mivel az EU jog szigorúan
szabályozza és számos garanciához köti a személyes adatok unión kívüli exportját – amit egy
ilyen rendszerben egyszerűen lehetetlen betartani. A lehallgató magánvállalkozás
hozzáállása jól mutatja, hogy nem megalapozatlan a legtöbb IT-biztonsági cégnek az egész
"bundestrojan" koncepcióval kapcsolatos eredendően elutasító magatartása.
Valószínűsíthető az is, hogy az így gyűjtött bizonyítékokat az EU fellebbviteli bírósága
érvénytelennek nyilvánítaná, hiszen a gyanúsítottak ártatlannak minősülnek, amíg jogerősen
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el nem ítélik őket – ezért bármely más állampolgárhoz hasonlóan nekik is joguk van
személyes adataik, magánéletük alkotmányos védelmére. – Szerk.”
A VD/SCU rendszer teljes kiépítésben jelenleg tíz Skype kapcsolat egyidejű figyelését vagy
visszajátszását teszi lehetővé egyetlen Recording Server kiszolgáló - Mobile Evaluation Unit
munkaállomás páros segítségével, de a jövőben bővítésre lehet szükség az olyan fejlett
funkciók támogatása érdekében, mint a video továbbítás – hívja fel a rendőrkapitányságok
figyelmét a DigiTask ismertetője.
Azt, hogy erre a bővítésre valóban sor kerül-e, kétségessé teszi a rendszer magas ára. A
lehallgatott adatfolyamok tárolását és visszajátszását támogató szerver bérlete havonta 3500
euró (kb. 910 ezer forint), a trójai kliensprogram telepítése, alkalmazása és eltávolítása pedig
megfigyelt gépenként 2500 eurót kóstál (650 ezer forint).
A kiadásoknak ezzel még nincs vége, mivel a rendőrségi címeket elrejtő proxy
szerverkapacitás bérletét az ajánlat nem tartalmazza – ráadásul a DigiTask szakértői arra is
felhívják a figyelmet, hogy a Skype lehallgatása web böngésző elleni támadással kombinálva
az igazi.
Az ajánlat részeként szereplő SSL lehallgatás modul lehetővé teszi, hogy megfigyeljék
azoknak a netezőknek a web használatát, akik Internet Explorer vagy Mozilla Firefox
böngészőprogramot alkalmaznak erősen titkosított szerverekhez történő csatlakozásra.
A DigiTask Lawful Interception Unit nevű célhardvert legalább 128 kbit/sec feltöltés irányú
sebességre képes (A) DSL előfizetésre lehet csatlakoztatni. A speciális eszköz valós időben
képes megszemélyesíteni a lehallgatott személy által látogatott web helyek titkosító modulját
és így a kapcsolatfelvételre eleve hamis kulcsokkal kerül sor. Ez az ún. man-in-the-middle
(közbeékelődött illetéktelen fél) típusú támadás lehetővé teszi, hogy a hatóság
dokumentálhassa a célszemély on-line vásárlásait, webes levelezését és védett fórumokra
küldött hozzászólásait.
4.6.6.2.

Pénz beszél - és hallgat.

A rendszer telepítése azonban igen bonyolult, mivel fedett használatához, a hatósági IPcímek elrejtéséhez két külön proxy-szerveren kell kapacitást bérelni és egy tűzfal telepítése is
melegen ajánlott az illetéktelen hozzáférés kivédése érdekében. A telepítés ezért 4-6 hetet
vesz igénybe és a kapacitás bérlése legkevesebb negyedéves időtartamra lehetséges –
havonta 2500 euró (650 ezer forint) ellenében.
A titkos adatgyűjtés sosem volt olcsó tevékenység, a net mai robbanásszerű terjedése idején
azonban a látványosan növekvő megfigyelési költségek akár padlóra is küldhetik a
rendőrséget – különösen a szabadállamok szövetségeként létrejött Németországban, ahol
belföldön a tartományi hatóságok és az igazságszolgáltatás mellett csak igen korlátozottan
működnek Berlinből központilag finanszírozott szakszolgálatok.
A részletekre figyelmes jogvédők számára még az is aggályos lehet, hogy a minisztérium
fizetési vitában elfoglalt álláspontját kifejtő levél különös módon fogalmaz: ők csak azokat
az SCU műveleteket fizetik ki a rendőrségnek, amit saját maguk hagytak jóvá. Ebből az
következne, hogy a bajor rendőrség bírói, ügyészi ellenjegyzés nélkül is végez Skype és SSL
lehallgatásokat – ami, ha beigazolódik, komoly botrányhoz vezethet Németországban, ahol
az ismert történelmi események miatt erősen védik a demokráciát.
4.6.7.

Biztonsági kockázatot jelentenek a repülőterek vámmentes boltjai35

A repülőtereken üzemelő vámmentes boltok biztonsági kockázatot jelentenek, mivel
potenciálisan veszélyes dolgokat árulnak – közölték a biztonsági szakértők a német sajtónak
nyilatkozva.
A német rendőrszakszervezet vezetője szerint az Európai Uniónak be kéne tiltania alkoholok,
parfümök, és "egyéb hasonló dolgok" árusítását a repülőtereken. Egy merénylő mindent be tud
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szerezni egy bomba előállításához a repülőterek vámmentes boltjaiban, miután már túljutott a
biztonsági ellenőrzésen – jelentette ki Rainer Wendt, a német rendőrszakszervezet vezetője. A
Neue Osnabrücker Zeitungnak nyilatkozó férfi szerint az EU-nak tilalmat kéne bevezetnie az
olyan potenciálisan veszélyes anyagok árulására, mint az alkoholok, parfümök, vagy
öngyújtók.
Wendt "abszurdnak" nevezte, hogy a repülőterek éttermeiben fém evőeszközöket lehet
használni, valamint azt, hogy egyes esetekben szabadon hagynak olyan tisztítószereket,
amelyekből egy avatott kéz robbanóanyagot tud készíteni. Wendt a Süddeutsche Zeitungnak
azt mondta, hogy az európai repülőterek annyi biztonsági hibával küszködnek, hogy "nem is
tudja, hogy kezdje felsorolásukat".
Wendt kijelentésére reagálva, több szakértő is megerősítette, hogy néhány, a vámmentes
boltokban árult tárgy biztonsági kockázatot jelent.
4.6.8.

Az USA felett átrepülő utasok adatait is gyűjtenék36

Az európai uniós vezetők teljesen megdöbbenve fogadták, hogy az USA új követelésekkel állt
elő a légiutas-adatokkal kapcsolatban.
Ahogy a mondás tartja, ha valaki a kisujját nyújtja, gyakran az egész karja kellene. Nos, úgy
tűnik, ugyanez mondható el az Egyesült Államok és Európa esetében is. Az Egyesült Államok
egy hét pontból álló, tíz oldalas javaslatcsomaggal rukkolt elő, amelyet mind a 27 európai
uniós tagállam kormányának eljuttatott. A csomag első pontja szerint a jövőben minden
transzatlanti repülőgépjáraton amerikai légi marsallok utaznának. Egy másik pont szerint
pedig az Egyesült Államok a jövőben igényt tartana minden olyan légi utas adataira, akik
ugyan nem szállnak le amerikai repülőtereken, de a járatuk érinti az amerikai légteret vagy
átrepül azon. Ilyen érintett személyek lennének például a Karibi-térségbe utazó emberek. Az
amerikaiak emellett igényt tartanának a betegeket, az időseket vagy a fiatalokat kísérő
személyek információira is.
Az Európai Unió vezető munkatársaihoz hasonlóan, az európai légitársaságok képviselői is
teljes megdöbbenéssel fogadták az új követeléseket. A legtöbb cég egyenesen abszurdnak
minősítette mind a két felvetést. Az Európai légitársaságok Szövetsége (AEA) szerint pedig
semmilyen nemzetközi jogalapja nincs az amerikai kérésnek. Az Európai Parlamentben a
követelést egyenesen botrányosnak minősítette Wolfgang Kreissl-Dörfler, a német SPD
képviselője, aki úgy vélte, az új csomagot nyomásgyakorlásra használhatja fel az amerikai
kormány. Washington ugyanis cserébe alighanem feloldaná a vízumkényszert a kérdésben
együttműködő országok állampolgáraival szemben.
"Az Egyesült Államokban alighanem nem ismer határokat az ellenőrzési vágy. Mindez
azonban már az alapvető emberi jogokat és a szabad társadalmi rendet veszélyezteti. De a
legszomorúbb az egészben az, hogy az Európai Tanács és az Európai Bizottság gyakorlatilag
azonnal és vakon teljesíti az amerikai követeléseket anélkül, hogy feltenné magának a kérdést:
van-e ennek bárminemű haszna" – nyilatkozta a német EP-képviselő.
Mint ismeretes, az amerikai-európai légiutas-egyezményt tavaly júniusban írták alá, azt az
Európai Tanács tavaly júliusban fogadta el. Az Egyesült Államok azóta folyamatosan új
követelésekkel áll elő, például az amerikai belbiztonsági minisztérium azt kérte, hogy minden,
az Egyesült Államokba járatokat indító légitársaság a jövőben a szükséges információkat már
fél órával a repülőgép felszállása előtt továbbítsa az amerikai hatóságoknak.
4.6.9.

Erősen megosztja Európát a testszkenner bevezetése37

Az Európai Unió terrorizmus elleni harcának koordinátora szerint nem szabad tárolni, hanem
az utas ellenőrzés után azonnal meg kell semmisíteni az úgynevezett testszkennerrel nyert
adatokat. Brüsszeli médiajelentés szerint Gilles de Kerchove úgy nyilatkozott, hogy a
testszkenner általános repülőtéri bevezetése nagyon hasznos lenne terror elhárítási
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szempontból, de a magánszféra védelme jegyében elő kell írni azt is, hogy az utas vizsgálat
után az ilyen berendezéssel nyert adatokat azonnal meg kell semmisíteni.
A készülékkel kapcsolatos vita az után éledt fel Európában, hogy karácsonykor egy nigériai
fiatalember az alsónadrágjába rejtett robbanószerkezettel kísérelt meg – igaz, sikertelen –
öngyilkos merényletet egy Amszterdamból Detroitba tartó repülőgép fedélzetén. De Kerchove
szerint a testszkenner, amely – az egyszerű fémdetektorral ellentétben minden szokatlan
tárgyat észlel a ruha alatt is, miközben kirajzolja a meztelen test körvonalait – nyilvánvalóan
kimutatta volna a rejtett tárgyat.
Az amszterdami Schiphol repülőterén már üzembe helyeztek testszkennereket az Amerikába
tartó járatok utasainak ellenőrzésére, és a bevezetés mellett döntöttek a britek és az olaszok is.
Számos más uniós államban azonban erősek az aggályok, főként a privát szféra védelme
jegyében, de időnként olyan félelmek is megfogalmazódnak, hogy az átvilágító szkenner
technológiája ártalmas lehet az egészségre. Ez utóbbi feltételezést több szakember cáfolja,
illetve az ártalmakat elhanyagolható mértékűnek tartja, de a vita egyelőre nem jutott
nyugvópontra.
Az EU-országok polgári repülésügyi szakemberei a Brüsszelben tanácskoztak a kérdésről, de
csak arra jutottak, hogy szükség lenne egységes európai álláspontra. Az Európai Bizottságnak
a testszkenner általános bevezetésére vonatkozó javaslata egyszer már megfeneklett az
Európai Parlament ellenállásán, és a José Manuel Barroso vezette testület egyelőre kivár újabb
indítvány előterjesztésével.
4.6.10.

Lehet-e rögzíteni a testszkennerek képeit a repülőtereken?38

Egy civil jogvédő csoport szerint megvan a mód a képek tárolására és továbbítására, de a
biztonsági szakemberek szerint erről szó sincs.
A sajtó nap mint nap beszámol arról, hogy az utasok számára szerencsés módon végződött
detroiti merényletkísérlet után az egész világon komoly szigorításokra kerül sor a
repülőtereken, s e folyamat egyik fontos része, hogy az utasokat átvilágító testszkennerek
gyakorlatilag kötelezőek lesznek a közeljövőben a fontosabb csomópontokon, s ezt az
intézkedést a különféle felmérések szerint az utazni kívánók többsége elfogadhatónak, sőt
kívánatosnak tartja. Habár ezek a készülékek sem adhatnak teljes biztonságot, a bevezetésük
mellett érvelők igen hatékony megoldásnak tartják. Ugyanakkor ugyanolyan adatvédelmi
aggályok merülnek fel velük kapcsolatban, mint a többi megfigyelőeszköz esetében. Erre az
illetékesek azt szokták válaszolni, hogy a térfigyelő kamerákhoz hasonlóan szabályozottan, az
adatvédelmi törvényeket betartva működtethetőek csak. A meggyőzés érdekében az Egyesült
Államok utazókat felügyelő belbiztonsági hivatala (Transportation Security Administration –
TSA) azt állítja, hogy a szkennerek nem képesek adattárolásra vagy a képek továbbítására: a
vizsgálat a céljuk, nem a raktározás.
Ám ezt az állítást egy amerikai jogvédő szervezet kétkedve fogadta, mivel – állítja a
washingtoni székhelyű Electronic Privacy Information Center (EPIC) – a TSA
dokumentumokkal bizonyíthatóan olyan készülékek beszerzését írta elő, melyek mind
tárolásra, mind képtovábbításra alkalmasak. Az EPIC ezeket a dokumentumokat átadta a
CNN-nek, s ezekben szerepel az az elvárás, hogy az úgynevezett „teszt módban” az előbb
említett képességek rendelkezésre álljanak. S ha van ilyen lehetőség – mondják az EPIC
képviselői –, akkor nem zárható ki, hogy a TSA alkalmazottai, esetleg kívülről betörő
crackerek ne tudnának visszaélni az adatokkal.
A TSA képviselője a vádakkal szemben hangoztatta, hogy maximálisan tiszteletben tartják a
személyiségi jogokat, ám azt elismerte, hogy a szkennerek rendelkeznek az előbb említett
„teszt móddal”, de ehhez a repülőtéri dolgozók nem férhetnek hozzá, nem tudják aktiválni. A
szóvivő ugyanakkor nem kívánt arra válaszolni, hogy a tárolásra és küldésre alkalmas „teszt
mód” bekapcsolásához vajon egy újabb hardver, egy szoftver vagy csak információ szükséges.
A TSA felhívja a figyelmet arra, hogy szkennelés anonim módon történik, a hivatalnok nem
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látja az adott utast, nem tudja azonosítani, a megfigyelő helyiségekben semmiféle rögzítővagy adattároló eszköz nem lehet, az ellenőrzés után azonnal törlik a képeket, a szkennerek
nincsenek hálózatba kötve, vagyis lehetetlen feltörni őket, az adatokkal esetleg visszaélőket
pedig súlyos büntetés tartja vissza tettük elkövetésétől.
Az EPIC nem fogadja el az érvelést, mivel a lehetőség elhallgatása, a tároló képesség
letagadása szerintük joggal ingatja meg a polgárok TSA-ba vetett bizalmát, s szerintük addig
le kellene állítani a készülékek telepítését, míg az adatvédelmi kérdéseket nem tisztázták.
Jelen pillanatban az USA 19 repterén 40 testszkenner működik, idén 150-re növelik a
számukat, s 2011-ben már 300 lesz üzemben. A világ többi részén, főként Európában, hasonló
fejlesztésekre lehet számítani.
4.6.11.

Modern vadnyugat az internet39

Egy hivatalos brit internettel foglalkozó parlamenti jelentés arra ösztönözné a hatóságokat,
hogy mihamarabb vezessenek be komolyabb online biztonsági szabályozásokat, mielőtt a net
bűnözők játszóterévé válik.
A jelentést a brit parlament felsőházának tudományos és technológiai bizottsága adta ki,
melyben rámutatnak, hogy a kormányzati és üzleti világnak lépéseket kell tenni az internet
szabályozatlan peremterületeinek rendbetételére. Véleményük szerint szó szerint milliónyi
megelőzendő bűntény lepte el a hálót. Sőt, a jelentésben az internetet egy virtuális,
törvénytelen vadnyugathoz hasonlítják, ahol keménykezű és azonnali megoldásokra van
szükség, hogy segítsenek megakadályozni a bűnözői tevékenységek elburjánzását.
A Guardian cikke arról is beszél, hogy ideje bemutatkoznia egy dedikált internetes bűnözés
ellenes rendőrségnek, kéz a kézben egy független, a webet szabályozó szervezettel, hogy
nagyobb kontrollt tudjanak gyakorolni a terjedő internetes bűnözésen. "Egy évtizeddel ezelőtt
az elektronikus bűnöző egy magányos hacker volt, aki fel akarta magára hívni a figyelmet. A
mai rosszfiúk viszont jól szervezett bűnözői csoportokhoz tartoznak, nagyon is jól képzettek és
kizárólag a profit érdekli őket." – körvonalazza a kialakult helyzetet a jelentés. "Láthatatlanok
akarnak maradni és úgy tűnik ez eddig sikerült is nekik."
A jelentés egyben kritizálja azokat az elveket is, miszerint az online biztonsághoz elegendő, ha
az egyedi felhasználók felelősségteljesen viselkednek, mikor a hálót használják. Ugyanakkor
egyértelmű, hogy ehhez a felelősséghez nincsenek meg az egyenlő esélyeik a laikus
felhasználóknak a képzett web-bűnözőkkel szemben. "A rosszfiúk mindig is át fogják tudni
ejteni őket." – figyelmeztet Lord Boers, a bizottság elnöke, aki egyébként meghatározó alakja
az ottani tech világnak. Lord Boers szerint eljött az ideje, hogy az online vállalkozások
felelősen áldozzanak profitjukból a felhasználói biztonság érdekében. Csak az Egyesült
Királyságban 415 millió angol font veszteség érte a fogyasztókat 2006-ban személyazonosságlopás miatt, sőt egy újabb tanulmány rámutatott arra is, hogy ma már többen félnek az online
adataik ellopásától, mint az utcai rablásoktól.
Mindazonáltal a jelentés tartalma ellenére a brit hatóságok úgy reagáltak a kérdésre, hogy
egyszerűen nincs elegendő forrásuk ahhoz, hogy hatékonyan lépjenek fel az internetbűnözés
ellen. A jelentéssel kapcsolatban a brit lap fórumában a felhasználók egyik része helyesel,
hogy valós félelmeik vannak ez ügyben, míg egyesek szerint elegendő a gyanús oldalakra nem
felmenni, vagy egyszerűen kimozdulni a lakásból ha szükségük van valamire. 1:0 a
rosszfiúknak.
4.6.12.

Név szerint azonosíthatók a közösségi portálok tagjai40

Anonim szörfölés a weben? Egyszer régen tényleg valóság lehetett. IT-kutatóknak sikerült egy
egyszerű módszerrel az internetezőket név szerint azonosítaniuk. A biztonsági probléma
elsősorban a közösségi portálok több millió regisztrált tagjának lehet kellemetlen.
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Thorsten Holz, Gilbert Wondracek, Engin Kirda és Christopher Kruegel egy 15 oldalas
dokumentumban foglalták össze a probléma lényegét. A négy szakember az ISEC ITBiztonsági Kutatólaboratóriumának munkatársai. Az intézményt a Bécsi Műszaki Egyetem, az
Eurécom Institute és a Kalifornia Egyetem közösen hozta létre. A kutatók egy technikai
értelemben viszonylag egyszerű módszert találtak a személyes adatok megszerzésére. A trükk
egy tíz éve ismert biztonsági hibát használ ki. Sokan nem tudják, hogy azzal, hogy
csatlakoznak egy felhasználói csoporthoz egy egyedülálló profil jön létre, ami a támadók
számára olyan, mint ujjlenyomat, amit a böngészőből is könnyen kiolvashatnak.
"Egy közösségi hálózatban nagyon kevés azoknak a száma, akik ugyanazoknak a
csoportoknak a tagjai. A Xingnél például az 1,8 millió regisztrált tag körülbelül 6500
csoportba szerveződött. Közülük több mint 750 000-nek van egy egyedi csoportkonstellációja,
ami gyakorlatilag egy egyértelmű ujjlenyomatnak is tekinthető" - mondta Thorsten Holz és
Gilbert Wondracek. Amennyiben egy módosított oldal működtetője fogja ezeket a virtuális
ujjlenyomatokat és összehasonlítja egy közösségi portál minden regisztrált tagjának
profiljaival, akkor egy idő múlva – az egyezéseknek köszönhetően – pontosan megállapíthatja
az illető személyazonosságát.
A Xing tagjai máris tesztelhetik a módszert egy direkt erre a célra létrehozott portálon. A
látogatóknak nem kell bejelentkezniük a rendszerbe és adatokat sem kell megadniuk
magukról. A program egyedül a böngésző által a Xing látogatásakor hátrahagyott nyomok
alapján kideríti az adott személy nevét. A kutatók szerint az ilyen jellegű támadások ellen csak
a szigorú "adathigiénia és egy jó adag paranoia segít".
Az alapötlet Gilbert Wondracektől származik, aki észrevette, hogy a Xing hálózatában való
tartózkodásakor a böngészője személyes adatokat is rögzít. Azonnal elmondta a dolgot a
kollégájának, Thorsten Holznak. A két szakember úgy vélte, hogy ezek a támadások egy
nagyon régi biztonsági rés, az úgynevezett History Stealing (a böngészők megjegyzik a
meglátogatott honlapokat, és ezeket egyszerű ellopni) kihasználásával valósulhatnak meg. A
probléma régóta ismert és számos honlap világít rá. Köztük van a Didyouwatchporn.com,
amely felismeri, hogy ha a látogatója előzőleg egy pornóoldalon tartózkodott és hasonló elven
működik a Whattheinternetknowsaboutyou.com, amely a látogató teljes archivált böngészését
képes kilistázni.
A gond csak az, hogy ezek a megoldások többnyire a haverok idegesítésén kívül másra nem
alkalmasak. Amit viszont Wondracek és három kollégája talált, az kicsit komolyabb.
Megfelelő módszerekkel ugyanis a History Stealing arra is felhasználható, hogy
megállapítsák: egy felhasználó melyik online csoporthoz tartozik. "Nagyon meglepődtünk,
hogy mennyire könnyű volt ezt megállapítani" – nyilatkozta Wondracek. De nem csak ő
lepődött meg, hanem az IT-szakma is. A szakembert azonnal meghívták a következő IEEE
Symposium on Security & Privacy nevű szakértői konferenciára.
A módszer a következő módon működik: első lépésként a kutatók elindítanak egy
keresőrobotot valamelyik közösségi portálon. Ez úgy jelentkezik be a rendszerbe, mintha egy
élő ember lenne, majd egymás után áttanulmányozza az összes felhasználói csoportot és
eltárolja a tagok nevét egy adatbázisban. Így létrejön egy felhasználói adatkártya, amiben az
emberek a csoporttagságuk szerint vannak rendezve.
A második lépés, hogy amennyiben az egyik regisztrált tag felkeresi a módosított oldalt, egy
Javascript-program History Stealing-támadást intéz az illető böngészője ellen. Az alkalmazás
másodpercek alatt átnézi a keresőrobot által korábban összegyűjtött több tízezer linket. Ha
találatot észlel, akkor már tudni lehet, hogy az adott személy melyik csoport tagja. A támadók
ugyanakkor még nem tudják az illető nevét.
A harmadik lépés, hogy a szoftver a csoportprofilt összehasonlítja a korábban készített
felhasználói adatbázissal: mely látogatók aktívak. Amennyiben többen is, akkor a program
egyenként megvizsgálja a hozzájuk tartozó linkeket és ha egyezést talál, megint egy lépéssel
közelebb jut a célszemélyhez. Ezt a folyamatot egészen addig folytatja a keresőrobot, amíg
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végül csak egyetlen személy marad. Amikor sikeresen megtörtént az azonosítás a program
kiszedi a profilból az illető nevét.
S hogy mi mindenre használhatók a megszerzett adatok? Nos, például zsarolásra, banki
csalásokra, szociális és politikai ellenőrzésre, illetve célzott spamtámadások végrehajtására.
De például az elnyomó rezsimek felderíthetik a titkos ellenzéki csoportok tagjait azáltal, hogy
létrehoznak egy kormányellenes anyagokat tartalmazó oldalt és odacsalják a feltételezett
ellenzékieket. Minden azon múlik, hogy a támadó milyen adatra kíváncsi. A név megszerzése
után már könnyen hozzájuthat az illető más adataihoz, digitális fotóihoz, munkahelyi
információhoz, barátaihoz, párjához. "Ha valaki mondjuk 20 millió spam e-mailt küld el,
annak az is kifizetődő, ha csak minden ezrediket nyitják meg. A személyre szabott
elektronikus levelekkel azonban kockázat nélkül növelni lehet ez az arányt" – jegyezte meg
Holz.
A közösségi portálok üzemeltetői nem tehetnek sokat, az ilyen jellegű támadások nehezen
blokkolhatók. A szakemberek szerint talán megoldást jelenthet, ha a belső linkek után
véletlenszerűen egy számot helyeznek el. Ezeket a hivatkozásokat a felhasználók nem tudják
elmenteni, így nehezebbé válik a támadók dolga is. Mivel napjainkban egyre több csoport jön
létre a különböző közösségi platformokon, így ez a támadóknak kedvez. Minél több csoport
van annál jobban működik egy ilyen támadás.
Az igazi problémát azonban az jelentheti, hogy a bűnözők ötvözik a régi és az új módszereket,
ráadásul ez a megoldás annyira egyszerű, hogy akár egy kevésbé rutinos hacker is könnyedén
alkalmazhatja. Felvetődnek jogi problémák is, hiszen, elvileg aki History Stealinget csinál, az
nem követ el illegális dolgot, hanem csak a böngészők teljesen legális funkcióját használja ki.
A bűnözők – a csoportok összekötésével – akár komplett áldozati dossziékat is
összeállíthatnak, mindezt gyorsan, egyszerűen és olcsón.
A History Stealing az emberek szokásait használja ki: egyre többen szeretnék magukat
megmutatni a világnak, ezért regisztrálnak a közösségi portálokra és csatlakoznak különböző
csoportokhoz. Másrészt sok felhasználó sajnos nem igazán figyel a biztonságra. Bár a Firefox,
az Opera vagy éppen az Internet Explorer is tartalmaz privát böngészés üzemmódot, ezt
kevesen használják, mert lassítja, illetve körülményesebbé teszi a böngészést. Ezáltal viszont
megnyílik az út a támadók előtt. Az egyetlen jó hír, hogy ez a támadási megoldás sem
tökéletes. Először is, több percig tart, másodszor csak azoknál a csoporttagoknál alkalmazható,
akik hosszabb ideig aktívak és akik bekapcsolták a böngészőjükben a sütik tárolását, illetve a
Javascript-funkció támogatást.
Mindenesetre a felhasználóknak fel kell tenniük azt a kérdést, hogy a körülményesebb
böngészést és a biztonságot részesítik előnyben, vagy inkább bevállalják a hagyományos
böngészést és az ezzel járó kockázatokat? A fejlesztők ugyanis hiába integrálnak a
böngészőikbe korszerű védelmi mechanizmusokat, ha az emberek ezeket kényelmi
szempontok miatt nem használják.
4.6.13.

Symantec: ál-védelmi szoftverrel csalnak az internetes bűnözők

Az internetes bűnözők újabban egyre több csaló, ál-védelmi szoftvert adnak el a
felhasználóknak, kihasználva azt, hogy félnek az adatlopástól: ezek a programok nemcsak
pénzt képesek kicsalni a vevőktől, de a tolvajok a vásárláskor megadott személyes és
bankkártya adatokat további csalásra is felhasználhatják és eladhatják a fekete piacon is.
Az internetes biztonsággal foglalkozó Symantec kedden Budapesten sajtótájékoztatón
ismertetett kutatása szerint a kiberbűnözők először meggyőző netes pánikkeltő taktikát
használnak, hogy rávegyék a felhasználókat a csaló védelmi szoftverek megvásárlására. Ezek
a programok a valódi védelmi szoftverek látszatát keltik, ám akár kártevő programot is
telepíthetnek, vagy csökkenthetik a számítógép általános védettségét.
A Symantec felmérése szerint az ötven leggyakoribb csaló védelmi szoftver 93 százalékát a
felhasználó szándékosan töltötte le és telepítette.
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A kiberbűnözők egy jól szervezett, teljesítményorientált üzleti modellt használnak, s minden
sikeres telepítés után 1 és 55 dollárcent közötti összeget kapnak. Ez a gyakorlat a netes
kiskereskedők által közkedveltté tett, a társult tagoknak szóló marketingprogramokéhoz
hasonlít, amelyek a netes kiskereskedő webhelyére irányított minden látogató után fizetnek a
tagoknak.
A legtöbb pénzt az egyesült államokbeli felhasználók általi telepítések hozzák, ezt követi az
Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália. Egyes terjesztő helyek tagjaiknak bizonyos számú
telepítésért bónuszt, plusz pontokat és elektronikai eszközök vagy luxusautók formájában
tárgyjutalmat is adnak.
A csaló termékeket letöltő vevők kezdeti vesztesége 30 és 100 dollár közé esik, a
személyazonosság helyreállításának költségei azonban jóval nagyobbak lehetnek a Symantec
szerint.
Gombás László, a Symantec magyarországi vezető rendszermérnöke az eseményen elmondta:
a csaló védelmi szoftverek létrehozói azzal is megnövelik a felhasználók rászedésének esélyét,
hogy a programjukat hitelt érdemlő kinézettel látják el, s ezeket gyakran hitelesnek tűnő web
helyeken keresztül terjesztik. Egyes kártevő web helyek jogszerű fizetési szolgáltatásokat
használnak a bankkártya-tranzakciók lebonyolításához, mások visszaigazoló számla-e-mailt
küldenek sorozatszámmal és ügyfélszámmal.
A csaló védelmi szoftverek elleni védekezéshez a Symantec azt ajánlja, hogy mind a
vállalatok, mind a magánszemélyek használják a veszélyforrások elleni legfrissebb
eszközöket, s felhasználók csak bevált, megbízható, jó hírű gyártótól származó szoftverre
költsenek és csak azokat telepítsék, amelyek jól bevezetett kereskedőknél és netes boltokban
vehetők meg.
Az eseményen bemutatták azt a felmérést is, amely szerint huszonévesek sokszor megbánják
azt, hogy bizalmas, személyes adatokat, illetve képeket is feltesznek az internetre. Az
úgynevezett "digitális tetoválás" ugyanis károkat is okozhat azzal, hogy a leendő munkaadók,
családtagok, de egyes esetekben vadidegenek is néhány kattintással böngészhetnek a
nyaraláson készült fürdőruhás fotók között, vagy olyan dolgokat olvashatnak, amelyek esetleg
rossz fényt vetnek az illetőre.
A kutatás szerint a 25 év alattiak 62 százaléka tesz fel bizalmas fényképeket a netre, majdnem
minden második fiatal felnőtt a telefonszámát is publikussá teszi, tízből egy pedig a
bankszámla-adatait is megadja. Ezzel szemben a 36-45 év közöttieknek még az egyharmada
sem tesz elérhetővé fényképeket, a 46 év felettieknek pedig csak egyötöde.
A Symantec azt ajánlja, a felhasználók a közösségi hálózatokon gyakran ellenőrizzék
titkossági beállításaikat azért, hogy a hívatlan látogatók semmit se láthassanak abból, amit
nem nekik szánnak.
4.7.

Összegzés valamint következtetések és ajánlások a 4. fejezet alapján

4.7.1.

4.7.2.

A világ rendszerszemléletű hierarchiában épül fel és működik. Ezt, a világot átfogó,
komplex hierarchizált rendszert nagyon összetett érdekviszonyok, szabályviszonyok
irányítják és tartják egyensúlyban. A világrendszer és ennek egyes alrendszerei nem
statikusak, nem állandóak, hanem az érdekviszonyok által determináltan
dinamikusan, részben kiszámíthatóan és részben kiszámíthatatlanul változnak. A
rendszerek egyensúlyára stabilitására és biztonságra, valamint a kiszámíthatóságra
törekszenek, a veszélyek, a kockázatok, a veszteségek minimalizálásával, az
eredmények, a fejlődés, a gyarapodás, a bevételek és az érdekérvényesítés
maximalizálása mellett.
A biztonság és a szabadság kizárólag egymással optimalizálva létezhet egymás
mellett. Nincs megfelelő szabadság megfelelő biztonság nélkül, miközben a
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4.7.3.

4.7.4.
4.7.5.
4.7.6.

4.7.7.
4.7.8.
4.7.9.
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biztonság korlátozza is a szabadságot! A biztonság ma változó biztonságot jelent
egy változó világban.
Az ember középpontba helyezése a biztonságban már túlmutat a szigorúan katonai
megfontolásokon és a biztonság értelmezésének kibővülésével jár: a politikai-,
társadalmi-, gazdasági-, katonai-, környezeti- biztonság dimenziói alkotják a
komplex biztonságot, a biztonságérzetet. Az emberi biztonság ugyanis érzelmekkel,
érzésekkel is telített, azokkal kapcsolható össze.
Az emberek és a gazdasági egységek jogbiztonságát az igazságszolgáltatás
függetlensége, pártatlansága és minősége jelentősen befolyásolja. Ezzel a kérdéssel
a szabályozás és a fokozott ellenőrzés szintjén rendszeresen foglalkozni kell.
Az állampolgárok és a gazdasági egységek infokommunikációs forgalmának
ellenőrzése és esetleg illetéktelen vagy téves felhasználása az emberi
szabadságérzetre negatívan hat. A tématerület fokozott civil kontrollt igényel.
A légi utasok ellenőrzésével kapcsolatos szigorú eljárások a személyiségi jogok és
érdekek sérelme és feladása mellett érvényesíthetők. Ezek alkalmazása mellett is a
repülőterek üzemeltetési és személyzeti vonatkozásai legalább olyan kockázatot
jelentenek, mint az utasok.
Az USA a repülés ellenőrzése tekintetében az emberi- és szabadságjogokat jobban
korlátozza, mint Európa.
Az internet viszonylag nehezen és költségesen ellenőrizhető közművé vált, amely a
biztonságot jelentősen veszélyezteti, ugyanakkor egy fontos élet- és mozgásteret, új
életformát, jóhiszemű társasági kapcsolati fórumot biztosít.
A közösségi portálok – a jóhiszemű tagjaik ellenére – sokoldalú biztonsági
kockázattá váltak, különösen a személyes adatok által. A legsokoldalúbb
bűnelkövetések megelőzése, kiszűrése és felderítése jelentős műszaki, szakmai,
gazdasági ráfordítást igényel. A bűnözők sajnos itt is előbb járnak, mint a
bűnmegelőzés illetve a bűnüldözés. A bűnüldözésnek lépést kellene tartania az
állampolgárok védelmében.
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5. A hírszerzés(felderítés)-elhárítás fogalma és tartalmuk megváltozása
5.1.

A hírszerzés-felderítés fogalma

A titkosszolgálati tevékenység szinte egyidős az emberiség történetével és addig lesz
értelmezhető, amíg egynél több ember él a Földön. Planetáris személettel pedig addig lesz
értelmezhető, amíg egynél több gondolkodó és érdekviszonyok között létező élőlény marad a
világmindenséget alkotó csillagrendszerekben. Az érdekek napról napra sokasodnak,
átalakulnak és újratermelődnek, a mindennapok természetes és dinamikus változásaival
összhangban.
A titkosszolgálati tevékenység klasszikus értelmezésének két fő területe van, a hírszerzés illetve
az elhárítás. A hírszerzés fő funkciója az érdekérvényesítés, mely alapvetően offenzív
tevékenység. Az elhárítás fő funkciója a védelem, mely alapvetően defenzív tevékenység. Ez
egy szép nemzeti szimbólum formájában is megjelenik a magyar nemzetbiztonsági (titkos)
szolgálatok emblematikus jelképében, a vadász kerecsensólyom alakjában (turulmadár), mely a
csőrében tartja Szent István kardját és a karmai között egy lovagi pajzsot. A kard jelképezi a
hírszerzést illetve az ország érdekérvényesítését, míg a pajzs jelképezi az elhárítást illetve az
ország védelmét. A tevékenységeket pedig a pajzson lévő Kölcsey idézet fejezi ki legméltóbban
illetve törvényesíti örökérvényűen: „A Haza minden előtt!”.
A hírszerzés, közismert nevén a kémkedés a titkosszolgálati tevékenység egyik alapvető
szolgálati ága, amely külföldi bizalmas politikai, gazdasági, technikai, tudományos, katonai
híranyagok, adatok, információk tervszerű gyűjtését, elemzését, értékelését végzi nyílt és
titkosszolgálati erőkkel, eszközökkel, módszerekkel.41
A hírszerzés mellett és helyett a felderítés elnevezést is használják. A felderítés az állami
apparátus vezető szervei és a különböző szintű parancsokságok azon intézkedéseinek,
rendszabályainak és tevékenységeinek összessége, amelyek egy ország vagy ország csoport
érdekeiről, célkitűzéseiről, szándékáról, terveiről, tevékenységéről, erőforrásairól, helyzetéről,
fegyveres erőinek felépítéséről, csoportosításáról, haditechnikájáról, kiképzettségi színvonaláról,
hadrafoghatóságáról, harckészültségi helyzetéről és a hadszíntérré váló terület előkészítéséről
szóló adatok megszerzését, gyűjtését és tanulmányozását célozzák. A felderítés rendeltetését és
feladatait tekintve, a hírszerzéshez hasonlóan politikai, gazdasági, katonai, tudományostechnikai felderítési ágakra tagozódik.42
A hírszerzés hagyományosan polgári és katonai hírszerzésre tagolódik, melyből a katonai
hírszerzést katonai felderítés megfogalmazásban használják általában.
A hírszerzés, felderítés egyik legfontosabb ága a katonai hírszerzés illetve a katonai felderítés,
mely a katonai felderítő szerveknek békében és háborúban egyaránt, folyamatosan, minden
lehetőség felhasználásával végzett tevékenysége, az ellenséges, vagy várhatóan ellenséges
országok katonapolitikai helyzetére, hadigazdasági potenciáljára, fegyveres erőire, valamint a
hadszínterekre vonatkozó adatok megszerzése, tanulmányozása, felhasználásra történő átadása
céljából. A katonai felderítést a katonapolitikai célkitűzések és a várható katonai feladatok
teljesítése érdekében folytatják.43 Kiemelten 1990 után a katonai tevékenységnek a súlypontja a
válságreagálásokra illetve a békeműveletekre tevődött át, a háborús-fegyveres küzdelemnek,
mint alapfeladatnak a továbbra is meghatározó vonatkozásai mellett. Ez a súlypont áthelyeződés
a katonai hírszerzés, felderítés szerepét, jelentőségét felértékelte, növelte, mivel a
válságreagálásokban, békefenntartásokban a minél kevesebb áldozattal, kárral járó megelőzésen,
előkészítésen, tervezésen, ellenőrzésen van a hangsúly. Ezekben a megváltozott katonai
feladatokban a hadszíntéri felderítés mellett a polgáribb hírszerzési módszerek, eszközök is
jelentősek, különös tekintettel a civil-katonai kapcsolatok megnövekedett szerepére.
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A hírszerzésnek illetve felderítésnek egyik hagyományos eszközét, a megfigyelést a nemzetközi
szervezetek törvényesítették és elfogadták. A megfigyelés biztonságpolitikai értelemben
meghatározott szintű, a meghívandó államok érdeklődésére számot tartó, előzetesen bejelentett
katonai tevékenységek megtekintése. A megfigyelések lehetőségéről mint bizalom- és
biztonságerősítő intézkedési formáról először az Európai Biztonsági és Együttműködési
Értekezlet 1975. évi Helsinki Záróokmánya tesz említést. A Záróokmány kimondja, hogy az
államok „önként és kétoldalú alapon" meghívhatnak más államokat „a kölcsönösség és
valamennyi résztvevő állam iránt tanúsított jóakarat szellemében" hadgyakorlatok
megszemlélésére. A fogadó állam biztosítja a megfigyelők részére, hogy a megfigyelt katonai
tevékenységről, annak céljairól, valamint a bejelentéshez képest lehetséges változásokról kellő
tájékoztatást kapjanak. A megfigyelés alkalmával a fogadó fél lehetőséget biztosít a katonai
tevékenységben résztvevő állam vagy államok erőinek közvetlen megfigyelésére, úgy, hogy a
megfigyelők a teljes tevékenység folyamatáról benyomást szerezhessenek. Ebből a célból a
megfigyelők lehetőséget kapnak rá, hogy minden hadosztály vagy annak megfelelő szintű
magasabb egység harci és támogató egységeit megfigyelhessék, és amennyiben lehetséges, a
hadosztály vagy annak megfelelő szint alatti egységeket meglátogassák és találkozzanak a
parancsnokokkal és katonákkal. A megfigyelés során a fogadó fél nem köteles zárt területek,
berendezések vagy védelmi objektumok megtekintését engedélyezni.44
A felderítés fogalmát a belügyi, a rendőrségi munkában is használják hasonló célzattal, azaz
információk szerzése a bűnügyek megalapozásához.
A felderítés folyamatának szakaszai magukban foglalják az irányítást, az adatgyűjtést, az
adatfeldolgozást és a tájékoztató munkát. Az irányítás magában foglalja a felderítési
követelmények meghatározását, az információgyűjtés megszervezését, a felderítési feladatok
megszabását az adatforrások részére. Az adatgyűjtés magában foglalja az adatforrások és a
különböző információgyűjtő szervek kihasználását, a megszerzett információknak a felderítő
adatgyűjtő és értékelő központ elemző értékelő részlegéhez történő eljuttatását. Addig
folytatódik, amíg a parancsnok felderítési igénye kielégítésre nem kerül. Az adatfeldolgozás
magába foglalja az adatok felderítő információkká történő átalakítását, az értékelés, elemzés,
összegzés és a kiértékelés útján. A tájékoztató munka pedig magába foglalja a felderítési
információk, illetve jelentések időben történő eljuttatását a felhasználókhoz.45
Az 1990-es évektől, de különösen a XXI. század kezdetétől a hírszerzés illetve felderítés
fogalmak helyett a rendszerszemléletű információszerzés (adatgyűjtés) fejezi ki pontosabban a
tevékenységet, hiszen az információs forradalom, az információs társadalmak, a
hálózatközpontú információs hadviselés és átfogóan az információ=hatalom fogalmak, elvek,
tények reális és meghatározó valósággá, versenytényezővé váltak.
Az információ az emberi szervezet egyik erőforrása, legáltalánosabb értelemben az objektív
valóság visszatükröződése az emberi tudatban. Az információ éppen olyan főszerepet játszik a
világban, mint az anyag és az energia. A világot alkotó rendszerek információs kapcsolatok
révén szerveződnek egésszé. Alapvető különbség viszont, hogy az információra nem érvényesek
az anyag- és energia megmaradási törvények, azaz megsemmisíthető és létrehozható.
A tudás az információkból keletkezik. A tudás összegyűjtött, rendszerezett ismeretek, adatok
összessége, amelyek segítségével meghatározott feladatokat, problémákat oldhatunk meg. A
tudás segítségével rendszerint megkísérelünk előrelátni, kikövetkeztetni bizonyos dolgokat. A
tudás a tárolt adatok gyűjtési, rendszerezési és feldolgozási algoritmusát is magában foglalja. A
tudásra érvényes a szinergia elve: az egész több, mint a részek összessége.
A titkosszolgálati tevékenység és ezen belül a hírszerzés, felderítés is két fő erőforrással
végezhető: emberi (human) és/vagy technikai megoldásokkal. A történelem során a technikai és
az emberi eszközök aránya jelentősen megváltozott. Az emberiség történetének kezdetén az
embereken volt a hangsúly, de ez a jelen időszakra a technikai eszközökre helyeződött át és ez
várhatóan a jövőben még meghatározóbbá válik, ami természetes és jelentős hatással van az
eredményességre. Ennek oka egyrészt az, hogy a technikai eszközök műszaki megoldásai
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rendkívül sok célra váltak alkalmassá (érzékelés, észlelés, pontosság, gyorsaság, feldolgozás,
elemzés, kiértékelés, döntés előkészítés, stb.), amire a közvetlen emberi (human) megoldások
nem alkalmasak. Másrészt a human kockázatok jelentősen csökkenthetők a technikai
megoldásokkal. A technikai megoldások előretörése és túlsúlya bizonyos fokig megtévesztő és
elkényelmesítő. A terrorista csoportok és az öngyilkos merénylők elleni harc során például
bebizonyosodott, hogy az egyes embercsoportok, az egyes emberek viselkedésében,
gondolataiban, szándékaiban a technika, az infokommunikáció nem tud olvasni, ehhez
meghatározóan a human hírszerzésre van szükség. Tehát a közvetlen emberi hírszerzést, az
ügynöki munkát, a beépítést, a hálózatépítést a HUMINT szerepét nem szabad elhanyagolni, sőt
minél inkább rangján kell kezelni annak, aki eredményes kíván maradni a XXI. században is.
Az információgyűjtés hírszerzési, felderítési szempontból olyan tevékenységek összessége,
amelyek révén megszerzik, pontosítják a szükséges információkat, felderítési adatokat. A
hírszerzés, felderítés, megfigyelés olyan információszerzési módok, amelyek során aktív és
passzív adatszerzési eljárásokat alkalmaznak. Ezek lehetnek figyelés szabad szemmel vagy
műszerrel, nappal és éjjel, radar megfigyelés, rádióadások és elektronikus kisugárzók jeleinek
észlelése, légi és földi felvételek (fénykép, videó, stb.) elemzése, akusztikus, szeizmikus vagy
más érzékelési elven működő rendszerek. A kihallgatás és az anyagok, dokumentumok és
fegyverek zsákmányolása is az információszerzési módok közé tartozik. Az alkalmazható
eljárások a hadifoglyok kihallgatása, menekültek, disszidensek, őrizetbe vett személyek
kihallgatása, fegyverek, felszerelési tárgyak, harceszközök vizsgálata, zsákmányolt
dokumentumok értékelése. Ugyanide tartozik a nyílt forrásból származó információk beszerzése
is. Hírszerzés, amelynek során kiképzett ügynököket küldenek az ellenséges országba vagy
szerveznek be a cél országban, illetve egyébmódon folytatnak információszerzést. Néhány
hírszerzési terület, képesség, a teljesség igénye nélkül, a hírszerzés, információszerzés komplett
menedzseléséhez kapcsolódóan:
– MASINT (Measurement And Signature INTelligence): Műszeres Felderítés; a tárgyak
fizikai jellemzőinek, méretének felderítése
– RINT (Radiation Intelligens): kisugárzás felderítés
– ACOUSINT (Acoustic Intelligence): akusztikai felderítés
– MDCI (Multidiscipline Counter Intelligence): felderítés elleni multidiszciplináris
tevékenység
– SIGINT46 (SIGnals INTelligence) jelfelderítés, a rádiós hírszerzés. A hírszerzés ezen
fajtája az ellenséges rádióforgalmazás (radar, távközlés, telemetria) érzékelése és elemzése
alapján jut értékelhető adatokhoz. Az emberi kommunikáció felderítését is szolgálja. A
magas szintű hadászati, politikai, diplomáciai és katonai kommunikációs rendszerek
figyelése betekintést enged a hadviselő felek szándékaiba. Segítséget nyújthat harmadik
félnek a rendezést célzó tárgyalásokhoz annak megismerésében, hogy a felek mit
hajlandóak és mit nem hajlandóak elfogadni. A módszer alkalmazási lehetősége a
hadviselő felek által használt eszközöktől függ. Az adatok másokkal való megosztására
szigorú korlátozások vonatkoznak, mivel a lehallgatott adatok kiszivárogtatása rendkívül
veszélyes következményekkel járhat. A SIGINT egyes részterületei:
• RADINT (Radar Intelligence): rádiólokációs felderítés
• LASINT (Laser Intelligence): lézeres felderítés
• ELOPINT (Electro Optical Intelligence): elektrooptikai felderítés
• COMINT (COMmunications INTelligence): távközlési hírszerzés
• ELINT (ELectronic Signals INTelligence): olyan hírszerzés, ahol az információkat
elektronikai szenzorok segítségével gyűjtik be. Például a légierő automatizált
kommunikációjának felderítését is jelenti és a váratlan ellenséges légi csapás korai
felderítésében van jelentősége.
• FISINT (Foreign Instrumentation Signals Intelligence): idegen technikai eszközök
jeleinek felderítése
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• A múlt és a jelen SIGINT tevékenységei:
o Ultra – második világháború
o Magic – második világháború
o Purple – WW II
o VENONA program – 1940-es évek
o ECHELON – jelenleg is folyamatban van (az angolszász országok műholdas
infokommunikációs lehallgató rendszere, mely kiterjed az egész világra)
o Frenchelon – jelenleg is folyamatban van
o Room 641A – jelenleg is folyamatban van
o NSA hívási adatbázisa – jelenleg is folyamatban van
– IMINT (IMagery INTelligence): információgyűjtés, hírszerzés műholdak, légi
fényképezés segítségével, képi felderítés. A műholdak, repülőgépek, pilótanélküli
repülőeszközök, hajófedélzeti rendszerek által készített képek jó lehetőséget biztosítanak
nagyobb létesítmények, épületek, embercsoportok és járművek, valamint objektumok
azonosításához, továbbá térképek felfrissítéséhez. Ilyen lehetőségekkel csak néhány
nagyhatalom rendelkezik, de ma már számos magáncég is kínálja szolgáltatásait ezen a
területen.
– HUMINT (HUMan INTelligence): közvetlen emberi közreműködéssel folytatott
információszerzés illetve hírszerzés. Általános HUMINT források, megoldások:
• Diplomáciai és egyéb külföldi források; A diplomáciai források közül elsősorban a
külügyminisztériumoknak az adott országban működő külképviseletei által készített
jelentései emelhetők ki, de igen fontosak lehetnek a környező országokban működő
egyéb külképviseletek jelentései is. A béketámogató műveletek felderítő támogatása
szempontjából a diplomáciai források közé soroljuk az ENSZ-et és ennek
háttérintézményeit, ügynökségeit is, különös tekintettel a DHA-ra (Department of
Humanitarian Affairs), az UNHCR-re (High Commissioner for Refugees) stb.
Diplomáciai forrásnak számítanak továbbá a regionális szervezetek NATO, ASEAN,
(Association for South East Asian Nations), OAS (Organization of American States),
OAU (Organization of African Unity). A NATO, tekintettel az információk
megosztására és többéves tapasztalatára, különösen fontos szereppel bír. Az OSINTadatokhoz hasonlóan itt is meg kell említeni a politikai és gazdasági eltérő érdekek
miatt jelentkező, esetenként lényeges ellentmondásokat.
• Kémek titkosszolgálati jelentései, beépített ügynökök, futárok, stb.; HUMINTinformáció forrásként elsősorban a menekültek, az NGO-k helyszínen tapasztalatokat
szerzett tagjai, a médiumok tudósítói, békekutató intézetek tagjai jöhetnek számításba.
Elsődleges forrásnak számítanak a helyi lakosság és a helyi vezetők. Helyismeretük
növeli a műveletben részt vevők tájékozottságát a politikai, katonai, biztonsági és
humanitárius helyzetről, továbbá a műveletet befolyásoló körülményekről. A
menekültek első kézből származó, részletes adatokkal tudnak szolgálni az
eseményekről, az emberekről és a konkrét helyzetről. Az információk értékelésekor
azonban figyelembe kell venni, hogy a „dilettáns” emberek adatai túlzóak, esetleg
propagandajellegűek, vagy célzatosan félrevezetők lehetnek. A sajtótudósítóknál
lényeges szempont, hogy mióta szolgálnak az országban és milyen mély ismeretekkel
rendelkeznek. Az NGO-k képviselői gyakran nem hajlandók beszélgetést folytatni a
békefenntartókkal, nehogy kockáztassák a helyiekkel kialakult jó viszonyukat. A
jelzett problémák miatt, hogy a HUMINT-források által szolgáltatott adatokkal
óvatosan kell bánni, azokat más forrásokból származó adatokkal is össze kell vetni.
• Rutin ellenőrzések (rendőri, katonai járőrök, stb.);
• Speciális felderítések;
• Katonai kapcsolatok;
• Tanácsadók, nemzeti alkalmazottak, civil szervezetek;
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• Háborús foglyok vagy más elítéltek;
• Utazók kihallgatásai;
– TECHINT (TEChnical INTelligence): az ellenséges fegyveres erők fegyvereivel és
felszereléseivel foglalkozó információszerzés, hírszerzés
– OSINT (Open Source INTelligence): nyílt forrású információ szerzés, gyűjtés, beleértve
az elemzést is. Példák a nyílt információ forrásokra:
• A nyílt források rendkívül gazdag lehetőséget kínálnak. Ide tartoznak az elektronikus
és nyomtatott médiaforrások, az Internet, a hírügynökségek, a válságelemző intézetek
kiadványai, a médiaelemző csoportok kiadványai, az NGO-k kiadványai. A média
figyelemmel kísérése két hasznos lehetőséget biztosít: adatgyűjtést a trendelemzéshez,
amely előrejelzi a válság alakulását, illetve amely a fontosabb eseményekről azonnali
tájékoztatást ad („breaking news”). Más nyílt források az adott országra vonatkozó
információkat szolgáltatnak a műveletek megtervezéséhez. Igen fontos azonban az
információk ellenőrzése, hiszen gyakran találkozunk nem megbízható forrásból
származó adatokkal. Sajátos problémát jelenthet az információbőséggel együtt
jelentkező relatív ismerethiány. Ez felveti annak szükségességét, hogy mielőtt az
OSINT-adatokat a döntéshozók elé terjesztik, azokat össze kell vetni a más forrásokból
szerzett adatokkal.
• Nyilvános adatok – kormányjelentések, hivatalos adatok, mint például a
költségvetések és demográfiák, meghallgatások, törvényhozói viták, sajtótájékoztatók,
felszólalások, statisztikák, tengeri és légi biztonsági riasztások, környezetvédelmi
jelentések-elemzések.
• Megfigyelések és jelentések. (Amatőr repülőgépes megfigyelők, rádió megfigyelők és
műholdas megfigyelők).
• Szakemberek és akadémikusok, konferenciák, szakértői egyesületek, akadémiai és
szakértői anyagok.
• A legtöbb információnak térbeli dimenziói vannak: nem az összes nyílt forrás adat
strukturálatlan szöveg. Például a térbeli nyílt források a papírra rögzített mappák,
atlaszok, helységnévtárak, kikötői alaprajzok, gravitációs adatok, légi adatok,
kereskedelmi adatok, légi adatok, földi nevek, földi tulajdonságok, városi terepek,
határ adatok, térbeli adatbázisok és webes szolgálatok.
• Adathalászat, adatbányászat, mely az OSINT egyik leghasznosabb eszköze.
• Egyéb források.
5.2.

A hírszerzés céljáról és rendszeréről47

„A hírszerzés célja – általánosságban – a (politikai és katonai) döntéshozók támogatása
információkkal. Sok esetben az illetékesek a politikai jelentőséggel bíró döntéseket bonyolult
helyzetben, hiányos informáltság mellett, a várható következmények részleges ismeretében,
kockázatokat vállalva hozzák meg. Az informáltság növeli a döntések megalapozottságát és
esélyeit a kedvezőbb eredmény bekövetkezésének elősegítésére. Ám ennek alapvető
feltételeként az információknak összhangban kell lenniük a tényekkel. Az egyes szak- (ágazati-)
politikák közül különösen információigényes a biztonságpolitika, a katonapolitika
(védelempolitika), a külpolitika és a gazdaságpolitika. Ezeken a területeken – jellegüknél fogva
– döntő mértékben külföldi eredetű, vagy külföldre vonatkozó adatokra, tényekre, elemzésekre
stb. van szükség, köztük jelentős arányban bizalmas, titkos, nem könnyen hozzáférhető
információkra. Ez utóbbiakat alapvető feladatként a hírszerző szolgálatok kötelessége
megszerezni, feldolgozni és felhasználásra alkalmas formában a megrendelő (a kormányzat
vagy valamely állami szerv) számára átadni, előterjeszteni.
A hírszerzés jelentőségét éppen az adja, hogy speciális eszközökkel speciális tudást termel, ezért
megszervezése és megbízható, hatékony működtetése elemi nemzeti (állami) érdek. Ebből
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egyenesen következik, hogy mivel a hírszerzés a szuverenitás eleme, állami monopólium és
felelősség, nem magánosítható, nem adható ki „alvállalkozóknak”. Ezt a követelményt nem
ingatja meg az utóbbi évtizedben (főként az USA-ban) egyre erősebben tapasztalható
„outsourcing” jelenség a titkos-szolgálati szférában és annak közvetlen közelében. A hírszerzés
nagyarányú kiszervezése viszonylag új keletű jelenség, melynek végrehajtására vonatkozóan
nincsenek elfogadott szabályok, nincs egy követhető recept. Az Egyesült Államokban a
gyakorlati tapasztalatok arra mutatnak, hogy átgondolt stratégiával és megfelelő szabályozással
a magáncégek hasznosan illeszthetőek be a nemzeti hírszerzés rendszerébe. A hírszerző
magáncégek alkalmazása azonban nem lehet általános érvényű, nem egy mindenható megoldás,
a speciális cégek soha nem helyettesíthetik, nem válthatják ki, nem tehetik feleslegessé a
nemzeti hírszerző szervezeteket. A titkosszolgálatok számára a magánszektor nem lehet más,
mint egy hasznos kiegészítő erőforrás, a fenyegetések elhárításához szükséges dinamikus
eszköz, amelynek felhasználásával hatékonyabbá válhat működésük, és amely lehetővé teszi,
hogy a tevékenységük szétaprózása helyett a nemzeti biztonság szempontjából legfontosabb
feladatokra, a legkeményebb „célpontokra” fókuszáljanak. Az ún. „hírszerzési
magképességeket” egyetlen állam sem tervezi és nem fogja a saját irányítása alól kiengedni.48
Az államok politikai vezetői, a kormányok számítanak a hírszerző szolgálatok különös
képességeire, valamint az általuk „kitermelt” és szolgáltatott információkra:
– az adott állam közvetlen környezetében (érdekszférájában) jelentkező bármilyen eredetű
és bármilyen típusú válsághelyzetben, konfliktushelyzetben;
– az alapvető nemzeti értékek és érdekek bármilyen eredetű közvetlen veszélyeztetettsége
esetén;
– az általános politikai irányvonal, a szakpolitikai stratégiák kialakításakor, módosításakor,
váltásakor;
– a politikai hatalmat fenyegető bármilyen eredetű veszélyek megjelenése esetén.
Az önálló nemzeti hírszerzés a szuverenitás egyik lényeges tartalmi eleme, ma az államok szinte
kivétel nélkül ezt vallják és követik a gyakorlatban. Nem kell hozzá különösebb fantázia, hogy
belássuk: minden állam egyszerre alanya és tárgya a hírszerzésnek – mindenki célpont. A
történelem nagy tanulsága, hogy senki sem marad állandó jelleggel szövetséges, senki nem
marad örökké ellenség. Az államoknak nincsenek barátaik, csak érdekeik vannak, ezért
cselekedeteik, törekvéseik mögött – így az általuk irányított hírszerző tevékenység mögött is –
mindig az érdekeket kell keresnünk és megtalálnunk. A hírszerzés az állam erejének, biztonsági
potenciáljának egyik elengedhetetlen összetevője, képességfaktora.49
A hírszerzés általános céljait és rendszer-független lényegét illetően, valamint az elkülönült,
nemzeti hírszerzés feladatára és jövőjére vonatkozólag egyetértünk Trevor-Hoper professzorral:
„Ameddig a kormányok tevékenységük bizonyos részét titkolni fogják más kormányok elől és
amennyiben politikai lépéseiket a lehető legteljesebb körű és legmegbízhatóbb információkra
kívánják alapozni, akkor egyrészt folyamatosan szőniük kell a titkosság hálóját (saját oldalról),
másrészt folyamatosan törekedniük kell mások titkossági hálóján történő áthatolásra. Mindez
különböző módszerekkel történik. A célnak ettől még azonosnak kell maradnia. A hírszerzés
ezért valójában egy és oszthatatlan…”50Abszolút szakszerű és egyértelmű fogalmazás,
egyszerre tudományos igényű és populáris.
Amikor a hírszerzésről beszélünk, egyidejűleg legalább két, szorosan összetartozó
értelmezésben kell gondolkodnunk. A hírszerzés egyik összefüggésben – szervezeti aspektusból
– azt az apparátust (szervezetet) jelenti, amelyik a titkos (és a nyílt) forrású információk
gyűjtésével, elemzésével, értékelésével foglalkozik. A hírszerzés az állami biztonság-, kül- és
katonapolitika egyik sajátos rendeltetésű eszköze, speciális célokra szervezett intézménye.
Másik értelmezésben a hírszerzés olyan tevékenység-forma, feladatrendszer, amelyet titkos,
bizalmas, fontos, más módon meg nem szerezhető információk, dokumentumok megszerzése
céljából speciálisan kiképzett, felkészített emberek (erők), illetve speciális technikai eszközök,
eljárások és módszerek alkalmazásával végeznek.
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A hírszerzés gyakorlatában ez a kettős nézőpontú, alapvetően elméleti síkon történő
megközelítés és megkülönböztetés alig állja meg a helyét, mert nyilvánvalóan a hírszerző
szervezet nem önmagáért van, az apparátus nem létezik önmagában, csak a szervezetet alkotó
részegységek, funkcionális alapon szervezett csoportok, és az ezekbe tartozó, speciális
feladatokat végző emberek tevékenységéből áll össze a hírszerzés egy egésszé, egységes
rendszerré. Nem vitás, hogy a hírszerzés az állam szolgálatában álló, a biztonságot szavatoló
eszközrendszer egyik legrejtettebb, s minden bizonnyal a legmisztifikáltabb eleme. A
titkosszolgálatok létét, működését általában és hivatalosan szemérmes hallgatás övezi, nem
véletlenül nevezik ezt a területet oly találóan az államok „intim szférájának”.
A hírszerzési rendszer stratégiai célja az, hogy az ország külső, belső biztonságát érintő
legfontosabb kérdésekről – a jelentősebb világpolitikai, a világgazdasági tendenciákról, a
regionális válsággócokban kialakult helyzetről stb. – az állami (kormányzati) döntéshozókat, a
polgári és katonai felső vezetést rendszeresen, aggregált formában informálja.51
A hírszerzés általános céljai: információk gyűjtése, elemzése, értékelése és a megrendelők
számára előterjesztése, a hírszerzési információk elosztása és azok felhasználása olyan más
államokkal, kormányokkal, politikai csoportokkal, pártokkal, katonai erőkkel, mozgalmakkal és
nem állami szereplőkkel kapcsolatban, amelyek tevékenységéről, terveiről feltételezhető, hogy
érintik az adott állam biztonságát; – más államok, kormányok vagy mozgalmak hasonló
(információszerző) tevékenységének felderítése, akadályozása, elhárítása, megszakítása,
semlegesítése; – titkos tevékenység folytatása a biztonsági kihívást jelentő államok, kormányok
vagy mozgalmak tevékenységének, magatartásának befolyásolása, megváltoztatása céljából. A
hírszerzési rendszer működésének eredményei az állam biztonságát érintő, befolyásoló stratégiai
és taktikai döntéseinek előkészítése során hasznosulnak. Történelmi példák, esetek sokasága
igazolja, hogy a hírszerzés hogyan és milyen mértékben volt képes befolyásolni a hatalmi
döntéseket, a politikai és társadalmi folyamatok menetét és kimenetelét. Általános érvénnyel
azonban el kell fogadnunk J. Keegan konklúzióját, aki a hírszerzés egy sajátos területét, a
háborús katonai hírszerzést illetően azt állapította meg, hogy a hatékony hírszerzés
vitathatatlanul fontos, szükséges feltétele volt a katonai győzelmeknek, de önmagában nem lett
volna ehhez elégséges tényező, nem is volt döntő szerepe a háborúk kimenetelének
eldöntésében.
A népi bölcsesség szerint a tudás (az ellenségről megszerzett tudás különösen) hatalom, de
ehhez hozzá kell tennünk azt a félmondatot, hogy amennyiben tényleges potenciál, akcióképes
erő párosul hozzá. Sok és hiteles, időszerű és pontos hírszerzési információ sem dönti el a
fegyveres küzdelem sorsát, de orientálja és befolyásolja a döntéseket, csökkentheti a
veszteségeket, kockázatokat, növelheti a védettséget, eloszlathat a jövővel kapcsolatos
bizonytalanságokat, de csak erő közvetítésével képes hatást kifejteni. A jól működő hírszerzés
szerepe mind háborúban, mind békében roppant lényeges, de önmagában nem döntő. A nagy
hírszerzési fölény sem garantálja feltétlenül a győzelmet. A hírszerzés egy hatásos,
nélkülözhetetlen eszköz, de „a harcosnak nem úrnője, hanem szolgája”.”52
5.3.

A hírszerzés-felderítés kettős célja, szerepe: védelem és érdekérvényesítés53’54

A rendszerelvű világban, a nemzetközi szövetségekben-együttműködésekben, a
nemzetállamokban, a cégekben-intézményekben, a családokban, az egyes emberek életében
zajló folyamatok, események nagy része általában kiszámítható, tervezhető. Viszont van a
folyamatoknak, eseményeknek egy kisebb, de közel sem elhanyagolható része, amelyeknek a
kimenetele, végeredménye többváltozós vagy teljesen bizonytalan. Tudjuk, hogy a különböző
rendszerek számára a stabilitás, az egyensúly, a kiszámíthatóság, a biztonság igen fontos, mivel
ez jelentheti az életképességet, a működőképességet, az eredményességet. A folyamatok,
tevékenységek, események prognosztizálhatóságának egyetlen eszköze a megfelelő megelőzés,
előkészítés és ellenőrzés. A megelőzés, előkészítés és ellenőrzés a megfelelő információkon és
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ezek megfelelő feldolgozásán alapul. Az információkhoz pedig az információ észlelés-gyűjtésszerzés, a hírszerzés illetve felderítés segítségével lehet hozzájutni.
A titkosszolgálati tevékenységnek és ezen belül a hírszerzésnek illetve a felderítésnek a szerepe,
célja, végeredménye kettős. Egyrészt védelmi, másrészt érdekérvényesítési.
Ezt a kettős szerepet célt a Magyar Nemzetbiztonsági Szolgálatokról szóló törvénynek az
Információs Hivatal tevékenységéről szóló egyik pontja is jól példázza: „megszerzi, elemzi,
értékeli és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetőleg
külföldi eredetű, a nemzet biztonsága érdekében hasznosítható információkat, továbbá a
Magyar Köztársaság érdekeinek érvényesítését szolgáló tevékenységet folytat”. A tevékenység
első része védelemről, míg az utolsó mondatrész már érdekérvényesítésről szól.
A tárgyilagosság érdekében tudnunk kell, hogy az információszerzésnek, a hírszerzésnek illetve
a felderítésnek az eszközei, megoldásai, technológiái részben jogszerűek, legálisak. Másrészt
nem jogszerűek, illegálisak. A jogszerűség vizsgálható egyes nemzetállamokon belül, a
nemzetállamok törvényei alapján. Vizsgálható egy nemzetközi szövetségen belül, a szövetségi
szabályozások szerint. Viszont vizsgálható a különböző nemzetállamok és különböző
nemzetközi szövetségek eltérő törvényei, szabályozásai szerint is, kiemelten az ellenséges
illetve ellenérdekelt országokat. Ez utóbbi esetben nagyobb valószínűséggel lehet találkozni
törvénytelen, szabálytalan, illegális információszerzési tevékenységgel. Ez jelenti a hírszerzés
kockázatát és egyben művészetét is, különösen a nem nyilvános illetve a nem nyílt információk
tekintetében!
5.4.

A hírszerzés-felderítés kettős hatásterülete: diplomácia és hadművelet

A hírszerzés, felderítés igen sok szempont szerint kategorizálható, vizsgálható, mivel az életnek
szinte minden területét átfogja, különösen, ha információ észlelésről, gyűjtésről, szerzésről
beszélünk. A tanulmányomban a diplomáciai és a hadműveleti bontásban részletezem
hangsúlyosabban. A két területet úgy is jellemezhetnénk, hogy a béke és a háború esetén mi a
hírszerzés illetve elhárítás célja, szerepe. Viszont 1990 óta a béke és a háború között igen sok
átmenet van, mint például: vita, viszály, veszély, konfliktus(kezelés), válság(reagálás), háború,
békeműveletek, békekikényszerítés, békeépítés, békefenntartás, humanitárius segítségnyújtás.
Ezek között vannak olyan állapotok, fázisok, amelyek polgári, civil tevékenységeket (is)
igényelnek és vannak olyanok, amelyek már katonai jellegű feladatok végrehajtását teszik
szükségessé. A békeműveletek katonai feladatainak egy része nem fegyveres, nem
fegyverhasználaton alapuló harcászati tevékenység.
A civil hírszerzési tevékenységeknél a diplomácia a hangsúlyos terület, de ez a
katonadiplomáciával együtt értendő, mivel ma már jelentős a civil-katonai átfedés, sőt mind
markánsabb a civil-katonai együttműködés. A katonai felderítési tevékenységeknél a
hadműveleti a hangsúlyos szempont, amit a civil diplomácia is befolyásol. Sőt a civil-katonai
együttműködéseknek a hadműveleti, harcászati tevékenységek során is megnőtt a jelentőségük.
A hírszerzés és a felderítés fogalmak, tevékenységek egyrészt itt választhatók szét
szelektívebben, mert a diplomácia területén inkább hírszerzésről, míg a hadműveleti, hadszíntéri
területen felderítésről beszélhetünk. Másrészt ugyanekkor ez egy példája is a hírszerezési és a
felderítési tevékenység átfedésének is, hiszen nincs mindig hadszíntér és frontvonal, itt a
szembenálló felek együtt, egymásba ágyazva vannak egy adott országban vagy térségben (lásd
városi illetve aszimmetrikus hadviselés). A hírszerzésnek a diplomáciában illetve a felderítésnek
a hadműveletekben betöltött szerepe, célja a diplomáciai és hadműveleti definíciókból
egyértelműen levezethető, pozícionálható, mivel szinte minden folyamat és tevékenységesemény illetékességüket átfogja, kíséri.
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5.4.1.

Diplomácia

A diplomácia átfogó értelemben az államfők, a kormányok, a nemzetközi kapcsolatok
tartására létrehozott külügyi szakszervek (külügyminisztériumok, diplomáciai és konzuli
képviseletek) vagy más különleges, megbízott állami szervek (ideiglenes vagy állandó
missziók) hivatalos tevékenysége. A diplomácia rendeltetése: az adott állam külpolitikájának
megvalósítása békés eszközökkel; az állam és polgárai jogainak, érdekeinek képviselete és
védelme. A diplomáciai tevékenység fő formái és módszerei: tárgyalások folytatása, a
diplomáciai rendezvények (kongresszusok, konferenciák, tanácskozások) eljárásainak és
formáinak (egybehívás, napirend, hivatalos nyelv, szavazás stb.) meghatározása; az állam
állandó vagy ideiglenes képviselete külföldön, s az ezzel kapcsolatos kormányszintű
tárgyalások; részvétel a diplomáciai rendezvényeken; tevékenység a nemzetközi szervezetek
keretében; nemzetközi szerződések, egyezmények, megállapodások előkészítése és
megkötése; a diplomáciai levelezés (jegyzékek, memorandumok) lebonyolítása; a saját
kormány külpolitikájának kifejtése a sajtóban; hivatalos nyilatkozatok nyilvánosságra hozatala
fontos nemzetközi eseményekről; a nemzetközi jogi okmányok hivatalos kiadása. A
diplomáciai testület az egy országba akkreditált diplomáciai képviseletek vezetőinek
összessége. Idetartoznak a nagykövetek, a követek, az ügyvivők. Tágabb értelemben a
diplomáciai testülethez számítják a képviseletek más tagjait is: a tanácsosokat, a titkárokat, az
attasékat, a kereskedelmi képviseletek vezetőit s ezek helyetteseit, a katonai, légügyi és
haditengerészeti attasékat s ezek segítőit, a különleges (gazdasági, kereskedelmi, közlekedési,
sajtó, kultúra, stb.) tanácsosokat és attasékat, továbbá a diplomaták családtagjait. A diplomaták
rendszerint diplomataigazolványt kapnak. A diplomáciai testület tagjai különleges diplomáciai
mentességet és előjogokat élveznek. A diplomácia korunkban kiemelkedő szerepet játszik a
nemzetközi biztonság és a stabilitás fenntartásában.55
5.4.1.1.

Külpolitika – (katonai)diplomácia – nemzetbiztonság összefüggései56

„A diplomácia a nemzetközi érintkezés kialakult módszere, vagy az államközi kapcsolatok
intézése, főleg tárgyalások útján. A múltban a diplomácia szó szuverén államok közötti
hivatalos kapcsolatokra vonatkozott, de a 20. századtól a jelentése kiszélesedett, s a
csúcstalálkozókat és más nemzetközi konferenciákat, valamint olyan szervezetek
tevékenységét is magában foglalja, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), a
Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold, továbbá az Észak-atlanti Szerződés Szervezete
(NATO), vagy az Európai Unió (EU) stb.
A diplomáciát sokszor összetévesztik a külpolitikával. A két fogalom között valóban szoros
kapcsolat áll fenn, de jelentésük nem azonos. A diplomácia a külpolitika megvalósításának
fő eszköze. A külpolitikát a politikusok határozzák meg, bár gyakran kikérik a diplomaták
tanácsait. A külpolitika kitűzi a célokat, kidolgozza elérésük stratégiáját, és körvonalazza az
általános taktikát. A diplomácia – a megadott kereteken belül legeredményesebbnek tartott
taktika alkalmazásával – végrehajtja a politikát. A külpolitikát rendszerint nyilvánosan
folytatják, a diplomácia viszont általában titkos, bár eredményeit sokszor közzéteszik.
A diplomácia célja az állam földrajzilag, történelmileg és gazdaságilag meghatározott
érdekeinek érvényre juttatása. Elsődleges feladata, hogy megvédje az ország függetlenségét,
biztonságát, valamint területi, politikai és gazdasági integritását. Csaknem ugyanilyen fontos
a cselekvési szabadság megőrzése. A diplomaták arra törekednek, hogy erőszak alkalmazása
és a partnerek megsértése nélkül a lehető legelőnyösebb helyzetbe juttassák országukat. A
diplomácia, mint a nemzeti célok elérésének egyik eszköze, a háború alternatívája. A
diplomaták a szó fegyverével élnek, és többnyire – ha nem is mindig – a béke megőrzésére,
megállapodások elérésére és az államok között kirobban viták megoldására törekednek. A
diplomácia a fenyegetés eszközét is bevetheti, ennek mértéke és hatása az állam
viszonylagos erejétől függ.
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A diplomáciai testület fontos tagjai a katonai vagy véderő attasék, akik katonadiplomáciai
feladatot látnak el. A katonai attasé a küldő ország hadseregének (fegyveres erőinek)
hivatalos képviselője (katonai diplomata) abban az országban, ahová kétoldalú
megállapodás alapján akkreditálták. A küldő állam honvédelmi minisztere nevezi ki, neki
van alárendelve és az illető országban levő nagykövetségen tevékenykedik az adott
nagykövetnek azonban nem alárendeltje, de szükség esetén a katonai tanácsadója. A katonai
attasé kapcsolatot tart a fogadó ország katonai vezető szerveivel és a küldő elöljárók
igényeinek megfelelően jelentéseket és elemzéseket terjeszt fel számukra. A katonai attasé
attaséhivatalt működtet, és lehetnek szintén diplomata státuszú beosztottjai (haderőnemi
attasék, helyettesek). Gyakori, hogy a katonai és a légügyi (v. haditengerészeti) attaséi
beosztásokat összevonják. Ugyancsak az is gyakori, hogy egy katonai attasét egyidejűleg
több államban is akkreditálnak. Napjainkban gyakorlattá vált a véderőattasé kifejezés
használata, amely minden haderőnem képviseletét magában foglalhatja.
Összegzésül megállapítható, hogy a nemzetbiztonság és a diplomácia szoros kapcsolatban
van egymással. A nemzetbiztonsági – vagy más nevükön – a hírszerző és biztonsági
szolgálatok a tevékenységük jelentős részét rejtett vagy nyílt formában a diplomácia
területén fejtik ki, tekintve, hogy az adott állam számára fontos biztonságpolitikai
információkat külföldről lehet megszerezni. Természetesen az ország belbiztonsági
kérdésével foglalkozó szolgálatok tevékenységi területe főleg az adott ország területére
terjed ki.”
5.4.2.

Hadművelet

A hadművelet a haditevékenység egyik formája; a csapatok cél, feladat, hely és idő szerint
összehangolt ütközeteinek, harcainak, csapásainak összessége, amelyeket egyidejűleg vagy
egymás után egységes elgondolás és terv alapján hadműveleti, hadműveleti-harcászati
feladatok megoldása érdekében meghatározott területen, adott idő alatt hajtanak végre. A
hadművelet tartalmát a hadműveleti cél, a haditevékenység térbeli kiterjedése és időtartama, a
résztvevő erők és eszközök mennyisége, a haditevékenység fajtája, rendje és vezetése,
valamint a kitűzött, illetve elért eredmények határozzák meg. Hadműveletet folytatnak: a
szárazföldi csapatok seregtestei: a légvédelmi csapatok; a légierő; a haditengerészet (flották,
flottillák) és a légideszant csapatok. A hadművelet lehet: szintjétől függően hadászati,
hadműveleti; a tevékenység célja alapján támadó és védelmi; a résztvevő katonai szervezetek
nagyságát tekintve hadsereg-, illetve hadtesthadművelet. Minden egyes hadműveletnek
jellemzői vannak. Ezek közül a legfontosabbak: a hadműveletben résztvevő csapatok (erők)
mennyisége, a működési sáv szélessége, a hadművelet időtartama. (Támadó hadműveletben
pedig ezeken kívül a támadás mélysége és üteme is). A hadműveletek tartalmát, előkészítésük
és megvívásuk módjait lényeges mértékben befolyásolják: a háború politikai céljai, a
megoldandó hadászati és hadműveleti feladatok jellege, az állam hadigazdasági lehetőségei, a
saját és ellenséges csapatok harci lehetőségei, a hadszíntér fizikai-földrajzi sajátosságai, a
vezetési rendszerek, a csatázók (erők) erkölcsi-fizikai állapota. valamint felkészültségük
színvonala.57 Megállapítható, hogy nincs hadművelet illetve bármilyen katonai művelet
megfelelő felderítő előkészítés illetve támogatás nélkül.
A kétpólusú világrend felbomlása után megjelent katonai, de nem minden esetben fegyveres
tevékenységet is igénylő válságreagáló illetve békeműveleteket is a katonai műveletekhez
sorolom, mivel a hadműveleti tevékenységhez hasonló, de mégis eltérő jellegű felderítési
tevékenységet igényelnek.
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5.5.

Összegzés valamint következtetések és ajánlások az 5. fejezet alapján

5.5.1.

5.5.2.
5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

5.5.7.
5.5.8.

5.5.9.

Az 1990-es évektől, de különösen a XXI. század kezdetétől a hírszerzés illetve
felderítés fogalmak helyett a rendszerszemléletű információszerzés (adatgyűjtés)
fejezi ki pontosabban a tevékenységet, hiszen az információs forradalom, az
információs társadalmak, a hálózatközpontú információs hadviselés és átfogóan az
információ=hatalom fogalmak, elvek, tények reális és meghatározó valósággá,
versenytényezővé váltak.
Az információ éppen olyan főszerepet játszik a világban, mint az anyag és az
energia. A tudás az információkból keletkezik.
Az elmúlt évtizedek során a titkosszolgálati munkában a technikai és az emberi
eszközök aránya is jelentősen megváltozott. Régebben az emberi erőforráson volt a
hangsúly, de ez a jelen időszakra a technikai eszközökre helyeződött át, ami egyrészt
jó, másrészt rossz. A technikai hírszerző eszközök műszaki megoldásai rendkívül
sok célra váltak alkalmassá (érzékelés, észlelés, pontosság, gyorsaság, feldolgozás,
elemzés, kiértékelés, döntés előkészítés, stb.), amire a közvetlen emberi (human)
megoldások nem alkalmasak. Továbbá a technikai megoldásokkal a human
kockázatok jelentősen csökkenthetők. Viszont a technikai megoldásokkal az
ellenség és a bűnözők gondolati, szubjektumuk, mentalitásuk, személyes
kapcsolatrendszerük, stb. nem ismerhető meg.
A titkosszolgálatok technikai megoldásainak előretörése és túlsúlya bizonyos fokig
elkényelmesítő is, sőt megtévesztő is lehet. Például a terrorista csoportok és
öngyilkos merénylők viselkedésében, gondolataiban, szándékaiban a technika, az
infokommunikáció nem tud olvasni, ehhez elsősorban a human hírszerzésre van
szükség. Tehát a közvetlen emberi hírszerzést, az ügynöki munkát, a beépítést, a
hálózatépítést, a HUMINT szerepét nem szabad elhanyagolni, sőt minél inkább
rangján kell kezelni annak, aki eredményes kíván maradni a XXI. században is.
A hírszerzés jelentőségét éppen az adja, hogy speciális eszközökkel speciális tudást
termel, ezért megszervezése és megbízható, hatékony működtetése elemi nemzeti
(állami) érdek. Ebből egyenesen következik, hogy – mivel a hírszerzés a
szuverenitás eleme, állami monopólium és felelősség – nem magánosítható, nem
adható ki „alvállalkozóknak”. A titkosszolgálatok számára a magánszektor nem
lehet más, mint egy hasznos kiegészítő erőforrás, a fenyegetések elhárításához
szükséges dinamikus eszköz, amelynek felhasználásával hatékonyabbá válhat
működésük, és amely lehetővé teszi, hogy a tevékenységük szétaprózása helyett a
nemzeti biztonság szempontjából legfontosabb feladatokra, a legkeményebb
„célpontokra” fókuszáljanak. Ezen túlmenően szoros ellenőrzést igényel.
A titkosszolgálati tevékenységnek és ezen belül a hírszerzésnek illetve a
felderítésnek a szerepe, célja, végeredménye kettős. Egyrészt védelmi, másrészt
érdekérvényesítési. Mindkettőt maximálisan ki kell használni egy életképes
nemzetnek.
A tárgyilagosság érdekében tudnunk kell, hogy az információszerzésnek, a
hírszerzésnek illetve a felderítésnek az eszközei, megoldásai, technológiái részben
jogszerűek, legálisak. Másrészt kevésbé jogszerűek, többször illegálisak is lehetnek.
A hírszerzésnek a diplomáciában illetve a felderítésnek a hadműveletekben betöltött
szerepe, célja a diplomáciai és hadműveleti definíciókból egyértelműen levezethető,
pozícionálható, mivel szinte minden folyamat és tevékenység-esemény
illetékességüket átfogja, kíséri.
A nemzetbiztonság és a diplomácia szoros kapcsolatban van egymással. A hírszerző
és biztonsági szolgálatok a tevékenységük jelentős részét rejtett vagy nyílt formában
a diplomácia területén fejtik ki, tekintve, hogy az adott állam számára fontos
biztonságpolitikai információkat külföldről lehet megszerezni.
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6. A biztonsági környezet kihívásai, kockázatai, veszélyei,
nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességére is kiterjedően58’59’60

a

A biztonságot különböző szempontok alapján lehet felosztani. A legáltalánosabb „osztályozás”
szerint a biztonság lehet:
– Kihívások – kockázatok – veszélyek
– Globális – regionális – lokális
– Katonai – politikai – gazdasági – társadalmi – környezeti, ipari és ellátási biztonság.
Ez utóbbi felosztás mentén tárgyalom a témát azzal a megjegyzéssel, hogy a biztonságot másként
is lehet csoportosítani.
6.1.

A globális biztonság tendenciái a XXI. században61

A biztonság fogalma jelen esetben a veszély hiányát, illetve az elkerülésére irányuló lehetőség
keresését jelenti, valamint az országok és társadalmak azon képességét, hogy megőrzik
független identitásukat és működési egységüket az általuk ellenségesnek tekintett, változásra
törekvő erőkkel szemben. A biztonságra irányuló tevékenység végső célja a túlélés, de ez
logikusan magába foglalja a létezés feltételeihez kapcsolódó aggodalmak széles skáláját is.
A katonai biztonság az államok fegyveres támadó és védelmi képességeinek kétszintű
összekapcsolódását, valamint az államok kölcsönös (békés) szándékáról történő meggyőződést
jelenti. Politikai biztonságon az államok szervezeti stabilitását, a kormányok típusait és az
azoknak legitimitást adó ideológiákat értjük. A gazdasági biztonság nem más, mint a hozzáférés
a közjólét és az államhatalom elfogadható szintjeinek fenntartásához szükséges pénzügyi és
egyéb gazdasági forrásokhoz valamint a piacokhoz. A társadalmi biztonságon a társadalom azon
képességeit értjük, amelyek a nyelv, a kultúra, a társulások, a vallási és nemzeti identitás,
valamint a szokások hagyományos törvényszerűségeinek újratermeléséhez szükségesek a
társadalmi fejlődés elfogadható keretein belül. A környezeti biztonság a Föld bolygó
bioszférájának megőrzését jelenti, mivel minden emberi tevékenység ezen alapvető
támogatórendszeren múlik. Ez az öt terület nem létezik egymástól elszigetelten. Ezen területek
mindegyike egy sarokpontot határoz meg a biztonság problémarendszerén belül, ugyanakkor
szorosan összekapcsolódva fejtik ki hatásukat.
Az egyik legfontosabb kérdés a periférián lévő államok számára, hogy miként fognak hatni saját
biztonságukra a nagyhatalmak között kialakuló kapcsolatokban megfigyelhető
törvényszerűségek. A kérdés lényege, hogy vajon a periférián lévő országok biztonságára
kevésbé lesznek-e hatással a politikai/katonai kérdések, és lesz-e egyfajta súlypontáthelyezés a
nem katonai jellegű biztonsági tényezők irányába, vagy a "harmadik világ" kifejezés
demarkációs vonalat húz a középpont és a periféria közé, amely utóbbi egy olyan világ, melyben
a dolgok sorrendjét (vagy éppen rendezetlenségét) a fejlett ipari országok ügyeinek sorrendjétől
teljesen eltérően kell meghatározni.
Annak érdekében, hogy megértsük, milyen biztonsági következményekkel jár a perifériában
lenni a XXI. század első évtizedében, meg kell értenünk a középpontban folyó változások
lényegét. Az új korszak kezdetén bátran megjósolható a nagyhatalmi kapcsolatok
törvényszerűségeinek négy meghatározó vonása: a többpólusú világrend kialakulása, a
megosztottság és rivalizálás enyhülése, új biztonsági közösség létesítése és a nemzetközi
közösség erősítése.
6.1.1.

A többpólusú világrend lép a kétpólusú hidegháborús rendszer helyébe.

A "nagyhatalom" kifejezés annyi évtizeden keresztül uralta az erőpolitika nyelvezetét, hogy
bárki csak döcögve tudná leírni a kialakuló új erőstruktúrát. A Szovjetunió hirtelen gazdasági
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és politikai hanyatlása egyértelműen kirekesztette az utódállamok szövetségét ebből a
kategóriából (a még mindig hatalmas orosz katonai potenciál ellenére). Az Egyesült Államok
hanyatlása lényegében fájdalommentesen ment végbe, és vitathatatlanul az egyetlen
nagyhatalom maradt. Ugyanakkor Európa pozícióinak erősödése, különösen az Európai Unió
– mint egy gazdaságilag és politikailag is önálló intézmény – megszilárdulása alapvetően
hozzájárult a befolyási szférák áthelyeződéséhez. Politikai sajátosságaik ellenére Japán és az
Európai Unió komoly jelöltek erre a címre, meglehet még mindig sokkal inkább gazdasági,
mintsem katonai és politikai hatásuk következményeként. Az Egyesült Államok kétségtelenül
a legnagyobb a nagyhatalmak között. Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a „nagyhatalom”
kifejezés nem a legmegfelelőbb ebben a többpólusú világrendben, mely megannyi független
gravitációs központtal és azok befolyási szférájával jellemezhető.
A Japánnal szembeni katonai megkötések és Európa politikai "határozatlansága" kevésbé esik
latba általános befolyásukhoz képest, ezért válnak az erő és stabilitás meghatározó pólusaivá a
globális politikai gazdaságban. Habár nem mind a hat nagyhatalom számít egy globális
egységnek, a többpólusú világrend egy olyan középpont létezését sugallja, amely nem annyira
élesen határolódik el a világ többi részétől.
Egy többközpontú mag több, egymással vetélkedő kapcsolódási pontot ajánl a periféria
számára. Ugyanakkor a két szuperhatalmi struktúráról a több nagyhatalmi struktúrára történt
átmenetnek csökkentenie kell a globális politikai nyugtalanságot, és ez a fenntartott,
beavatkozásra vagy reagálásra fordítható források csökkentését is jelenti. Ez ugyanakkor a
regionális politika jelentőségének növekedését eredményezi. Mivel a nagyhatalmak
érdekeltségi köre a világ számos térségére kiterjed, saját konfliktusaikat fogják exportálni a
periféria országaiba, de kevésbé intenzíven és kisebb rendszerességgel, mint a hidegháború
null-szaldós rendszerében.
6.1.2.

Az ideológiai megosztottság és rivalizálás egy sokkal alacsonyabb szintje.

Az új hatalmi központ többpólusú szerkezete csak az ideológiai konfliktus sokkal alacsonyabb
szintjét tűri el. A huszadik század úgy íródhat be a történelembe, mint a nagyhatalmak közötti,
az ideológiák miatti háborúk korszaka. Ez alatt a rövid évszázad alatt a háborúk szabadjára
engedték az ideológiai rivalizálást és az ideológiai rivalizálások szabadjára engedték a
háborúkat – mind a "forró", mind a "hideg" háborút.
A fasizmus és a kommunizmus, mint a fejlett ipari társadalmak kihívását célul kitűző
alternatív ideológiák veresége annyira meggyőző volt, hogy valószínűtlen ezek körül
bármelyik ideológia feltámadása. A liberalista kapitalizmust – minden jól ismert hibájával
együtt – széleskörű meggyőződés alapján úgy tartják számon, mint a rendelkezésre álló
leghatékonyabb és áhítottabb politikai-gazdasági rendszert. A politikai pluralizmus és
piacgazdaság együttes képletének rengeteg kritikusa akad, de közülük egy sem komoly
ellenfél. A többpólusú rendszerre történő áttéréssel kapcsolatosan ez a tény tovább csökkenti a
perifériába történő versenyszerű beavatkozás politikai és katonai indítékait.
6.1.3.

A vezető tőkés hatalmak között egy biztonsági közösség globális dominanciája.

Ahogy a hidegháború szövetségesi struktúrái jelentőségüket veszítve felbomlanak – a szovjet
tömb sokkal gyorsabban, mint a nyugatiak szövetsége –, egy tátongó űr kezd megjelenni a
nemzetközi biztonsági rendszer középpontjában. A nagyhatalmak közötti katonai
fenyegetettség jelentőségének csökkenésével egyre valószínűtlenebbé válik, hogy ezt az űrt új
szövetségi rendszerek fogják kitölteni, különösen akkor, ha az Európai Uniót magányos
nemzetközi szereplőként kezeljük (annak ellenére, hogy az unió legkevésbé sem tekinthető
egy önálló szuverén formációnak). A hidegháború utáni időszak szembetűnő jellemzője egy, a
tőkés hatalmak fő központjai között létrejött biztonsági közösség. Ez egy ország csoportot
jelent, amely nem számít, vagy nem készül a katonai erő egymás elleni alkalmazására. Ez egy
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mélyreható, minőségi változás, amely egyben azt is jelzi, hogy a közösség nem szándékozik
egy bizonyos ország vagy szövetség ellen háborúba lépni.
Ezen kapitalista biztonsági közösség léte – amely valójában Európára, Észak-Amerikára,
Japánra és Ausztráliára terjedt ki – hatalmas előnyt biztosít a nyugati hatalmaknak a globális
gazdaságban. Mivel ezen országoknak katonailag nem kell egymással versenyezniük,
könnyebben tudnak szembenézni más kihívásokkal, akár egyedül vagy éppen együttesen.
Az Öböl-háború példája egy koncentrikus modellt sugall a központ-periféria módosítására. A
legbelső körben található az Egyesült Államok, melynek akkor áll szándékában a vezető
szerepet betölteni, ha követik, és akkor harcol, ha széleskörű támogatást és segítséget kap. A
második koncentrikus körben a többi, harcra kész állam foglal helyet: a központ néhány
országa (alapvetően Anglia és Franciaország) és a periféria egyes országai (alapvetően
Egyiptom és Szaúd-Arábia). A harmadik körben azok az országok vannak, amelyek nem
harcolnak, de készek fizetni, alapvetően Japán és Németország. A negyedik körben foglalnak
helyet azok az országok, amelyek készek a támogatásra, de nem képesek harcolni vagy fizetni.
Ez egy nagy csoportot tesz ki és azokat az országokat öleli fel, melyek készek a katonai
akciókat megszavazni, vagy annak érdekében felszólalni, és néhányan közülük (mint például
Dánia) még szimbolikus katonai erőket is küldenek. Ebben a körben található még a
Szovjetunió és Kína is. Az ötödik körben vannak azok az országok, amelyeket kielégít a
semlegesség (se nem ellenzik, se nem támogatják a vállalkozást, de készen állnak az ENSZ
Biztonsági Tanácsa határozatainak elfogadására). Ebben az öt körben található a nemzetközi
közösség döntő többsége, köztük az összes nagyhatalom. A hatodik körben vannak azok az
államok, amelyek ellenzik a vállalkozást (alapvetően szóban, illetve szavazással). Ide tartozik
Kuba, Jordánia, Jemen és számos arab ország. A hetedik körben vannak azok, akik készek a
szembenállásra például a volt Irak.
Ez a modell nem teszi lehetővé a jövő közvetlen előrevetítését. Ez nem egy állandó szövetség,
de nem is nagy valószínűséggel visszatérő formáció. Azonban ez valóban lehetővé teszi a
középpont által uralt biztonsági kapcsolatok, a rendelkezésre álló mechanizmusok általános
jellemzőinek előrejelzését. Ezzel egy időben a modell alkalmas a központ azon agresszorok
elleni elszigetelési képességének kialakítására, akik a fennálló politikai rendet és a
világgazdaság működőképességét fenyegetik.
6.1.4.

A nemzetközi közösség erősítése.

Az új hatalmi központ utolsó, de egyben a legbizonytalanabb jellemzője ez, habár ez a
paraméter az előző háromnak hihető terméke. Hedley Bull és Adam Watson a
következőképpen határozták meg a nemzetközi közösséget: "az államok egy csoportja (vagy
még általánosabban, független politikai kötöttségek egy csoportja), amely nem pusztán egy
rendszerforma, abban az értelemben, hogy minden egyes ország viselkedése egy szükséges
kalkulációs tényező mások számára, de amely úgyszintén párbeszéddel és a kölcsönös
kapcsolatokat befolyásoló közösen elfogadott viselkedési normákkal és intézményekkel kerül
kialakításra, és amely államok ezen megállapodások megtartásával ismerik el közös
érdekeiket."
A modernkori nemzetközi társadalom megalakulása egyet jelent az országok függetlenségi
törekvéseinek kölcsönös elismerésével. Ez jogilag egyenrangú partnerekké teszi őket és
lehetővé teszi a diplomáciai kapcsolatok kialakítását. A jelen nemzetközi közösség
csúcspontját képezi az intézmények és kormányközi megállapodások egész sora, melyekkel az
államok csoportjai viselkedésüket koordinálják közös célkitűzéseik elérése érdekében. Ezen
intézmények és megállapodások némelyike már majdnem univerzális – az Egyesült Nemzetek
Szervezete vagy az atomsorompó egyezmény. Mások, mint például az Európai Unió, sokkal
zártabbak. De az Európai Unió, meglehet csak regionális jellegű, manapság annyira átfogóan
intézményesített lett, hogy többen inkább egyéni szereplőnek tekintik, mintsem országok
rendszerének.
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A központon belüli és a biztonsági kapcsolatokkal összefüggő változásoknak közvetett és
közvetlen hatása lesz a periférián belüli biztonságra. Hasznos, ha ezeket a változásokat
megvizsgáljuk a biztonság öt összetevőjének alapján.
6.1.5.

Politikai biztonság.

Talán a legnyilvánvalóbb politikai változás a hidegháború végeztével az erőpozícióra épülő
bipolaritás valamint az ideológiai rivalizálás megszűnése, melyek alapvető jellemzői voltak a
középpont perifériába történő behatolásának. Ennek azonnali következménye a periféria
országainak, mint „stratégiai segédeszközöknek” lecsökkent értéke a nagyhatalmak
rivalizálásában.
Továbbra is nyitott kérdés marad, hogy a pluralizmus nagyobb teret fog-e nyerni, mint az
önkényuralom a harmadik világ országainak bizonytalan és több szempontból sem kecsegtető
politikai környezetében. A gyakorlat viszont azt sugallja, hogy a nemzetépítés egy bonyolult,
nehéz, hosszú távú és gyakran erőszakkal tarkított vállalkozás. Különösen igaz ez a rosszul
helyezkedő és gyengén megáldott későn jövök esetében, akiknek külső nyomás alatt kell azon
normákkal azonosulniuk, melyeket a nemzetközi rendszerhez tartozó más, gazdaságilag
fejlettebb államok már teljesítettek.
A legtöbb afrikai-ázsiai ország esetében a gyarmati felszabadítás már egy-két generációval
ezelőtti eseménynek számít, így a lakosság gyorsan és nagymértékben növekvő hányadánál
már nem személyes tapasztalatként jelentkezik. A gyarmati felszabadítás egyre inkább a múlt
és nem a jelen történelem részét képezi, így több perifériás ország kormánya számára nőtt a
távolság a gyarmati felszabadítás eseményeitől.
Amint a gyarmati felszabadítás egyre távolabbnak tűnik, a periféria számos kormányának
egyre többet kell munkálkodnia a gyakran gyászos gazdasági mutatók súlya alatt, a volt
gyarmatosító segítségnyújtása nélkül. Ezek az országok különösen nehéznek találják majd,
hogy érdemben tudjanak foglalkozni mind a külföldiek, mind pedig a helyi lakosság
elégedetlenségével.
A középpontban végbemenő változások egy további lehetséges hatása a periféria politikai
biztonsági rendszerére az iszlám fundamentalizmus előrenyomulása egészen odáig, hogy a
Nyugat hegemóniájával szembeni politikai ellenzék rangjára lép. A kommunizmus, mint
vezető Nyugat-ellenes ideológia bukása tereli az iszlámot ebbe az irányba, és az iszlám
számos szószólója élvezettel vállalja fel ezt a feladatot.
A történelmi csalódottság és ideológiai szembenállás örökségét alapul véve az iszlám, mint
Nyugat-ellenes nézet a periféria vezető platformjává válhat – habár ezt is könnyen
közömbösíteni lehet a mozgalmon belüli megosztással és rivalizálással. Ez a régi
megosztottság jelentős politikai szakadáshoz vezethet Észak és Dél között az elkövetkezendő
évtizedekben, amikor a Nyugat uralja a középpontot, míg az iszlámnak jelentős hallgatósága
van Afrikában és Ázsiában. Ha ez így lesz, akkor ennek eredményeként Európa és
Oroszország egyre súlyosbodó biztonsági problémával fog szembenézni, mivel mindkettőnek
jelentős kiterjedésű közös határa van az iszlámmal, és a volt Szovjetunió esetében ez a határ az
országon belül található.
6.1.6.

Katonai biztonság.

A középpontban végbemenő változások úgy is értelmezhetőek, mint a periféria
militarizáltságának csökkenése. Egy ideológiailag kevésbé megosztott és egyre inkább
multipoláris középpontnak kevesebb oka lesz a politikai versengésre, arra, hogy fegyvereket
szállítson a perifériára.
A hidegháború végével több, a periférián lévő katonai bázis stratégiai jelentősége csökkent, és
kevesebb indíték lesz a fegyverrel történő támogatásra (ami a helyi kormányok
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megnyerésének lehetséges módja). A periférián belüli és regionális politikai versengéseknek a
végkimenetele – ha más feltételek azonosak maradnak – kevésbé lesz fontos a nagyhatalmak
számára, mint az előzőekben volt. A nagyhatalmaknak – ideológiai viták hiányában –
kevesebb indítékuk lesz arra, hogy a periféria országait eszközként kezeljék.
A nukleáris fegyverek elterjedése ellen irányuló szigorító intézkedések széles körű támogatást
váltottak ki annak ellenére, hogy a nukleáris kérdések természetükből adódóan különböző
felfogásban kerülnek megvitatásra a nukleáris fegyverekkel rendelkező és azokkal nem
rendelkező országok részéről. Minthogy a nukleáris kérdésen belül az egyik feszültséget az a
tény okozza, hogy a nagyhatalmaknak sem sikerült jelentős lépéseket tenniük saját nukleáris
fegyvereik csökkentése területén, a hidegháború végének és a stratégiai haderő jelentős
csökkenésének következményeként a nukleáris biztonsági rendszer erősítését kellene előtérbe
helyezni. Ezen biztonsági rendszer sikere vagy bukása jelentős kihatással lesz mind a
periférián belüli biztonságra, mind a központ és a periféria közötti katonai kapcsolatokra.
Dél-Ázsiában mind India, mind Pakisztán a nyilvános nukleáris hatalommá válás határán
vannak, és senki sem kételkedik abban, hogy Izrael már egy nukleáris állam. Már nem tartható
fenn az az elképzelés, hogy az öt nukleáris fegyverrel rendelkező állam egy zárt klubot alkot,
de az sem teljesen nyilvánvaló, hogy a nyolcakká történő átalakulás miként illeszthető bele
ebbe a rendszerbe anélkül, hogy más követelések előtt a kapukat kinyitnánk. Némely
megközelítésben még komolyabb az a probléma, hogy mit lehet tenni a nukleáris rezsim
megsértőivel. Nehéz lenne elképzelni, hogy Irán "ne nyalná meg a sót" (miként azt Pakisztán
tette) annak érdekében, hogy utolérje legfőbb regionális ellenségének nukleáris képességeit.
Amíg Irak ideiglenesen kénytelen volt nagyhatalmi vágyait feladni, Algéria került a
spekuláció középpontjába, mint egy arab bomba lehetséges forrása. Ugyanakkor Észak-Korea
katonái gyanús nukleáris tevékenységet folytatnak és megpróbálják elkerülni az Nemzetközi
Atomenergia Ügynökséggel létrehozandó érdemi megállapodást, amely jogi biztosítékokat
adna a nem kívánatos nukleáris tevékenység ellen. Ezek a belülről jövő kihívások komoly
kérdéseket vetnek fel az ellenőrző rezsim hosszú távú életképességéről, a betartást biztosító
szigorúbb mechanizmusok hiányában (vagy a Biztonsági Tanácson keresztül, vagy
egyoldalúan, mint ahogyan az izraeli és amerikai légicsapások esetében történt az iraki
nukleáris objektumok ellen).
A középpont és a periféria közötti hagyományos fegyver-kereskedelmet jellemző nagyobb
felügyelet egy újabb fejlemény, amely a hidegháború végétől kezdődött. Ez a nagyobb
ellenőrzés azonban nem elégséges a fegyverkezelési hajsza teljes megfékezéséhez.
A hidegháború utáni világ erőszakos üzleti versengésében a fegyverkereskedelem azon kevés
ipari területek egyike maradt, ahol a Szovjetuniónak és Kínának relatív előnye van, csakúgy
mint néhány kisebb exportőrnek (például Csehszlovákia). Ennek következménye már látható
volt Kína készségében az 1980-as években, amikor szinte bármilyen vásárlónak kész volt
bármilyen katonai technológiát eladni (beleértve a nukleáris robbanófejekkel felszerelhető
ballisztikus rakétákat). Ugyanez a logika vonatkozik – még ha kisebb mértékben is – Angliára,
Franciaországra és az Egyesült Államokra. Ez a három ország keserves harcot vív Japánnal és
Németországgal a polgári gyártástechnológiában, de könnyebb a dolguk a katonai piacokon,
ahol a régi háborús vereségek nagymértékben korlátozzák a japán és német részvételt. Mind az
öt nagy fegyvergyártónak a hazai felvevő piac csökkenésével kell szembenéznie a
hidegháború eredményeként, és így exporttevékenységüket kell erősíteniük katonai iparuk
fenntartásához. Ezen túlmenően, számos iparosodó ország – beleértve Brazíliát, Indiát, Izraelt,
Dél-Koreát és Dél-Afrikát – egyre több eszközzel és erősödő szándékkal rendelkezik a
fegyver-kereskedelemben folyó harchoz. A szállítók közötti verseny a szigorú
követelményekkel és az utánpótlási források puszta változatosságával együtt eléggé
valószínűtlenné teszi a fegyver-kereskedelem hatékony rendszeres ellenőrzését.
A második mechanizmus az iparosodás és a fegyvergyártási képesség közötti megbonthatatlan
kapcsolatból ered. Az iparosodás feltartóztathatatlanul nyomul előre a világon mindenhol, és a
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legszélsőségesebb "zöldek" kivételével mindenki előszeretettel köszönti ezt a folyamatot, mint
az emberi civilizáció előrehaladásának alapvető alkotóelemét. De a fegyvergyártás
elválaszthatatlan a civil gazdaságtól: csak gondoljunk bele abba, hogy miként vált az Egyesült
Államok egy alapvetően polgári gazdasági formációból hadiipari nagyhatalommá mindössze
néhány év alatt az 1940-es években. Az 1990-es években a fegyvergyártáshoz szükséges
technológiák elavultak. A mérgező gázok és gépfegyverek gyártásához szükséges ismeret és
szaktudás száz évvel ezelőtt született és még a nukleáris technológia is fél évszázadra nyúlik
vissza. Ahogy a technológiák egyre elavultabbakká válnak, azokat egyre könnyebb
megszerezni, még olyan gyengén fejlett országnak is, mint Irak.
A polgári és katonai technológiák közötti átfedés különösen nyilvánvaló a nukleáris és vegyi
iparágak esetében, de ugyanez vonatkozik a gépészetre, járműiparra, repülő és hajóépítésre.
Mindezekben az iparágakban szenvedélyes versengés figyelhető meg mind a termék, mind
pedig a gyártósorok eladását illetően. Bármely teljes polgári nukleáris iparral rendelkező
országnak gyakorlatilag birtokában van az atombomba előállításához szükséges összes tudás
és eszköz. Bármely ország, amely képes alapvető ipari vegyi anyagok előállítására, mérgező
gázokat is elő tud állítani. Bármelyik, amelyik műtrágyát gyárt, képes veszélyes
robbanóanyagok előállítására. Bárki, aki tehergépkocsikat, buldózereket és repülőgépeket
gyárt, képes páncélozott gépjárművek, harckocsik és bombázó repülőgépek gyártására. Az
Irakkal, Líbiával, Izraellel, Pakisztánnal, Dél-Afrikával, Brazíliával és más országokkal
szembeni aggodalom oka legalább annyira nagymérvű iparosodásuk, mint közvetlen
fegyvervásárlásaik, és semmilyen módon sem lehet megakadályozni az ipari-katonai
képességek beszivárgását a perifériába. Bármely, ennek érdekében tett kísérlet a fegyverekkel
kapcsolatos szigorítások célkitűzéseit közvetlenül ellentétbe állítaná a gazdasági fejlődés
célkitűzéseivel.
A fegyver-kereskedelem és az iparosodás együttes hatása az lesz, hogy a katonai képességek
igenis elterjednek (vagy az egyik mechanizmussal vagy a másikkal). A fegyver-kereskedelem
megállítására tett kísérletek fokozzák a katonai iparosodásra tett erőfeszítéseket. Ennek
következtében a katonai biztonság egy megfoghatatlan célkitűzés marad. A hidegháború vége
a politikai motivációkkal alátámasztott fegyverszállítás bizonyos csökkenését eredményezi, de
semmi okunk sincs azt gondolni, hogy a militarizáció problémájának megszűnését jelenti a
periférián. Bármely pénzzel rendelkező rezsimnek a jövőben is lehetősége lesz korszerű
fegyverek beszerzésére.
6.1.7.

Gazdasági biztonság.

Ha a gazdasági biztonság a hozzáférést jelenti a jólét és az államhatalom elfogadható szinten
tartásához szükséges gazdasági és pénzügyi erőforrásokhoz illetve a piachoz, akkor az elmúlt
néhány év gyökeres politikai változásai nagy valószínűséggel kevés javulást eredményeznek a
periféria gazdasági biztonságában. A gazdasági biztonság ötlete ellentmondásokkal és
véleménykülönbségekkel tűzdelt. Ezek jól tükröződnek abban a kegyetlen igazságban, amit a
következő aforizma fogalmaz meg: "A kizsákmányoltságnál már csak a kizsákmányolatlanság
a rosszabb".
A periféria országaival kapcsolatban a gazdasági biztonság a késői gazdasági fejlődés állandó,
szerkezeti előnytelenségeire és a gazdasági, valamint iparosodási ranglétra egy alacsonyabb
fokán elfoglalt pozícióra utal. Ilyenfajta gyengeség következményei széles skálán mozognak,
egészen olyan szinttől, amikor az ország képtelen a lakosság alapvető igényeinek kielégítésére
(mint például Szudán, Banglades, Etiópia és Libéria), azon keresztül, amikor az elsődleges
exporttermékekből származó bevételek bizonytalanok vagy ideiglenesen nem kerülnek
folyósításra (mint például Zambia, Peru és Nigéria), egészen odáig, amikor a külső
intézmények politikai nyomásának képtelenek ellenállni a szükséges tőkebeáramlás érdekében
(mint például Brazília, Argentína vagy Tanzánia). Nagyon úgy tűnik, semmi okunk nincs azt
várni, hogy bármilyen alapvető változás álljon be a periféria általános problémájában, mely
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szerint ezek az országok gyenge pozíciókat foglalnak el a világpiacon, melynek árait,
kereskedelmét, pénzügyi és gazdasági fejlődését egyaránt a központ felügyeli.
Más szavakkal, a periféria továbbra is periféria marad. Néhányan azt állítják, hogy a helyzetük
romlani fog a csökkenő nyersanyagárak, a fejlődő országok közötti egyre fokozódó
érdekkülönbségek, a központ által eredményesen alkalmazott "oszd meg és uralkodj" elv, az
eladósodás miatti sebezhetőség, és a fejlett ipari országok átállása miatt az olcsó munkaerőről
az intelligens automata technológiákra.
A központon belüli politikai lassulás és erő-diffúzió regionális gazdasági szférák sokaságát
hozhatja létre, melyek középpontjai: Európa, Japán és Észak Amerika. Az viszont egyelőre
még nem világos, hogy a globális perifériából a regionális perifériába történő átkerülés nagy
különbséget jelent-e akár a struktúrában elfoglalt helyet tekintve, akár a legtöbb perifériás
ország gazdasági biztonságában.
A periféria egyre jobban képes lesz felhánytorgatni a középpont önös érdekeit a globális
környezetvédelmi előírások betartásával kapcsolatosan. A periférián lévő országok úgyszintén
képesek lesznek a központ veszélyeztetésére a nem kívánatos menekültáradattal, hacsak a
jóléti és fejlődési kilátásokat nem tartják megfelelő szinten.
Nem lehetetlen, hogy a periféria némely részein (konkrétan azokon, ahol mind az állami
struktúra, mind pedig a gazdasági fejlődés teljes kudarcba fulladt) gyakorlatilag megjelenhet
egyfajta intézményes újra-gyarmatosítás, habár valamivel diplomatikusabb kifejezést kell
találni annak leírására. Afrikában számos potenciális jelölt van erre, azonban akad néhány
Dél- és Délkelet-Ázsiában, Közép-Amerikában és a Karib-térségben is.
6.1.8.

Társadalmi biztonság.

A társadalmi biztonság nagy valószínűséggel sokkal jelentősebb kérdés lesz a központ és a
periféria között, és mindkettőn belül is, mint amilyen volt a hidegháború korszakában. A
társadalmi biztonság azokat a veszélyeket, azt a sebezhetőséget veszi tekintetbe, amelyek a
közösségi identitás és kultúra törvényszerűségeire hatnak. A két kérdés, amely a
legszembetűnőbben szerepel a társadalmi biztonság napirendjén a XXI. század kezdetén a
központ-periféria kapcsolatában a menekültügy és a versengő civilizációs csoportok
összecsapása.
A migráció a közösségi identitást és kultúrát fenyegeti a lakosság etnikai, vallási és nyelvi
összetételének közvetlen megváltoztatásával. A legtöbb társadalom korábbi vándorlások
eredménye, már önmagukban is egy kevert népcsoportot képviselnek. Többen üdvözlik – egy
bizonyos pontig – azt a kulturális tarkaságot, melyet további népvándorlások hoznak
magukkal. De egy bizonyos ponton túlmenően a migráció az emberek számarányának
kérdésévé válik. Külföldiek túlságosan is jelentős bevándorlása fenyegetni fogja a meglévő
társadalom hagyományos módon történő megújulását, ami könnyen politikai tiltakozást
eredményezhet és a bevándorlás ellenőrzését teszi szükségessé.
Az elmúlt öt évszázadban alapvetően az európaiak népvándorlása jelentett veszélyt (és nem
csak társadalmi veszélyt) más nemzeteknek. A XXI. század elején azonban egy még
állandóbb, tömeges népvándorlás indítékai rajzolódnak ki, és éppen ellenkező irányban, a
perifériától a középpontba. Európa és Amerika fejlett ipari kultúráiban a születési arány
alacsony, az életszínvonal pedig magas és emelkedőben van. Közvetlen déli
szomszédságaikban a periféria államainak tucatjai találhatók magas születési aránnyal és
alacsony, gyakran csökkenő életszínvonallal. A migrációs nyomás indítékai továbbra is
megmaradnak, mivel a remény egyre halványabb, hogy a politikai függetlenség gazdasági
fejlődéssel és felvirágzással jár együtt. Néhány helyen ezek a remények valóra váltak, de
többeknek kilátástalan jövővel kell szembenézniük, amelyben nagy valószínűséggel ezek a
szegény országok még jobban leszakadnak a tőkés központ gyorsan fejlődő gazdaságaitól.
Néhány ország még a jelenlegi alacsony életszínvonalától is el fog maradni.
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A társadalmak közötti súlyosbodó migrációs probléma nehezebben kezelhetővé teszi a
közöttük létrejövő gátakat és feszültségeket. Egy önmagát a nem kívánatos migrációval
szemben védő országnak nem csak jogi és fizikai akadályokat kell emelnie a bevándorlókkal
szemben, de úgyszintén hangsúlyoznia kell a különbözőséget egy olyan társadalomtól,
amelynek tagjait ki akarja rekeszteni. A jogi hovatartozás és faji kérdés összekapcsolását
lehetetlen elkerülni. A bevándorlók bűnöző osztályként történő kezelése könnyen alapul
szolgálhat a társadalmak közötti antagonizmusra (mindkét fél részéről).
A központon belüli bevándorló közösségek jelenléte ugyanakkor nem jelenti automatikusan
egy, a perifériából a központba irányuló veszély meglétét, az "ötödik hadoszlop" típusú
terrorizmusból adódó veszélyt. A civilizációs csoportok közötti összeütközés a
legszembetűnőbb a Nyugat és az iszlám között. Ahogy már említettem, ennek részben a világi
és vallási értékek közötti nézetkülönbség az oka, részben a kereszténység és az iszlám közötti
történelmi rivalizálás, részben a Nyugat hatalmi féltékenysége, részben a Nyugatra való
neheztelés, mivel a Nyugat befolyása alatt tartja a Közel-Keleten a gyarmatosítás utáni
politikai átalakulást, részben pedig azzal a keserűséggel és kisebbségi érzéssel magyarázható,
ami az iszlám és nyugati civilizációk elmúlt kétszáz évben elért vívmányainak
összehasonlításából adódik.
Nyilvánvaló gazdasági és technológiai sikerével a Nyugat mindenki mást a "rossz" képében
tünteti fel (vagyis alulfejlett, vagy hátrányos helyzetű, vagy szegény, vagy szervezetlen, vagy
elnyomó, vagy civilizálatlan, vagy primitív), aláaknázva ezen társadalmak státuszát és
legitimitását. A Nyugat óriási energiája, gazdasága, felfedező-képessége és szervezeti
dinamizmusa – nem is említve annak szent fogyasztói kultúráját – nem tehet mást, mint hogy
világszerte mélyen behatoljon a gyengébb társadalmakba. Az iszlám esetében ez a veszély a
földrajzi közelséggel és a történelmi antagonizmussal válik még bonyolultabbá, valamint azzal
a nyilvánvalóan politikai szereppel, amelyet az iszlám követőinek életében játszik. A
Nyugattal való rivalizálás még erőteljesebbé vált azzal, hogy maga az iszlám még mindig egy
életerős és terjeszkedő nézet.
A migrációs veszély és a kultúrák megütközése együttesen elég könnyűvé teszi egy
forgatókönyv megírását, amiben egyfajta társadalmi hidegháborúról van szó a központ és a
periféria legalább egy része között, és különösképpen a Nyugat és az iszlám között, melyben
Európa lehet a frontvonal. Ha az iszlám és a kereszténység határvonalán felforrósodna a
helyzet, ez az európaizálódási irányzatokat erősítené a Szovjetunión belül és azokat
gyengítené, akik egy elszigeteltebb, szláv opció mellett teszik le a voksukat. Az iszlámmal
folytatott hidegháború az európaiság szellemét erősítené az európai integrációs folyamatok
szempontjából kritikus időszakban. Mindezen és egyéb más okokból kifolyólag Nyugaton
támogatók széles tábora alakulhat ki, amely nemcsak az iszlám elleni társadalmi hidegháború
elkerülhetetlenségét hirdeti, de politikai lépésekre is kész annak beindítására.
6.1.9.

Környezeti biztonság.

A környezeti kérdések többsége a biztonság birodalmán kívül esik és jogosan gazdasági
kérdésként kezelik (például miként legyenek az ipari tevékenység által okozott szennyezés
költségei összeszámolva, ellenőrizve és fizetve). Ahol a környezeti problémák nagymértékben
fenyegetik az emberi létezés feltételeit – mint például azon veszélyeztetett országok esetében,
ahol a tengerszint jelentős emelkedése súlyos áradással fenyeget –, ott a hasonló kérdések
biztonsági problémaként történő kezelése helyénvaló.
Célszerű, ha a nemzetközi biztonság problémáival összefüggő tevékenységeket úgy kezeljük,
mint amelyek alapvető változásokat eredményezhetnek bolygónk atmoszférájának
működésében. Ilyenek lehetnek például az ipari gázok vagy vegyi anyagok, melyek a Föld
ózonrétegének elvékonyodásához vezetnek, vagy olyan termelő tevékenységek, melyek az
atmoszféra oxigén-utánpótlását veszélyeztetik hatalmas erdőségek vagy a tengeri planktonok
kiirtásával.
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Biztonsággal megjósolható, hogy ez a komplex megközelítés egyre nagyobb jelentőséggel bír
majd a jövőben, amikor bolygónk népsűrűsége emelkedik. Ennél sokkal nehezebb azt
előrevetíteni, hogy milyen gyorsan fog mindez bekövetkezni és milyen intenzív lesz a nyomás.
Amennyiben rövid időn belül jelentős éghajlati változások állnak be, mindez könnyen
kivételes fontosságú kérdéssé válhat. Néhány perifériás ország ki van téve a közvetlen
megsemmisülés veszélyének, amit a folyamatos szárazság és elsivatagosodás vagy az
emelkedő tengerszint okoz.
A bolygó környezetének minősége jó okot fog adni a központnak a perifériába történő
beavatkozásra a környezeti biztonság nevében. A periféria ennek kapcsán némely politikai
előnyre fog szert tenni ezen érdekre alapozva, és továbbra is vádolni fogja az iparosodott
központot az ilyen jellegű problémák miatt. Ez a pengeváltás azonban a kölcsönös függőség
politikai keretei között fog maradni, a biztonság küszöbszintje alatt. A probléma azonban
bonyolódhat a határvitával oly módon, hogy komoly érdekkülönbséget indukál. Ahogy arra
már mások is rámutattak, a környezeti kérdések – különösképpen a víztartalékok felügyelete –
nagy valószínűséggel jelentős konfliktusokat eredményezhet a periférián belül.
6.2.

Katonai kihívások, kockázatok, veszélyek

6.2.1.

A tömegpusztító fegyverek elterjedése

Az 1985-ös adatok szerint olyan mennyiségű nukleáris fegyverzet halmozódott fel, amellyel a
Föld 67-szer elpusztítható. A nukleáris veszélyt növeli az a tény is, hogy a régebbi ötről (USA,
Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország, Kína) 3-4 szeresére nőtt az ilyen fegyverekkel
rendelkező vagy azok előállítására képes és törekvő országok száma. Egyébként már a
hatvanas évekre elérték a nagyhatalmak a kölcsönösen garantált megsemmisítés lehetőségét,
ami egyben az egyik legjelentősebb fékező ereje egy nukleáris háború kirobbanásának. A
kölcsönösen garantált megsemmisítés azt jelenti, hogy bárki elindít egy nukleáris támadást, a
megtámadott(ak) a viszonzások során olyan ellencsapásokat mérhetnek egymásra, hogy a
hadakozó felek és sajnos a környezetük is megsemmisülhet.
Az euro-atlanti térség biztonságát fenyegető stratégiai veszély a tömegpusztító (nukleárisradiológiai, vegyi és biológiai) fegyverek és hordozóeszközeik, valamint az előállításukhoz
szükséges technológiai ismeretek terjedése és felhasználásuk lehetősége, továbbá e fenyegetés
és a terrorizmus potenciális összefonódása jelenti. Bár a nemzetközi egyezmények és
exportellenőrzési rezsimek végrehajtása lassítja a tömegpusztító fegyverek és
hordozóeszközeik terjedését, nő a kockázata annak, hogy ilyen fegyverek és anyagok
terroristacsoportok, a terrorizmust támogató, illetve annak menedéket adó államok területére
vagy birtokába kerülnek. A tömegpusztító fegyverek elterjedésében az azokat birtokló vagy
azok kifejlesztésére törekvő államokon túl a szükséges technológiákkal, nyersanyagokkal,
szakemberekkel rendelkező államoknak is különleges felelősségük van.
A tömegpusztító eszközök elterjedése önmagában is kihívást jelent, mivel célba juttatásuk
nem hagyományos módon is történhet. Különösen nagy veszélyt jelentenek a vegyi és
biológiai fegyverek, amelyek viszonylag könnyen előállíthatók, nehezen ellenőrizhetők, és a
regionális konfliktusok vagy nemzetközi terrorcselekmények során nagyobb az alkalmazásuk
veszélye. Emellett számos ország törekszik arra, hogy önállóan vagy más államokkal
együttműködve kis- és közép-hatótávolságú hordozó eszközökre tegyen szert, s ezzel erősítse
regionális szerepét és befolyását. A tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése
elsősorban a feszültséggócokban jelent fokozott veszélyt, de a rakétatechnológia elterjedése
közvetve Európa és az euró-atlanti térség biztonságát is veszélyezteti.
Magyarország a nemzetközi non-proliferációs rendszer tagjaként aktívan hozzájárul a
tömegpusztító fegyverek további terjedésének megakadályozásához, a létükből fakadó
kockázatok csökkentéséhez, s ennek keretében részt vesz az exportellenőrzési rezsimekben.
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6.2.1.1.

Öt atombombányi plutónium került elő egy francia laborból62

A korábban bejelentetthez képest ötször több plutóniumot tároltak egy dél-franciaországi
kutatóközpont laboratóriumában - derült ki a felszámolást megelőző leltározás alatt. A
Greenpeace szerint ez a plutóniummennyiség öt atombomba előállítására elegendő. A
létesítményért felelős bizottság szerint az anyag semmilyen veszélyt sem jelentett. A
plutóniumot már nyáron megtalálták, de a bizottság októberig várt az eset bejelentésével. A
késlekedés esetleges következményeiről az ügyészség dönt.
A nyilvántartott nyolc kilogrammnál közel ötször nagyobb mennyiségű plutóniumot találtak
a dél-franciaországi Cadarache nukleáris kutatóközpontjának egyik felszámolás alatt álló
laboratóriumában. Jean-Louis Borloo francia környezetvédelmi csúcsminiszter "teljes
átláthatóságot" sürgetett csütörtökön az ügyben, miután a júniusban felfedezett helyzetről
csak október 6-án értesítette a kutatóközpont a francia nukleáris biztonsági hatóságot (ASN).
Az ASN szerdán este adott ki közleményt, amelyben a hétfokú veszélyességi skálán kettes
szintűnek minősítette az incidenst.
A közlemény szerint a Cadarache-ban működő 19 nukleáris létesítményért felelős
atomenergia bizottság (CEA) arról tájékoztatta az ASN-t, hogy korábban alábecsülték a
plutónium technológiai laboratóriumban tárolt mennyiséget, de az semmilyen veszélyt nem
jelentett. Henri Maubert, a CEA szóvivője szerint azért nem volt veszély, mert a plutóniumot
a biztonsági előírások szerint por formájában 450 dobozba szétosztva tárolták, amely
egyenként nem érte el a kritikus tömeget.
A plutónium technológiai laboratóriumát 1964-ben hozták létre, és március óta folyik a
kutatórészleg felszámolása. A teljes leltár a hónap végére készül el. A szóvivő szerint a CEA
nem akarta eltitkolni a helyzetet, hanem jóhiszeműen "teljes képet" akart kialakítani, mielőtt
értesítette az illetékes hatóságot.
A Greenpeace szerint ugyanakkor hosszú idő óta az egyik legsúlyosabb és legkritikusabb
nukleáris intézményt érintő helyzetről van szó, a felfedezett plutónium mennyiség ugyanis öt
atombomba előállítására elegendő. A plutónium erősen radioaktív és mérgező anyag,
egyetlen milligramm is rákos megbetegedést okozhat, ezért a nemzetközi előírások alapján
minden államnak grammonként kell nyilvántartania, hogy mekkora mennyiségű
plutóniummal rendelkezik - hívták fel a figyelmet francia környezetvédők.
Az ASN szerint elsősorban az ad okot aggodalomra, hogy a CEA hónapokig késlekedett a
talált mennyiség bejelentésével. Az ASN ezért az ügyészséghez fordult, amely a
közeljövőben dönt arról, hogy indít-e igazságügyi eljárást az ügyben.
6.2.2.

Fegyvercsempészet

A csempészet céljából kialakított útvonalak gyakorlatilag bármilyen illegális termék
utaztatására megfelelnek. Ilyen módon lehet eljuttatni a fegyverkereskedelemből nem
részesedő, gyakran szélsőséges és radikális csoportoknak a fegyvergyártásból megszerzett
termékeket is.
Nagyságrendileg azért annyit kijelenthetünk, hogy a fegyverkereskedelem évente több
tízmilliárd dollárnyi forgalmat lebonyolító üzletág. E mellett a kézifegyverek tekintetében, a
szürke- és feketepiac forgalmát évi 1 milliárd dollárra becsülik, amely, bár jóval alatta marad a
legális fegyverpiaci forgalomnak, mégis jelentős biztonsági kockázatot rejt magában. A
feketepiacon megjelenő fegyverek elsősorban a különféle felkelő, lázadó, szeparatista
csoportokhoz vagy helyi hadurakhoz juthatnak el. Szintén nyilvánvaló veszélyt rejt magában,
ha a terroristák jutnak fegyverekhez a feketepiacon keresztül. A szervezett bűnözői csoportok
(amelyek maguk is használói lehetnek a fegyvereknek) pedig jelentős nyereségre tehetnek
szert az illegális fegyverkereskedelemből és csempészetből.
Az illegális kereskedelemben is megjelennek az új hadiipari fejlesztések, a feketepiacon
gyakorlatilag ugyanazok a termékek elérhetők, mint a törvényes üzletkötések keretében. Nem
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egy esetben azonban az ilyen törvénytelen ügyleteket a kormányok is támogatják, vagy
legalábbis nem lépnek fel ellene, ha politikai érdekeik úgy kívánják. Példaként lehet említeni a
80-as évekből az úgynevezett Irán-Contra-botrányt, amikor az amerikai kormány titokban
fegyvereket adott el az akkor Irakkal háborúban álló Iránnak (a befolyt pénzből pedig a
nicaraguai sandinista felkelőket támogatta).
A fegyvercsempészet folyamatát megkönnyíthetik a belső problémákkal küszködő, összeomló
államok, amelyekben a központi irányítás és ellenőrzés meggyengül. A Szovjetunió
felbomlása során jelentős mennyiségű hadianyag tűnt el a laktanyákból, aminek egyik része
később az ázsiai, közel-keleti térségben, a másik része pedig nyugat-európában bukkant fel.
Annak érzékeltetésre, hogy mennyire globalizálódó és folyamatosan jelen lévő problémával
állunk szemben a közelmúltból is hozhatunk példát a világ egy másik válságokban bővelkedő
pontjáról. Az észak-Karolinai székhelyű Blackwater biztonsági magáncég engedély nélkül
automata fegyvereket és katonai felszereléseket juttatott Irakba, mit aztán a cég emberei a
feketepiacon értékesítettek. Az üzlet következtében a fegyverek végül az amerikai kormány
által is terrorszervezetnek minősített Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) törökországi kurd
szakadár szervezet kezébe kerülhettek.
6.3.

Politikai kihívások, kockázatok, veszélyek

6.3.1.

Belső politikai instabilitás

Magyarország politikai biztonsági helyzetét vizsgálhatjuk a belpolitika és a külpolitika hatásai
mentén is. Az elmúlt 20 év és azon belül az utóbbi 8-10 év során a belpolitika negatív hatásai a
biztonságunkra megközelítették, sőt talán túl is haladták a nemzetközi vonatkozású, negatív
biztonsági hatásokat.
6.3.2.

Instabil régiók - működésképtelen államok

A világ országai egyenlőtlenül részesednek a globalizáció hasznából és terheiből, ami növeli a
fejlettségbeli különbségeket, és súlyosbítja a lemaradók helyzetét. A fejletlen régiókban élők
szegénységének növekedése, emberi jogaik korlátozása, szélsőséges ideológiák megjelenése a
korrupció térnyeréséhez, az etnikai és vallási ellentétek, a belső konfliktusok kiéleződéséhez,
esetleg az államiság hanyatlásához vagy megszűnéséhez, továbbá országon belüli és regionális
fegyveres konfliktusokhoz, és ennek következtében egész régiók destabilizálódásához
vezethet. Az ilyen bizonytalan térségek, továbbá a működésképtelen államok könnyen
válhatnak az országhatárokon átnyúló szervezett bűnözés gócpontjaivá, teret engedhetnek a
terrorista szervezetek megtelepedésének, felerősíthetik a migrációs kihívásokat, a fegyver- és
kábítószer-kereskedelem veszélyeit.
Gazdasági szempontból már ma is nagy, és folyamatosan növekszik a különbség a világ fejlett
és gazdag, illetve elmaradott és szegény országai, régiói között. Ugyanakkor az elmaradott
országokban népességrobbanás tapasztalható, a fejlett országokra pedig a népesség visszaesése
vagy stagnálása, legjobb esetben szerény növekedése jellemző.
Az instabilitás mint globális kihívás kezelése nagymértékben attól függ, hogy sikerül-e ezeket
az országokat elindítani a társadalmi-gazdasági fejlődés olyan útján, amely a demokratikus
jogok és intézmények fejlődésére épül.
6.3.3.

Egyes országok fejlettségi és fejlődésbeli különbségeinek növekedése, egymástól
való leszakadása

A közép- és kelet-európai országok politikai, gazdasági és társadalmi átmenete a
demokráciába és piacgazdaságba – az itt élő nemzetek történelmi és kulturális hagyományai,
gazdasági adottságai illetve a reformok iránti politikai elkötelezettség eltérő szintje miatt –
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különböző ütemben és formában megy végbe. A különbségek az eltérő fejlődési ütemek
következtében tovább növekedhetnek.
Arra kell törekednünk, hogy a gazdasági és társadalmi törésvonalak ne állandósuljanak és ne
váljanak konfrontációs vonalakká.
6.3.4.

Az egyes országokon belüli instabilitások jellege és mértéke

A gazdasági fejletlenség, az elhúzódó válság és a lemaradás belső társadalmi és politikai
instabilitást gerjeszthet. Ez lehetőséget teremt az euroatlanti értékekkel szemben álló,
szélsőséges politikai erők előretöréséhez, az agresszív nacionalizmus erősödéséhez, a külső és
belső ellenségkereséshez, a demokratikus jogok korlátozásához.
A NATO tagállamainak - köztük Magyarországnak - komoly felelőssége van abban, hogy
aktívan elősegítse a régió csatlakozni kívánó országainak mielőbbi felzárkózását és ezáltal
integrációját.
6.3.5.

A szovjet utódállamok kockázati hatásai

A Szovjetunió felbomlását követően létrejött utódállamok közül Magyarország biztonságára
két állam van jelentős hatással: Oroszország és Ukrajna.
Oroszország esetében a tartós belső instabilitásból származó veszélyek hatványozott módon
éreztetik hatásukat, már csak az ország természeti erőforrásai, a lakosság és a fegyveres erők
mérete, és különösen nukleáris potenciálja miatt is.
Tartós biztonságot Európában csak Oroszországgal együttműködésben, és nem nélküle vagy
ellenében lehet építeni, amihez azonban Oroszország együttműködési szándékára is szükség
van.
Magyarország fontos érdeke, hogy Oroszország és a Nyugat között minél több területen
alakuljon ki a kölcsönös érdekeltségen alapuló szoros együttműködés, amellyel elkerülhető
Oroszország világpolitikai és világgazdasági elszigetelődése.
Ukrajna függetlensége és önálló államisága Magyarország fontos biztonságpolitikai érdeke.
Ukrajna kinyilvánította csatlakozási szándékát az Európai Unióhoz, és szoros kapcsolatokat
ápol a NATO-val. (A jó NATO kapcsolatai feltehetőleg fennmaradnak akkor is, ha egyelőre,
vagy hosszútávon lemond a NATO tagságról.)
6.3.6.

A balkáni régió hatásai

A térségben a demokratikus irányba tett lépések ellenére Európa második világháború utáni
legpusztítóbb konfliktusára került sor, amely azonban látszólag lezárult. A határozott
nemzetközi katonai fellépés és jelenlét révén sikerült a boszniai és koszovói vérontást
megállítani, de az önfenntartó béke még nem biztos, hogy elég stabil, továbbra isa szükség van
a nemzetközi közösség térségbeli felügyeletére.
Magyarországot szomszédsága és a vajdasági magyar nemzeti kisebbség érintettsége folytán a
térség feszültségei és konfliktusai különösen érzékenyen érintették.
A katonainál közvetlenebb fenyegetést jelentettek Magyarország biztonságára 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 bűnözés egyéb formái.
6.3.7.

A mediterrán térség hatásai

A térség - és elsősorban annak déli, dél-keleti része - hagyományosan konfliktusoktól terhes
térség, ahol a szegénység, a gyors népesség-növekedés, a migráció, a kulturális és vallási
ellentétek, a szélsőséges mozgalmak, a területi viták, a hagyományos fegyverek felhalmozása,
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kiegészülve a tömegpusztító fegyverek birtoklására irányuló törekvésekkel veszélyeztetik a
stabilitást.
A Mediterrán Fórumon belül a NATO már 1994-ben elindította a párbeszédet Egyiptommal,
Izraellel, Jordániával, Mauritániával, Marokkóval és Tunéziával.
6.3.8.

Terrorizmus

A terrorizmussal az alkotás több ponton részletesen foglalkozik, így itt csak a rövid
bevezetésével foglalkozom.
Az Egyesült Államok ellen 2001. szeptember 11-én végrehajtott támadás egyértelműen
jelezte, hogy a globális terrorizmus – logisztikai, pénzügyi és műveleti képességeinek jelentős
növekedése révén – stratégiai fenyegetéssé vált az euro-atlanti térség biztonságára. A
terroristatevékenység célja a demokratikus társadalmi és politikai intézmények megbontása, a
társadalmak kormányokba vetett bizalmának megingatása. A terrorizmus destabilizáló hatást
gyakorol a nemzetközi viszonyokra, a terrorcselekmények megszervezését és támogatását
szolgáló tevékenységek (illegális fegyverkereskedelem, pénzmosás) aláássák az államok és a
nemzetközi rendszer működését. A terrorcselekmények hozzájárulhatnak más globális –
politikai, gazdasági, kereskedelmi, migrációs és egészségügyi – válságok kialakulásához is.
Magyarország az 1990-es évek végéig a terrorizmus által kevésbé érintett ország volt, ahol
történt ugyan néhány terror-jellegű cselekmény, de ezek elszigetelt akciók voltak, és nem
álltak mögöttük politikai célokkal rendelkező terrorszervezetek.
A terrorizmus elleni harc – a megváltozott intellektuális tartalmára is tekintettel – megköveteli
a hazai és nemzetközi szervezetek közötti két- és többoldalú együttműködést, valamint a közös
fellépést. A nemzetbiztonsági szolgálatok és az egyéb rendvédelmi szervek fontos feladata a
terrorszándékok felderítése, megelőzése és a terrorcselekmények következményeinek
felszámolása.
6.3.9.

6.3.9.1.

Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen alfejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására
A terrorizmus új paradicsoma - Washingtonnak jobban oda kell figyelnie a
Maghrebre63

A média a terrorizmus ellenes harcot illetően elsősorban a Közel-Kelet ázsiai területein lévő
konfliktusokra, és ennek kapcsán az ebben a térségben elkövetett merényletekre koncentrál.
A növekvő fenyegetés miatt azonban a jövőben Észak-Afrikát sem szabad elfelejteni, hiszen
ez a térség semmiképpen sem kerülheti el a washingtoni vezetés figyelmét.
Az Egyesült Államok hosszú ideje befektető a Maghreben, ettől függetlenül Washington
Észak-Afrikát elsősorban európai érdekszférának, vagy "az európaiak felelősségének"
tekinti. Ez egyebek mellett annak köszönhető, hogy az Európai Unió (az Unió a
Mediterráneumért révén) és maga Franciaország is szoros kapcsolatban áll a térséggel. Párizs
az öt helyi országból néggyel történelmi okokból még most is komolyan együttműködik (a
mai Mauritánia területe gyarmata, Marokkó és Tunézia protektorátusa, Algéria pedig
Franciaország integráns része, három tengerentúli megyéje volt).
Most azonban egy nyilvánosságra került jelentés azt szorgalmazza, hogy Amerika játsszon
meghatározóbb szerepet ebben a térségben: az Egyesült Államoknak elsősorban gazdasági
fejlesztésekre kell koncentrálnia, hogy segítsen a helyi energiaipar fellendítésében, bátorítsa
a politikai reformokat és a gazdaság élénkítését. Mindezek elősegíthetnék a stabilitás és a
biztonság megteremtését is, amely az utóbbi években egyre komolyabb problémát jelent,
hiszen a folyamatosan növekvő munkanélküliség miatt a fiatalok Európába vándorolnak
(legálisan vagy illegálisan).
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A terrorista akciók száma Észak Afrikában az utóbbi években 400 százalékkal nőtt: míg a
2001-es adatok szerint "csak" 21 incidens történt, addig 2007-ben már 104. A legnagyobb
problémát azt jelenti, hogy a Maghrebi al-Kaida (AQIM) révén a takfiri terrorizmus tesz
szert egyre nagyobb jelentőségre a térségben, amely az al-Kaida központi ideológiájánál
(szalafizmus vagy dzsihadista szalafizmus) is radikálisabb nézeteket vall. A spanyol
titkosszolgálatok jelentése szerint ennek az irányzatnak a hívei követték el a 2004-es madridi
merényleteket és a bevándorlókon keresztül Nyugat-Európában is egyre inkább terjednek
ezek az eszmék.
A térségbeli országok vezetői ezért úgy gondolják, hogy egységes fellépésre lenne szükség a
probléma megoldása érdekében és egy erős szövetséget kellene létrehozni. Ezzel egyszer
már próbálkoztak, amikor 1989-ben megalapították a Maghrebi Arab Uniót (UMA), amely
azonban a széthúzás miatt – Marokkó és Algéria nem tud megegyezni Nyugat-Szahara
kérdésében – nem képes elég hatékonyan működni.
Ezért a mostani jelentés – amely elsősorban azt tanácsolja, hogy az új washingtoni
kormányzat fordítson nagyobb figyelmet erre a térségre, segítsen a helyi munkalehetőségek
megteremtésében, ezáltal szorítsa vissza a munkanélküliséget, és inspirálja a fiatalokat, hogy
ne emigráljanak, és ne csatlakozzanak az al-Kaidához – szorgalmazza a nyugat-szaharai
incidens megoldását, amely kulcsszerepet játszhatna a regionális együttműködés
fejlesztésében is. Barack Obama listája újabb fontos feladattal bővült...
6.3.9.2.

Képesek lesznek-e az észak-írországi disszidens terrorcsoportok az Egyesült
Királyság társadalmát és kritikus infrastruktúráját veszélyeztetni64

A nemzetközi hírügynökségek 2009. március 7-én, a késői esti órákban közzé tették, hogy
lövöldözés történt az észak-írországi Antrim megye Massereene városához közeli katonai
bázis kapujánál. A laktanya előtti merénylet két fiatal katona – Sappers Mark Quinsey és
Patrick Azimkar – halálát okozta és további négy személy – köztük két pizzafutár – sebesült
meg. Az első közlemények nyilvánosságra kerülésekor biztosan még csak annyit lehetett
tudni, hogy a laktanyában állomásozó műszaki alakulat négy katonája előzőleg egy nagy
családi pizzát rendelt a városból. Az elkövetők akkor kezdtek lövöldözni, amikor a szállítók
át akarták adni a pizzát a megrendelő katonáknak. Már az első sajtójelentések - brit
kormányzati körökre és biztonsági szakértőkre hivatkozva – azt is tartalmazták, hogy a
hatóságok azokat az ún. katolikus disszidens terrorcsoportokat sejtik az akció mögött, akik a
mai napig ellenzik az észak-írországi békefolyamatot. Rövidesen kiderült, hogy a hatóságok
feltételezései beigazolódtak, mivel másnap a dublini Sunday Tribune újság szerkesztőségét
egy ismeretlen telefonáló arról értesítette, hogy a merényletért a Real Irish Republican Army
(RIRA – a továbbiakban Valódi IRA) vállalta magára a felelősséget.
A szombat esti merényletet hamarosan egy másik követte. 2009. március 9-én este 21,45kor, Észak-Írországban – a katonai bázis előtti terrortámadás után alig több mint 48 órával –
ismét egy halálos kimenetelű lövöldözés történt. Ezúttal egy 48 éves rendőrt, Stephen
Carrollt ért halálos találat az Armagh megyei Craigavon városában. Mint később kiderült ezt
a merényletet egy másik disszidens terrorcsoport, a Continuity Irish Republican Army
(CIRA – a továbbiakban IRA Folytonosság) követte el. A terrortámadásokat követően a brit
biztonsági szakértők már annak a félelmüknek adtak hangot, hogy Észak-Írországban
ismételten nőhet az erőszakos terrorcselekmények száma. Igaz azt is megjegyezték, hogy a
terrorcsoportok aktivitása a békefolyamat eredményeinek köszönhetően meg sem közelítheti
a korábbi évtizedekét.
A 2009. márciusi észak-írországi merényletek után a címben megfogalmazott kérdésről több
biztonsági szakértő és újságíró fejtette ki a véleményét. A szakemberek okfejtéseire az
észak-írországi közvélemény is odafigyelt, hiszen az erőszak évtizedeinek eseményei és
félelmei élénken élnek az idősebb és a középgenerációhoz tartozó emberek emlékezetében.
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Szerencsére a tragikus események rámutattak az – 1990-es évek végére már valóban
sikeresnek nevezhető – észak-írországi békefolyamat eredményeire is. Ez abban is
megmutatkozott, hogy a terrorakciókat katolikus és protestáns politikai vezetők is egyaránt
elítélték. Felhívásukra 2009. március 11-én Belfastban tiltakozó menetet szerveztek, ahol a
katolikus és protestáns közösség több ezer tagja közösen ítélte el a terrorizmust. A cikk
azokra a kérdésekre keres választ, hogy az 1998. április 10-én aláírt Belfasti Megállapodás,
illetve közismertebb nevén Nagypénteki Megállapodás (Good Friday Agreement) valóban
azonnali békét hozott-e? Érdekes kérdés lehet az is, hogy a közel 11 éve zajló
békefolyamatot a mai napig elutasító militáns csoportoknak mennyi esélyük van az
erőszakhullám újraélesztésére. A megbékélés folytatásának esélyeit az ún. disszidens
katolikus terrorcsoportok tevékenysége alapján vizsgálom. Az Észak-Írországban zajló a
társadalmi és politikai folyamatokat csak a szükséges mértékben elemzem.
6.3.9.2.1.

Az erőszak és a félelem évtizedeinek jellemzői

Terjedelmi okokból nem lehet cél az ír történelem részletes és alapos vizsgálata, de az
1990-es években elinduló békefolyamatot és a jelenlegi helyzetet sem lehet megérteni, ha
nem vázolom fel röviden Észak-Írországban az 1960-as években felerősödő terrorhullám
fontosabb előzményeit és jellemzőit.
Írország ún. Ír Szabadállam néven, 1922-ben nyerte el részleges függetlenségét és brit
domínium lett. 1949. április 18-án beteljesült sziget déli részén élő, főként katolikus írek
nagy álma, a teljes függetlenség. Ezen a napon kiáltották ki hivatalosan az Ír Köztársaságot
és a függetlenné vált állam a brit Nemzetközösségből is kivált. A hosszadalmas brit-ír
konfliktus kompromisszumos megoldásában nem a teljes földrajzi egység nyerte el a
függetlenségét. Az első világháború utáni brit-ír megosztás szerint a „zöld-sziget” 32
megyéjéből (grófság) 26 déli megye vált részben függetlenné, az északi ún. kilenc ulsteri
megyéből hat megye brit fennhatóság alatt maradt4. Észak-Írországban a protestáns
többség és a katolikus kisebbség között állandósultak a politikai, vallási és társadalmi
ellentétek. A két közösség látványos elkülönülését még ma is nyomon követhetjük például
a lakóhelyek kiválasztásában. A protestánsok és katolikusok ellentéte az 1960-as évek
második felében gyakran torkolt erőszakba. Az 1960-as évek utolsó éveiben egyre inkább
nyilvánvalóvá vált, hogy a helyi rendőrség már tartósan nem képes fenntartani a rendet.
A protestáns militáns csoportok /Ulsteri Szabadságharcosok (Ulster Freedom Fighters,
UFF), az Ulsteri Önkéntes Erőt (Ulster Volunteer Force, UVF)/, valamint a katolikus Ír
Köztársasági Hadsereg (Irish Republican Army – IRA) tagjai között általánossá váltak a
véres leszámolások. Az eredetileg a britekkel szemben szerveződő IRA 1969-ben ketté
szakadt, a baloldali irányt követő ún. Official IRA-ra (OIRA, a továbbiakban Hivatalos
IRA) és a britekkel szembeni kemény fellépést követő ún. Provisional IRA-ra (PIRA, a
továbbiakban Provizórikus IRA). Ugyanebben az évben már az is végérvényesen
bebizonyosodott, hogy az Ulsteri Királyi Rendőrség (Royal Ulster Constabulary RUC) már
valóban nem képes tovább fenntartani a rendet Észak-Írországban. Ezért az Ulsteri
megyékben állomásozó katonai erők megerősítése vált szükségessé. A brit katonák számát
viszonylag rövid idő alatt 5 000-ről 28 000 főre emelték. Az erőszak évtizedeiben a brit
hadsereg Észak-Írországban állomásozó erői közvetlenül részt vettek a rend
fenntartásában.
A cikk nem érinti az unionista protestáns terrorcsoportok működését, annyit azonban
ismételten le kell szögezni, hogy az erőszak évtizedeiben a szembenálló csoportok közötti
leszámolások mindennaposnak számítottak Észak-Írországban. Az erőszakhullám
terjedését a fokozott katonai jelenlét sem tudta megfékezni. 1972. január 30-án éppen
ennek az ellenkezője történt, amikor a brit ejtőernyősök türelmüket vesztve
Londonderryben a tiltakozó tömegbe lőttek. A katonák kapkodó és erőszakos fellépése 14
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halálos áldozatot és több sérültet követelt, és ez az esemény „véres vasárnap” néven vonult
be a történelembe.
Az eset komoly nemzetközi felháborodást váltott ki. Írország fővárosában Dublinban
például a felháborodott tömeg felgyújtotta a brit nagykövetséget. A helyzetet súlyosbította
az is, hogy a tiltakozók nem engedték a tűzoltókat a külképviselet épületéhez. A
Provizórikus IRA-nál békülékenyebb, akkor még aktívnak számító Hivatalos IRA-t is
válasz terrorakciókra kényszeríttette. A „véres vasárnap” a modernkori katolikus északírországi ellenállás jelképes napjává vált. Az, hogy a katonák – egy tiltott tüntetésen ugyan
–, de a viszonylag békésen viselkedő tömegbe lőttek az a későbbiekben hivatkozási alapot
jelentett a Provizórikus IRA és annak politikai szárnyának a Sinn Féin (Mi Magunk)
mozgalom számára. Politikai értelemben a Provizórikus IRA a britek távozását, valamint
az Ír Köztársaság és Észak-Írország egyesítését követelte. A „véres vasárnapot” 1972.
július 21-én hamarosan követte a Provizórikus IRA válasza, amely „véres péntek” néven
vált ismertté a közvélemény és a szakértők körében. A terrorcsoport az Észak-Írország
fővárosában, Belfastban, – a Belfast híd környékén – mintegy 70 perc alatt a több mint 20
pokolgépet (bombát) robbantott fel. A kora délutáni órákban végrehajtott, rendkívül jól
szervezett terrortámadás-sorozat megmutatta a Provizórikus IRA erejét. A robbantások
következtében 9-en – közülük 7-en civilek voltak – haltak meg és 130-an megsebesültek.
A Provizórikus IRA ellenállását és szervezetét a brit biztonsági szerveknek közel 30 évig
nem sikerült megtörni. Egy terrorcsoport működését furcsa dolog, „sikeresnek” nevezni.
Az mégis elmondható, hogy a Provizórikus IRA képes volt Észak-Írországon és Írországon
kívül Angliában, illetve Nyugat-Európába is „sikeres” merényleteket elkövetni brit katonai
és kormányzati célpontok ellen. Az Egyesült Királyság szimbólumnak számító személyek
és objektumok ellen is sikerült merényletet, vagy robbantásos terrorakciót elkövetni,
amelyek azt jelezték, hogy a terrorcsoportot komolyan kell venni. Többek között olyan
terrortámadásokra kell gondolni, mint a királyi család rokonának meggyilkolása 1979-ben
(Lord Mountbatten), vagy Londonban, 1991. február 7-én a Downing Street 10 a
kormányfői rezidencia elleni – sérülést egyébként nem követelő – támadás.
A Provizórikus IRA „sikere” a jó szervezettségben, kiváló konspirációban, valamint az
alapos kiképzésben rejlett. A terrorcsoport szervezeti felépítése rugalmasan igazodott az
észak-írországi brit katonai és titkosszolgálati jelenléthez és aktivitáshoz. Az 1970 évek
második felében a hagyományos katonai felépítés helyett a szigorú hiearchia megtartásával
a sejtszerű szervezeti jelleget vezették be.
6.3.9.3.

Megvan a terroristák új bázisa - Latin-Amerikában terjeszkedik az al-Kaida65

A chilei Vińa del Mar-ban tartott XX. Amerikai Regionális Konferenciájának eredményeit
összegezve az Interpol (Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezete) lehetségesnek tartja,
hogy az al-Kaida terrorhálózata Latin-Amerikába is beszivároghat az enyhe beutazási és
határellenőrzési szabályok miatt. A félelem nem alaptalan, ugyanis az argentin-brazilparaguayi hármas határon évek óta a Hamász, Hezbollah és al-Kaida "alvó terrorista
sejtjeinek" jelenlétéről beszélnek.
Ronald Noble, az Interpol főtitkára szerint a külföldről érkezők csupán egyharmadát
ellenőrzik a beutazáskor, mely hozzájárulhat ahhoz, hogy Latin-Amerika és a karibi térség a
terroristák menedékévé váljon – tudta meg a BBC Mundo riportere.
A legnagyobb aggodalmat jelenleg Közép-Amerika jelenti, ahol hivatalosan meg nem
erősített jelentések szerint szövetség alakult ki az al-Kaida és a "las maras"-ként emlegetett,
fiatalkorúakból álló bűnbandák között, elsősorban a kábítószer-kereskedelmi hálózat
megerősítése érdekében. Az Interpol információi szerint az elmúlt két év során a középamerikai országok váltak az illegális iraki bevándorlók fő tranzitterületévé az Egyesült
Államok irányába.
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A BBC Mundo által megkérdezett biztonságpolitikai szakértők szerint azonban jelenleg
nincs semmilyen bizonyíték az al-Kaida térségbeli tevékenységére. A nemzetközi
terrorizmus témája nem kelt aggodalmat a latin-amerikai államokban, nem tekintenek rá
valós fenyegetésként, ugyanis a kábítószer-kereskedelem, a szegénység, a munkanélküliség
és a jelenlegi gazdasági válság mellett az "útlevelek ügye" nem élvez prioritást az egyes
kormányok számára.
A chilei konferencia zárásakor az Interpol bejelentette, hogy az ún. "Jupiter hadművelet"
keretében 311 embert tartóztattak le, valamint 131 millió dollár értékű illegális terméket, 34
kg kokaint és 1500 kg marihuánát foglaltak le. A három hónapig tartó akcióra Argentína,
Bolívia, Brazília, Chile, Paraguay, Peru és Uruguay területén került sor. Az Interpol szerint a
művelet sikere egyértelműen igazolja, hogy a rendőri és vámügyi szolgálatok közötti
hatékony koordináció konkrét eredményeket hozhat.
6.3.9.3.1.

Megalapozott félelem

Philip K. Abbott a Military Review 2004. évi őszi számában megjelent elemzésében
(Terrorfenyegetés a hármas határon: Mítosz vagy valóság?) arra hívta fel a figyelmet,
hogy a dél-amerikai hármas határ (Argentína, Brazília, Paraguay) térsége rendkívül
kedvező adottságokkal bír a terrorista csoportok kiképzésére. Az USA Szárazföldi
Haderejének alezredese tanulmányában a dél-amerikai csempészet központjának nevezi a
hármas határ területét, mely egy viszonylag nagyobb arab, illetve muszlim (többnyire síita)
közösségnek ad otthont.
Az amerikai és argentin hatóságok úgy vélik, hogy a Hezbollah is évek óta folytat már
terrorista és csempész tevékenységet a térségben. Abbott elemzésében a nemzetközi és a
helyi sajtó információira alapozva azt írja, hogy az al-Kaida és más terrorista csoportok
kiképző bázisokat alapítottak a hármas határ területén, ezt azonban az érdekelt kormányok
tagadták, a megfelelő információ hiányára hivatkozva.
Abbott szerint kb. hatmillió muszlim él a latin-amerikai nagyvárosokban, ahol a feltételek
remekül adottak a terroristák bújtatására és új tagok toborzására, ugyanis számos latinamerikai ország nem rendelkezik kellő jogszabályi, törvényhozási, kormányzási,
hírszerzési és katonai kapacitással ahhoz, hogy biztosítani tudják a hatékony
határellenőrzést. A gazdaságilag hátrányos helyzetben élő csoportok (mint például a brazil
Földnélküliek Mozgalma, a venezuelai Bolívari Körök, a bolíviai kokatermesztők, az
argentin "piqueterók", az ecuadori őslakos pachakutik, stb.) destabilizációs erejének
növekedésével és vezetőik politikai előtérbe kerülésével is megnőhet annak veszélye, hogy
szimpatizálni fognak a terrorista szervezetek tevékenységével.
Egyelőre azonban nem tisztázott a dél-amerikai hármas határ területének szerepe a
terrorszervezetek latin-amerikai terjeszkedésében, mely újabb példája annak, hogy
mekkora nehézséget jelent feltérképezni a nemzetközi terrorizmus határokon átívelő,
decentralizált szervezetét.
6.3.9.4.

A terrorelhárítási adatelemzés nehézségei66

A karácsonyi meghiúsult repülőgép-merényletet vizsgáló jelentés a titkosszolgálatokat és a
terrorelhárítást tette felelőssé a nemzetbiztonsági szempontból fontos információk
rendszerezésének, elemzésének és megfelelő körben történő terjesztésének elmaradásáért.
A dokumentum nyilvános változata utal rá, hogy a titkosszolgálatok túl nagy bürokráciája is
hozzájárult ahhoz, hogy az adatbázisban szereplő terrorista feljuthatott a Northwest Airlines
detroiti járatára. Barack Obama ígéretet tett az adatelemzés és a szolgálatok közötti
kommunikáció hatékonyabbá tételére. Jennifer Sims biztonságpolitikai szakértő, Bob
Gallucci külpolitikai elemző és Eugene Robinson, a The Washington Post publicistája arra
figyelmeztetnek, hogy ez reménytelen vállalkozásnak tűnik.
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A tapasztalat azt mutatja, hogy a merényletre készülő terroristákat elsősorban a
titkosszolgálatok szűrhetik ki. A detroiti meghiúsult merénylet kapcsán készített jelentés
kapcsán Barack Obama is azt mondta, hogy a titkosszolgálatok hibáztak: „elmulasztották
összekötni a pontokat”. A terrorelhárítás adatbázisában ugyanis szerepelt Umar Faruk
Adbulmutallab neve, így elvileg lehetőség lett volna kiszűrésére (csakúgy, mint annak idején
a 2001. szeptember 11-i terrortámadások elkövetőinek kiemelésére).
A jelentés a CIA-t és a Nemzeti Terror-elhárítási Központot (NCTC) tette felelőssé a
nemzetbiztonsági szempontból fontos információk rendszerezésének, elemzésének és
megfelelő körben történő terjesztésének elmaradásáért. A dokumentum nyilvános változata
utal rá, hogy a titkosszolgálatok túl nagy bürokráciája is hozzájárult a hibához.
Hiába történt meg a terrorelhárítás átfogó reformja a 2001. szeptember 11-i terrortámadások
után, a különböző ügynökségek együttműködése és kommunikációja még mindig akadozik.
A terrorelhárítás és a hírszerzés több ezer ügynököt alkalmazó egységei gyakran párhuzamos
munkát végeznek, ám az információkat nem osztják meg egymással.
6.3.9.5.

Az al-Kaida merényletekre szólítja fel az amerikai muszlim katonákat67

Az al-Kaida terrorszervezet szóvivője vasárnapi internetes üzenetében arra szólította fel az
amerikai hadseregben szolgáló muszlim katonákat, hogy hajtsanak végre merényleteket a
tavalyi Fort Hood-i mészárlás mintájára.
Az amerikai születésű Adam Gadahn 25 perces videót helyezett el a világháló több oldalán
azzal az üzenettel: a többi muszlim katona számára példaképül kell szolgálnia az öldöklést
végrehajtó Nidal Malik Hasan őrnagynak, katonaorvosnak.
Az amerikai hadsereg pszichiátere a texasi Fort Hood katonai bázison 2009 novemberében
két pisztollyal lövöldözött, 13 embert megölt és 29-et megsebesített.
6.3.9.6.

Titkos front az al-Kaida ellen Jemenben68

Két befejezetlen nagy háború közepette az Egyesült Államok csendben egy harmadik,
nagyrészt titkos frontot nyitott az al-Kaida ellen Jemenben.
A CIA egy évvel ezelőtt az országba küldte néhány legjobb, terroristaellenes
tapasztalatokkal rendelkező terepen működő ügynökét, a szervezet egy volt vezető
tisztviselője szerint. Ezzel egyidejűleg a különleges műveletek néhány szupertitkos
kommandója megkezdte a jemeni biztonsági erők terrorizmus elleni taktikai kiképzését,
mondták magas rangú katonatisztek.
A Pentagon a következő 18 hónapban több mint 70 millió dollárt költ erre, és a különleges
erők állományába tartozó csoportokat használ fel a jemeni szárazföldi erők, belügyi
csapatok, és parti őrség kiképzésére és felszerelésére, több mint duplájára növelve a korábbi
katonai segélyt.
Miközben az amerikai vizsgálat azt kutatta, hogy helytálló-e egy 23 éves nigériai férfi
állítása, miszerint őt Jemenben al-Kaida-vezetők képezték ki és szerelték fel, hogy karácsony
napján felrobbantsa a Northwest Airlines Detroitba tartó repülőgépét, az összeesküvés
reflektorfénybe állítja, menynyire bonyolult az Obama-kormányzat viszonya Jemennel.
Az ország már régóta a dzsihádisták menedéke, részint azért, mert a jemeni kormány
befogadta azokat a hazatérő iszlamista harcosokat, akik az 1980-as években Afganisztánban
küzdöttek. Áden kikötője volt a színhelye 2000 októberében a Cole amerikai romboló ellen
al-Kaida-harcosok által végrehajtott merész bombamerényletnek, amelyben 17 tengerész
vesztette életét.
Ám az utóbbi években az al-Kaida harcosai sokkal koncentráltabb erőfeszítéseket tettek,
hogy bázist építsenek ki Jemenben, újoncokat verbuválva az egész térségből, és mind
gyakrabban szervezve támadásokat külföldi nagykövetségek és más célpontok ellen. A Fehér
Ház tartós kapcsolatokat szeretne ápolni Ali Abdullah Szaleh elnök kormányával, arra
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ösztönözve az elnököt, hogy harcoljon a helyi al-Kaida szervezet, az Arab-félsziget alKaidája ellen, még ha elszegényedett országa látszólag kezelhetetlen belső felfordulással
küszködik is.
Egyre inkább félő, hogy az iszlamista szélsőségesek a közeli Szomáliában és KeletAfrikában ismét megerősödnek, s kormánytisztviselők és amerikai törvényhozók azt
mondták, hogy Jemenből lehet az al- Kaida következő műveleti és kiképzőközpontja,
mintegy versenyre kelve Pakisztán törvényen kívüli törzsi területeivel, ahol a szervezet
legfelső vezetői működnek. „Jemen most ennek a harcnak az egyik centrumává válik”,
mondta Joseph I. Lieberman connecticuti független szenátor, a belbiztonsági és kormányzati
ügyek bizottságának elnöke, aki augusztusban az országban járt. „Növekszik – és kell is,
hogy növekedjék – a különleges műveleti, zöldsapkás¹ és hírszerzési jelenlétünk”, mondta a
Fox News Sunday című tévéműsorban.
Amerikai és jemeni illetékesek azt mondták, hogy a kapcsolatokban fordulópontot hozott,
amikor a nyáron külön-külön titokban Jemenbe látogatott David H. Petraeus tábornok, az
Egyesült Államok regionális főparancsnoka, és John O. Brennan, aki Barack Obama elnök
terrorizmus elleni tanácsadója.
Szaleh az Egyesült Államok és Jemen szomszédainak, kivált Szaúd-Arábiának a növekvő
nyomására – utóbbiból sok al-Kaida-aktivista menekült Jemenbe –, valamint az ország
politikai vezető köreit egyre inkább veszélyeztető fenyegetés hatására beleegyezett, hogy
kiterjesszék a nyílt és a titkos segítségnyújtást, mondták az említett illetékesek.
„Jemen biztonsági problémái nem maradnak Jemen határain belül”, mondta Christopher
Boucek, aki Washingtonban a Carnegie Endowment for International Peace tudományos
munkatársaként tanulmányozza Jement. „Ezek regionális problémák, és kihatnak a nyugati
érdekekre”.
Az al-Kaida jemeni jelenléte igencsak markáns lett egy évvel ezelőtt, amikor Szaid Ali alSiri, egy Szaúd-Arábiából származó egykori guantánamói fogoly Jemenbe szökött, hogy
csatlakozzék az al-Kaidához, és szerepelt egy, az internetre feltett videón. Számos más volt
guantánamói fogoly szintén csatlakozott a csoporthoz.
Jemen távoli vidékei hírhedten törvényen kívüliek, de az utóbbi két évben még nagyobb lett
a káosz az országban, ahol a kormány északnyugaton fegyveres lázadással, délen pedig
egyre erőteljesebb szakadár mozgalommal küzd. Jemennek fogytán az olaja, és a
megcsappant pénzügyi lehetőségek kihatnak arra, mennyire képes csapást mérni az alKaidára.
Mindeközben egyre gyakrabban érhetők tetten a jemeni szálak az Egyesült Államok elleni
összeesküvésekben. Egy moszlim férfi, aki ellen vádat emeltek, mert június elsején az
Arkansas állambeli Little Rockban, egy bevásárlóközpontban felállított toborzó irodánál
meggyilkolt egy katonát, előzőleg Jemenben járt, ami az FBI-t arra sarkallta, hogy vegye
szemügyre a többi hazai szélsőségest, aki ellátogatott ebbe az országba.
Egy Anwar al-Awlaki nevű radikális jemeni hitszónokot összefüggésbe hoztak számos
terrorizmussal meggyanúsított személlyel, köztük Nidal Malik Hasannal, az amerikai
hadsereg őrnagyával, akit gyilkossággal vádolnak, miután novemberben lövésekkel 13
ember halálát okozta a texasi Fort Hood bázison.
A Szada al-Malahim, az al-Kaida jemeni csoportjának internetes magazinja legutóbbi
kiadásában Nasszer al-Wuhajsi, a csoport vezetője dicséretesnek mondta, ha az ellenséget
kis pokolgépekkel – és nem csak nagyokkal – támadják, ami hátborzongatóan vetítette előre
a pénteki detroiti drámát.
Jemen december 17-én és múlt csütörtökön nagy légi csapásokkal fokozta az al-Kaida elleni
hadjáratát, ezekben hatvannál több harcost öltek meg.
Amerikai illetékesek nem szívesen beszéltek az Egyesült Államok szerepéről a légi
csapásokban, csupán annyit mondtak, hogy azokhoz hírszerzéssel és „tűzerővel” járultak
hozzá.
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Abu Bakr al-Kirbi jemeni külügyminiszter azt mondta, hogy az utóbbi hónapokban
fokozódott Jemen katonai együttműködése az Egyesült Államokkal és Szaúd-Arábiával,
miután friss hírszerzési adatok megerősítették, hogy az al-Kaida egyre magabiztosabban
mozog az országban.
„Hírszerzési információ volt arról is, hogy célpontnak szemelték ki a brit nagykövetséget és
több állami intézményt, továbbá több magániskolát”, mondta Kirbi egy telefoninterjúban. „A
másik ok az, hogy merészebbek lettek, meg akarták mutatni, hogy nyíltan is képesek
terrorista akciókra. A kormánynak erre reagálnia kellett.”
6.3.9.7.

A világ legrosszabb rezsimjei69

"A legrosszabbak legrosszabjai" címmel a héten tette közzé a világ leginkább elnyomó
rezsimjeinek listáját az amerikai Freedom House.
A demokráciáért és szabadságért síkra szálló szervezet az egész glóbuszt körbejáró, évente
kiadott jelentése szerint 2007-ben mintegy 90 országról volt elmondható, hogy az emberi és
politikai szabadságjogokat tiszteletben tartja, ugyanakkor 103 országban csorbult valamilyen
mértékben a nyugati értékrend alapján definiált liberális demokrácia.
A vizsgált szempontok alapján legrosszabb a helyzet Kubában, Észak-Koreában,
Mianmaron, Líbiában, Szomáliában, Szudánban, Türkmenisztánban és Üzbegisztánban, de a
nyolc országon kívül két területet, Csecsenföldet és Tibetet is a legelnyomottabbak közé
sorol a jelentés.
A listán szereplők közös jellemzője, hogy az állampolgárok élete feletti állami ellenőrzés
csaknem mindenre kiterjed, a politikai ellenzéket és a független szervezeteket betiltják, de
legalábbis elnyomják, a szabad gondolatok és rendszerellenes tettek megtorlásától való
félelem pedig mindennapos.
A legrosszabbak legrosszabbja címről csak kevéssel maradt le Kína, Csád, Egyenlítői
Guinea, Eritreia, Laosz, Szíria, Zimbabwe, a Nyugat-Szahara és Szaúd Arábia, illetve
egyetlen európaiként Fehéroroszország. Ezekben az országokban fentiekhez képest
némiképp jobb a helyzet, de a politikai elnyomás, a cenzúra és a kritika tilalma itt is
komolyan korlátozza a demokratikus jogok érvényre jutását.
A rangsorban évek óta csekély a változás. A legelnyomóbb rezsimek listája semmit nem
változott tavaly óta, a "feltörekvők" közt pedig Csád az egyetlen új versenyző, mely
Elefántcsontpartot váltotta idén a felsorolásban. Itt ugyanis 2007-ben a kormányzópárt és a
lázadók békét kötöttek, s koalíciós kormányt alakítottak. Ezzel szemben Csád szigorította az
országon belüli ellenőrzéseket, és drasztikus mértékben limitálta a nem-kormányzati
szervezetek tevékenységét - az intézkedés pedig többek közt az ENSZ világélelmezési
programját is érintette.
A demokratikus fejlődés jövőbeli irányait találgató szakértők a mai trendeket vizsgálva –
joggal – borúlátóak.
"Globálisan tekintve ugyan stagnáló trendet mutat a demokrácia, ám a legelnyomóbb
rezsimekben az elmúlt évtizedben rosszabbodott a helyzet, s ez a folyamat csak most kezd
lelassulni." – nyilatkozta Arch Puddington, a Freedom House kutatási igazgatója.
A szervezet az elnyomó országok mellett a demokráciák helyzetéről is évente beszámol – az
utóbbi időben kizárólag negatív előjellel. Az idei jelentés szerint nemhogy növekedne a
szabadságot választó államok száma, de több, a demokratikus berendezkedés felé megindult
ország is inkább a visszafelé utat választja.
Beköszönt hát a diktatúrák kora?
6.3.9.8.

Csőd közelben az al-Kaida?70

Az amerikai kormány illetékesei szerint jelenleg sokkal rosszabb pénzügyi helyzetben van az
al-Kaida terrorszervezet, mint néhány évvel ezelőtt – írja a Forbes magazin. Érzékenyen
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érinthette az arab terrorszervezetet, hogy az amerikai hatóságok egyre szigorúbban
ellenőrzik pénzmozgásaikat, ezért például az utóbbi időben egyre komolyabb
bűncselekményeket kell elvállalniuk, hogy pénzhez jussanak.
Az anyagi nehézségeknek tudható be, hogy az utóbbi hónapokban visszaesett az al-Kaida
szervezettsége, a terroristák egyre kevésbé állnak központi irányítás alatt, gyakran saját
szakállukra akcióznak. A szervezet évekig adományokból élt, azonban a nyugati hatalmak
mindent megtesznek, hogy megnehezítsék, hogy a pénzek eljussanak a terroristákhoz.
6.3.9.8.1.

A millió dolláros ember

Hosszú évekig Abd al Hamid al Mujil tartotta kézben az al-Kaida pénzügyeit, a terroristák
egymás között csak "millió dolláros embernek" szólították Oszama bin Laden közeli
bizalmasát. Al Mujil jelenleg is az egyik szaúd-arábiai tartomány vezetője, illetve egy
iszlám segélyszervezet munkatársa.
Az amerikai kormány azzal vádolta, hogy nem a rászorulóknak, hanem a terroristáknak
gyűjtött adományokat, illetve ő juttatta el a támogatók pénzét az al-Kaida központjába. A
gyanú szerint napi szinten tartotta a kapcsolatot bin Laden megbízottjaival.
Mostanra azonban nagyjából sikerült feltérképezni kapcsolatrendszereit és az amerikai
tulajdonú pénzintézetek letiltottak minden olyan tranzakciót, melyben al Mujil szerepelt. A
szaúdi kormány is teljesítette, amit az amerikaiak kértek, így jelentősen megnehezítették,
hogy a pénzek eljussanak a terrorszervezethez.
A CIA becslései szerint egyébként a szeptember 11-ei terrortámadásokat megelőzően az
al-Kaida 30 millió dolláros éves költségvetésből gazdálkodott, aminek nagy részét
adományok formájában gyűjtötték össze az arab államokban. Ez az összeg mostanra
jelentősen lecsökkent a szakemberek szerint.
6.3.9.8.2.

Csőd közelben?

"Az al-Kaida jelenleg sokkal rosszabb pénzügyi helyzetben van, mint néhány évvel
ezelőtt" – nyilatkozta a Forbes kérdésére David Cohen, az amerikai pénzügyminisztérium
munkatársa, aki a terrorszervezet pénzügyi hátterét vizsgálja. A szakember szerint ennek
ellenére továbbra is veszélyesek a terroristák: kisebb robbantásokat olcsón meg tudnak
szervezni és ha jókor jó helyen hajtják végre az akciót, akkor komoly gondokat
okozhatnak.
Az amerikai kormány illetékese szerint az al-Kaida jelenleg jóval kevésbé szervezett, mint
évekkel ezelőtt. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a szervezet tagjai saját szakállukra
akcióznak, nem pedig központi utasításra cselekszenek. A világ különböző részein
található terrorsejtek külön célpontokat választanak maguknak, ahol akcióikat végrehajtják.
Cohen szerint az amerikai kormány intézkedései is hozzájárultak ahhoz, hogy anyagilag és
szervezetileg is meggyengültek az arab terroristák. Az utóbbi években ugyanis sikerült
feltérképezni az al-Kaida gazdasági forrásait, és nyomást gyakorolni rájuk, ezzel pedig
lényegében föld alá kényszerítették a terroristákat.
A terrorszervezet továbbra is kap adományokat arab támogatóitól, azonban azok mostanra
sokkal inkább a pénzügyi rendszeren kívül jutnak el az illetékesekhez például futárokon
keresztül. Emellett a szervezet egyre keményebb bűncselekményeket hajt végre, például
emberrablásokból és drogcsempészetből tartják fenn magukat.
Az internet és a telekommunikáció adta lehetőségeket is igyekeznek kiaknázni az al-Kaida
vezetői, különböző honlapokon és telefonüzenetekben kérnek támogatásokat. Szintén a
terroristák dolgát könnyíti meg, hogy a nagyobb akcióikat is viszonylag kevés pénzből
meg tudták szervezni: a szeptember 11-ei támadás félmillió dollárba került, a 2004-es
madridi terrorakciót 70 ezer dollárból valósították meg, a londoni metróban 2005-ben
végrehajtott robbantások pedig 10 ezer dollárba kerültek a becslések szerint.
119/1098

6. A biztonsági környezet kihívásai, kockázatai, veszélyei, a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességére is kiterjedően

6.3.9.9.

Egyre több a "kúpos" merénylő71

Az al-Kaida terrorszervezet olyan merénylőket küld Európába, akik a testükbe rejtve
hordozzák a robbanóanyagot, s azt kellő pillanatban működésbe hozzák – írta hétfőn a Le
Figaro című párizsi újság.
A lap a francia titkosszolgálat jelentéséből idézve leírta, hogyan repítette magát a levegőbe
augusztusban egy öngyilkos merénylő, miután bejutott a szaúd-arábiai belügyminiszterhelyettes villájába. Az illető kúp formájában rejtette el a testében a robbanószert, s azt – a
politikus közelébe érve – mobiltelefonja segítségével robbantotta fel.
A titkosszolgálat értékelése szerint új módszerről van szó, amely ellen például a légi utasok
hatékonyabb ellenőrzésével kell fölvenni a harcot.
Brice Hortefeux francia belügyminiszter a fentiek fényében bejelentette: a Franciaországba
tartó külföldi légi utasokat a jövőben már a jegy vásárlásakor alaposabb ellenőrzésnek fogják
alávetni. A jegyet kiadó légitársaságok nem csupán az utasok nevét, de lakcímüket és
franciaországi szálláshelyüket is kötelesek lesznek továbbítani a rendőrségnek.
Az utóbbi előírás 2006 óta már érvényben van bizonyos országok (például Irán, Afganisztán,
Pakisztán) esetében. Hortefeux most ki akarja terjeszteni a rendelkezés hatályát minden
olyan külföldire, aki repülőgépen Európába tart. A terv konkrét megvalósítására a jövő évi
spanyol EU-elnökség alatt kerülhet sor.
6.3.9.10.

Ismét közénk ülnek a légi marsallok72

Öleb mellé zsúfolt női szépészeti kellékek, elkobzott takaró, „talpmasszázs” a detektoros
kapunál – jelentkeztek az első súrlódások a biztonságiak és az utasok között a fokozottabb
terrorkészültség nyomán. Pórul járt, aki épp A királyság című akcióthrillert nézte hordozható
DVD-lejátszóján. Az őr megszemlélheti a mellimplantátumokat is.
Ki lehet vajon a légi marsall a mi gépünkön? – kezdhetik egymás között a találgatást az
ünnepek körül Európa és Amerika között utazó családok. Washingtoni hírek szerint ugyanis
az USA belbiztonsági minisztériuma „jelentősen növelte a számukat” a transzkontinentális
gépeken a karácsonykor az Amszterdam és Detroit közötti járaton lefülelt merénylő esete
nyomán. Janet Napolitano miniszter elismerte, hogy védelmi rendszerük csődöt mondott.
Egy kongresszusi képviselő külön felrótta neki, hogy nem ült intézkedő, fegyveres légi
marsall a Northwest Airlines járatán, amelyet a nigériai Umar Farouk Abdulmutallab
megkísérelt felrobbantani. Pedig észrevehette volna, hogy a férfi mintegy húsz percet töltött
a mosdóban, majd elrontott gyomrára hivatkozott a körülötte ülőknek. (Mint ahogyan
hosszan időzött ott egy másik nigériai is, aki ezzel biztonsági intézkedések egész láncolatát
váltotta ki később, de, mint kiderült, ő valóban beteg volt.) Nem minden ilyen járatra küldtek
eddig sem légi marsallt, de azokra igen, amelyeken hírszerzési fülesek alapján indokoltnak
látták.
Eközben a TSA, az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság kezdeményezése nyomán
megszigorított biztonsági intézkedések jelentősen lassították az ellenőrzéseket számos
reptéren. Jelentkeztek az első súrlódások is: egy Koreából Kaliforniába tartó járaton egy
beteg asszony megküzdött a takarójáért, egy San Franciscói üzletemberre rárontott a
mosdóban a női légi utas kísérő, egy kanadai nőnek pedig az ölebe mellé kellett begyűrnie
retikülje tartalmát (szigorúan veszik a legfeljebb egy kézipoggyászt). Egy Ausztráliába tartó
férfit szabályos talpmasszázsban részesítettek a detektoros kapunál.
A faji profilírozás kérdését vetette fel, hogy Phoenixben leszállítottak egy gépről két
„közelkeletiként” aposztrofált férfit, akik „gyanúsan” társalogtak anyanyelvükön, ráadásul A
királyság című akcióthrillert nézték hordozható DVD-jükön; ebben Amerika-ellenes
támadások szerepelnek. Szaporodnak az aggodalmak a testszkennerekkel kapcsolatban a
magánszféra sérelme miatt. Az amerikai képviselőházban éppen most van előkészítés alatt
egy törvényjavaslat, amely betiltaná a milliméterhullámokat kibocsátó testkép leolvasók
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rutinszerű használatát; ezek felfedik például a mellimplantátumokat és a beépített
protéziseket is. Az USA alkotmánya tiltja az „indokolatlan átvizsgálást”. Eső után köpönyeg:
Amszterdamban még több testszkennert állítanak fel – pedig ezen a reptéren van a világon a
legtöbb, 15 –, miközben nem világos, Abdulmutallab átment-e ilyenen a testére szerelt,
illetve alsóneműjébe varrt robbanószerkezettel. Az USA 450 légikikötője közül mindössze
19en használnak összesen 40, milliméterhullámokat kibocsátó testkép leolvasót, New York
három repterén például egyáltalán nem. Most 150 további darabot rendeltek.
Összesen 400 ezer személy, a névváltozatokkal és ismert álnevekkel együtt pedig egymillió
bejegyzés szerepel az FBI „terrorlistáján” – a szövetségi nyomozóiroda ennyi embert figyel
„alapos gyanúval”. Kevesebb mint öt százalékuk amerikai állampolgár vagy állandó
tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi. Abdulmutallab, akinek iszlamista
radikalizálódására pedig apja is felhívta az amerikaiak figyelmét, még erre a listára sem
került fel, nemhogy a 14 ezres szűkítettre – az ezen lévőkre automatikusan részletes
átvizsgálás vár. Négyezren pedig a tilalmi listán vannak.
6.3.9.11.

Kitálal a magyar "terrorista" - "A gyermekeim már magyar muszlimok lesznek"73

A budapesti muszlim közösség sokkal kisebb, mint a nyugat-európai nagyvárosok sok
százezres gyülekezetei, de az iszlám újbóli felbukkanása tartós jelenségnek ígérkezik. A
magyar társadalom toleranciája eddig kiválóan működött, az együttélést nem kísérték
konfliktusok.
A XI. kerületben most mégis egy mecsetépítési terv borzolja a kedélyeket: az Iszlám Egyház
a Budaörsi úton, egy központi fekvésű területen szeretné felépíteni az első önálló budapesti
mecsetet. A helyiek tiltakoznak, mivel az iszlám láthatóvá válásának lehetősége előhívta a
szunnyadó félelmet a terrorizmustól és persze attól, hogy a város megszokott arculata,
identitása megváltozik.
6.3.9.11.1.

A terrorizmus vádja

Az engedélyezési folyamat első szakasza az áprilisi választások idejére ér véget,
megjósolhatatlan eredménnyel. A mecsetépítési szándék mindenesetre jelzi, hogy a
budapesti iszlám közösség gyarapodása elérte azt a mértéket, amikor a hívők már nem
elégszenek meg lakásokból és pincékből kialakított imatermekkel, hanem szeretnének
megjelenni a város életében. A mecsethez iszlám kulturális központ is kapcsolódna, ami a
többségi társadalommal való párbeszéd és persze a térítés helyszíne – az iszlám ugyanis a
kereszténységhez hasonlóan univerzális igényű vallás.
Mecsetet utoljára a törökök építettek Magyarországon a XVII. században, azóta egyszer, az
1930-as években merült fel hasonló – végül kútba esett – terv a budapesti bosnyák
közösségben. Az európai nagyvárosok többsége ma már túl van az első, sőt a második,
harmadik mecset felépítésén. Berlinben és Londonban 1924-ben, Párizsban 1926-ban,
Bécsben 1979-ben, Madridban 1988-ban, Rómában 1995-ben, Stockholmban 2000-ben
épült fel az első nagymecset. Nyugaton már a második építkezési hullám is lezajlott a
vidéki városokban, Franciaországban például 2125, Németországban 206, Hollandiában
450 imahely működik.
Magyarországon két olyan iszlám kegyhely található, amely a török kor óta kisebbnagyobb megszakításokkal használatban maradt. Gül Baba türbéje a Rózsadombon az
egész iszlám világban számon tartott zarándokhely. Pécsett Jakováli Hasszán pasa
dzsámijában az 1980-as évek óta a város muszlim közössége rendszeresen megtartja a
pénteki imát, de a műemlék továbbra is állami tulajdonban van.
Budapesten az iszlámról sokkal inkább a török étkezdék juthatnak eszünkbe, mint a
mecset: olcsó kajáldából a pesti belvárosban több mint két tucat működik. Olyan
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önkiszolgáló vendéglő is akad, melynek alagsorában mecsetet rendeztek be, a pénztár
mellett pedig magyar nyelvű vallási anyagokat helyeztek el.
A belpesti utcakép multikulturalitása megtévesztő, mert az iszlám közösség csekély számú.
Az egyetlen hivatalos adat a 2001-es népszámlálás eredménye: ekkor 3200 fő vallotta
magát muszlimnak – ugyanakkor az iszlám gyökerekkel rendelkezők száma valójában
tízezer körül lehet. Budapesten nyolc imahely működik, ezek közössége nagyjából 1500
fő; legalábbis ennyien vesznek részt a nagy ünnepeken. A péntekenként mecsetbe járók öthatszázan lehetnek.
A két bejegyzett iszlám egyház közül a Sulok Zoltán vezette Magyarországi Muszlimok
Egyháza a régebbi. Ezt 2000-ben alapították, és központja a XI. kerületi Sáfrány utcában
található. Három évvel később a hívek egy része kivált, és létrehozta az Iszlám Egyházat,
amely a budapesti Bartók Béla úti Dar al-Salam mecset fenntartója. Maga a mecset régebbi
az egyháznál, még 1996-ban alapította egy Budapesten élő szudáni üzletember. Miután az
alapító távozását követően "gazdátlanná" vált, a kétezres évek elején egy palesztin
fogorvos, Saleh Tayseer vette gondjaiba.
Az imavezető személye sokszor változott, jelenleg egy egyiptomi imám vezeti az
istentiszteleteket. A doktor 2004-ben országosan ismertté vált, amikor Móse Kacav akkori
izraeli államfő budapesti látogatása idején terrorizmus vádjával letartóztatták. A vád
alaptalannak bizonyult, és a magyar államnak kárpótlást kellett fizetnie a két hónapig
raboskodó orvosnak. Meg kell még említeni az 1988-ban alapított Magyar Iszlám
Közösséget, amely a Róbert Károly körúton tart fenn imahelyiséget. Ez a kicsi gyülekezet
szinte kizárólag iszlám hitre áttért magyarokból áll, vezetője Bolek Zoltán, alelnöke a
Bolíviában agyonlőtt Rózsa-Flores Eduardo volt. Vidéken többek közt Szegeden és
Miskolcon működik imahely.
6.3.9.11.2.

Vegyes házasságban

Mindkét komoly iszlám egyház tagsága sokszínű etnikailag, az alapító közel-keleti arabok
mellett afrikaiak, pakisztániak, közép-ázsiaiak is megfordulnak a két újbudai mecsetben. A
Bartók Béla úti mecsetről úgy tartják, hogy az iszlám szigorú, autentikus irányvonalát
követi. Ezt szokás szalafitának is nevezni, ami azt jelenti, hogy az első három muszlim
nemzedék életmódját tekinti példaadónak, vagy vahabitának (ez az iszlám szaúdi
változata). Saleh Tayseer visszautasítja ezt a besorolást, mivel úgy tartja, az iszlám
egységes, és bűn szektákra vagy felekezetekre osztani.
A fogorvos életútja jellemző az egész közösségre. Kuvaitban élő palesztin szülők fiaként
1986-ban érkezett Magyarországra tanulni; aztán itt ragadt, feleségül vett egy magyar
lányt, és családot alapított. "A szívem több mint két évtized után is visszahúz, mert egy
iszlám országban könnyebb Isten akarata szerint élni, mint Európában" – mondja. "Nem az
a probléma, hogy Magyarország keresztény ország, inkább az egyre általánosabb
vallástalanságot érzem veszélyesnek. A szabadosság az iszlám világban is terjed, de a
társadalmat még mindig erősebben összetartják a hagyományos kötelékek. Ugyanakkor
valószínűleg itt fogok meghalni, és a gyerekeim már magyar muszlimok lesznek" –
vélekedik.
Tayseer annak a nemzedéknek a képviselője, amely az iszlám közösség magját alkotja.
Ennek tagjai többnyire az 1970-es, 1980-as években érkeztek Magyarországra
diákcsereprogramok keretében arab országokból, és magyar lányokat vettek feleségül.
A 250-300 fős gyülekezetben körülbelül százan élnek vegyes házasságban. Kisebb
csoportot alkotnak azok a kereskedők és pénzváltók, akik a rendszerváltás után családostul
érkeztek az országba, illetve azok, akik csak ugródeszkának használják hazánkat NyugatEurópa felé. A Bartók Béla úti gyülekezetet alkotó férfiak jelentős része orvos, ügyvéd,
közgazdász, mérnök, ezért az alapítvány képes volt összeszedni a pénz javát a Budaörsi úti
telekvásárlásra. A hiányzó részt, 30 millió forintot szaúdi segítséggel pótolták ki.
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6.3.9.11.3.

Ima a munkahelyen

A vendégdiákok és a követségi alkalmazottak jelenléte miatt állandó a fluktuáció. Az
Iszlám Egyházat nemcsak a titkosszolgálat beépített emberei figyelik, hanem
kultúrantropológusok is tanulmányozták. Kiss Enikő és Bisztrai Márton kutatásaiból egy
életmódjához, identitásához ragaszkodó, de a többségi társadalomba integrálódott kis
közösség képe rajzolódik ki.
A vegyes házasságban élő férfiak hibátlanul beszélnek magyarul, nyugati ruhát viselnek,
kamaszkorú vagy annál fiatalabb gyerekeik magyar iskolába járnak és magyar az
anyanyelvük. Az arabot szombatonként különórákon tanítják a nőknek és a gyerekeknek.
A többnejűség vagy a nők körében a csador viselése nem fordul elő, viszont az előírásos
kendőt sok asszony hordja, és a mecseten belül elkülönítik a nemeket. A mecset elsősorban
a férfiak területe, a pénteki közös ima is csak számukra kötelező. A nők többnyire
szombaton látogatják a mecsetet, ezen a napon a közösség tekintélyes férfi tagjai vallási
előadásokat tartanak.
"Az iszlám közösségi vallás, a tanítások mellett főleg ez adja az erejét. A közösségben
elmondott imát huszonhétszer jobbnak nevezik, mint a magányosan végzett imádkozást. A
mecsetbe nemcsak az istentisztelet miatt járnak az emberek, hanem azért is, hogy
találkozzanak az ismerőseikkel, a böjti időszakban esténként közös vacsorát rendezzenek"
– magyarázza Kiss Enikő.
A keresztény többség és az iszlám hívők közti feszültségek ma még többnyire az ismeretek
hiányából fakadnak. Komoly gondot jelent olyan munkahelyet találni, ahol a munkaadó
tudomásul veszi, hogy péntek délben az alkalmazottjának mecsetbe kell mennie, és sokan
azt is furcsának találják, ha kollégájuk arcra borul az iroda egyik sarkában, mert elérkezett
az ima ideje (a vallás napi öt imát ír elő).
A kendő egy nyugati országban éppen ellenkező hatást kelt, mint a Közel-Keleten:
ráirányítja viselőjére a férfiak figyelmét, és előfordul, hogy a járókelők megjegyzéseket
tesznek a szokatlanul öltözött lányokra. Ártalmatlan apróságok is okozhatnak kínos
helyzetet: Bisztrai Márton például találkozott olyan muszlim kisfiúval, akinek részt kellett
volna vennie a karácsonyi iskolai ajándékozásban. Márpedig ez – miközben az ünnep a
többség számára Isten fiának születésére emlékeztet – a túloldalról nézve a legszörnyűbb
istenkáromlás.
6.3.9.12.

Miért szegény Afrika és miért is marad az? Miért nincsenek sikeres afrikai
vállalkozók?74

Dollármilliók helyett afrikai vállalkozások és befektetések jelentenék a megoldást a
kontinens problémáira.
Afrika a világ legszegényebb régiója – ez a megállapítás kézenfekvőnek tűnik, de valójában
egy paradoxon. Becslések szerint a kontinens 1960 és 2003 között csillagászati nagyságú
összeget, 600 milliárd dollár fejlesztési támogatást kapott az "első világtól" segélyek és
adósság elengedések formájában. Ma egy átlagos afrikai ország éves bruttó nemzeti
termékének 13%-a külföldi segélyekből származik, és mégis: a fekete kontinens – kevés
kivételtől eltekintve – egyre szegényebb lett az évek folyamán. Míg 1981-ben a világ
szegényeinek 11%-a élt Afrikában, 2000-re ez a szám 29%-a változott. Ezzel párhuzamosan
Afrika részesedése a világkereskedelemből 6%-ról 2%-ra esett vissza. Amíg 1970-ben
Afrikára a fejlődő országokba irányuló befektetések 31,2%-a esett, 1998-ra ez az arány
4,5%-ra csökkent. Magyarán: Afrikával egyre kevesebben kereskednek és Afrikába egyre
kevesebben fektetnek be – írja Andrew M. Mwenda ugandai kutató egy nemrég megjelent
figyelemreméltó tanulmányában a német Internationale Politik folyóiratban. Írása egyik
tanulsága a fenti adatok fényében röviden összefoglalható: a milliárdos fejlesztési segélyek
csődöt mondtak Afrikában.
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Megállapítása természetesen nem új, hiszen sokan sokat írtak már a fejlesztési segélyek
hatástalanságáról; nemrég egy nemzetközi konferenciát is tartottak a ghánai Accrában a
segélyek hatékonyságának és összehangolásának a céljával. Ami figyelemreméltóbb, az
Mwenda cikkének másik tanulsága, vagyis az, hogy a magánvállalkozások és befektetések
segítése az egyedüli út, amely Afrikát kivezetheti a szegénység csapdájából.
"A legjobb megoldás az lenne, ha az afrikai országok megteremtenék a magánvállalkozások
fejlődéséhez szükséges intézményi, politikai és infrastrukturális feltételeket" – szögezi le az
író. A virágzó kis- és középvállalkozások munkahelyeket teremtenének az emberek számára,
akik így nem függenének a nyugati világ segélyeitől, és emellett komoly adóbevételekhez
juttatná az államokat.
6.3.9.12.1.

Miért nem működik?

Az afrikai vállalkozói szektor alulfejlettségének legfontosabb oka Mwenda szerint a
befektetések elmaradása: "Afrika jelenleg a kockázati tőke hiánya alatt szenved. Ez a hiány
megakadályozza a magánvállalatok növekedését, és szegénységet okoz, mivel erősen
korlátozza a befektetéseket, amelyek így nem tudnak munkahelyeket és jólétet teremteni."
Az afrikai új vállalkozások emellett csak kedvezőtlen, rövidtávú, és magas kamatú
hitelekhez jutnak hozzá. Mindezekre a problémákra Mwenda szerint van megoldás: az
államoknak kedvező hitelekkel, a bürokrácia leépítésével, befektetések serkentésével és kis
adóterhekkel kell segíteniük a vállalkozókat és befektetőket.
A kérdés innentől csupán az, hogy az afrikai vállalkozások megkapják e a fejlődésükhöz
szükséges feltételeket és segítségeket? Erre keresi a választ a Világbank évente megjelenő
kiadványa, az "Ease of Doing Business"- rangsor, amely tíz szempont (cégalapítás,
tulajdonjog-nyilvántartás, befektetők védelme, munkaerő-szabályozás, adóterhek, hitelhez
jutás stb.) alapján rangsorolja a világ 181 országának üzleti keretfeltételeit.
6.3.9.12.2.

Cégalapítás Kongóban: fél év!

Nos, a Világbank rangsora lesújtó képet fest Afrika legtöbb országáról. A kontinensen
átlagban hat hetet vesz igénybe a cégalapításhoz szükséges eljárások lefolytatása, míg a
fejlett országokban ez 13 nap alatt elvégezhető. Afrikában a vállalkozásoknak a profitjuk
67%-át le kell adózniuk – ugyanez a szám Európában 45%. Hogy miért esett ki Afrika a
nemzetközi kereskedelem vérkeringéséből? Mert egy standard méretű konténernyi árú
átlagos exportálási költsége az afrikaiak számára 1878 dollár (fejlett országok: 1069
dollár), importálási költsége pedig 2278 dollár (1132).
A fenti adatok tükrében nem csoda, hogy az afrikai országok – kevés kivételtől (DélAfrika, Namíbia, Botswana) eltekintve – a rangsor hátsó helyezéseit foglalják el. A
bonyolult és hosszadalmas bürokratikus eljárások, a befektetők nem megfelelő védelme, az
export-import magas költségei és a hitelhez jutás nehézségéi mind-mind nehezítik a
Mwenda által megoldásként vizionált afrikai vállalkozók és befektetők életét. Ha ehhez
hozzávesszük a burjánzó korrupciót, az úthálózat, a vasutak és kikötők rossz állapotát, a
politikai feszültségeket és a fel-fellobbanó (polgár)háborúkat, még lesújtóbb képet kapunk.
Mwenda cikkének és a Világbank jelentésének a tanulsága levonható: amíg ezeken a
szabályozásokon és keretfeltételeken nem változtatnak az afrikai országok, nehéz lesz
kiemelkedniük a szegénységből – nyugati segélyek milliói ide vagy oda.
6.3.9.13.

Női terrorizmus: a jövő?75

Az utóbbi hónapokban megszaporodott a nők által elkövetett merényletek száma. Amíg
tavaly a gyengébbik nem képviselői közül heten áldozták fel magukat, addig számuk idén
már meghaladja a 24-et. Amerikai illetékesek szerint mindez azért van, mert a terrorista
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szervezetek felismerték, hogy a nőket sem a biztonsági szervek, sem a járókelők nem tartják
potenciális elkövetőnek, így kevésbé vagy egyáltalán nem figyelnek rájuk.
A megsokasodott merényletek kivédése érdekében a bagdadi rendőrség is változtatott eddigi
módszerein:kétszáz nőt képeztek ki arra, hogy nőket motozzanak meg (muzulmán férfi ilyet
nem tehet), legutóbb pedig kétezer nő vett részt a síita zarándokokat védő biztonsági lánc
felállításában, mindhiába.
Ahhoz, hogy megérthessük egy (női) merénylő motivációit, fontos megkülönböztetni az
öngyilkosság és a mártíromság fogalmát. Az öngyilkosságot, mivel azt egyéni érdekből
követik el, az iszlám elítéli, és a hívő muzulmán lakosság körében ritka. A mártíromságot –
bár ezzel kapcsolatban is eltérőek lehetnek az értelmezések – különösen a síita irányzatok
némelyikében, pozitív tettként fogják fel. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az irányzat
hívei elnyomásban éltek a szunnita uralom alatt, és mártírként tisztelik Husszein imámot, aki
a szunniták elleni harcban halt meg a VII. században.
A vallási indíttatás azért különösen fontos, mert a női merénylőket két nagy csoportba
szokták osztani: sokan közülük vallási meggyőződésből csatlakoznak egy terrorista
szervezethez, néhányan megélhetésből. Az arányuk persze lényegesen alacsonyabb, mint a
férfiaké, hiszen a szélsőséges iszlamista felfogás szerint a társadalom domináns egyede a
férfi, így természetesen a szervezeteikben is ők diktálnak.
Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy az öngyilkos merényletek áldozatai között éppúgy
megtalálhatók a nők, mint a férfiak, így a nők, ha akarnák sem tudnák magukat kivonni a
mindennapi erőszak alól. Egy palesztin felmérés szerint ráadásul nem feltétlenül a
társadalom perifériájára szorult emberek követik el ezeket a merényleteket, hanem vallásos,
iskolázott középosztálybeliek. Egy merénylő nem is tartozhat a legszegényebbek közé,
hiszen áldozata, ha nincs mit vesztenie, kevésbé tűnik mártíromságnak – sokkal inkább
öngyilkosság, ami, mint láttuk, elítélendő.
Az elmúlt öt évben sokan elvesztették a családjukat, de nem kizárólag ez jelenthet
motivációt: azok az asszonyok, akik ebben az időszakban özvegyültek meg, vagy akiknek
megölték a fiát, bosszút esküdnek, és akár komolyabb vallásos meggyőződés nélkül is
hajlandóak feláldozni magukat. Másrészről viszont, ha nem is halt meg hozzátartozójuk,
anyagilag a rokonok jól járhatnak egy merénylettel: a terrorista szervezetek, bár elmondásuk
szerint általában nem támogatják családos emberek mártíromságát, komoly summát fizetnek
egy-egy jól sikerült akcióért.
Tulajdonképpen nem az a kérdés, hogy a nők miért követnek el öngyilkos merényleteket,
hanem az, hogy miért csak ilyen későn kezdték alkalmazni őket. Ha az amerikai
illetékeseknek igaza van, akkor sokkal inkább arról van szó, hogy a különböző terrorista
szervezetek most ismerték fel, milyen stratégiai előnyökkel jár, ha nőket vetnek be.
Korábban is voltak ilyen merényletek, de számuk csak most nőtt meg ugrásszerűen, most
tudnak rá a hatóságok érdemben reagálni. Amennyiben megoldást találnak a problémára, a
női akciók száma csökkenni fog, ha nem, állandósulhatnak az általuk elkövetett terrorista
cselekmények.
6.4.

Gazdasági kihívások, kockázatok, veszélyek

6.4.1.

A világgazdaságnak a komplex biztonságot is meghatározó jellemzői a XXI.
században76’77’78

A világpolitikai és biztonságpolitikai folyamatokat ma már alapvetően a pénzügyi-gazdasági
folyamatok, állapotok és hatások befolyásolják, határozzák meg. Emiatt ezeknek a naprakész
ismerete, változásainak követése, elemzése, értékelése a nemzetbiztonsági szolgálatok fontos
teendője, saját és külső pénzügyi-gazdasági szakértőkkel. Külső vonatkozásokban például a
MTA és a különböző hazai illetve nemzetközi pénzügyi kutatóintézetek, tanácsadó cégek.
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A XXI. század világa sajátos, sokdimenziós, komplex rendszerként jellemezhető, amelyet több
szinten különböző erejű „szereplők” formálnak. Érdek- és értékviszonyaik, a köztük kialakult
kapcsolódások és kölcsönhatások változásai a világpolitikai és gazdasági struktúráját szinte
állandó változások állapotában tartják. A komplexitás azonban nem csak ezt jelenti. A
komplex rendszerek nem olyan egyensúlyi viszonyokon nyugszanak, amelyekre a lineáris
változások jellemzők. Egyidejűleg különböző irányú változások hatnak a rendszer
működésére. Egyes változások, illetve következményeik többé-kevésbé előre jelezhetőek,
mások váratlanok és meglepetésszerű következményekkel járnak. A komplex rendszerek
másik fontos jellemzője az azonos és ellentétes érdekű tagjai és folyamatai közötti
visszacsatolások és kölcsönhatások érvényesülése, amelyet a rendszerbe lépők és az abból
kiesők állandó mozgásban tartanak. A rendszerben sajátos információáramlás folyik, s sokan
azonos információk hatására alakítják cselekedeteiket, kezdeményezéseiket, reagálásukat. A
szereplők eltérő érdekei, informáltságuk és cselekedeteik, valamint a linearitás hiánya eleve
nehezíti a folyamatok előre jelezhetőségét, kudarcra ítéli az „egytényezős” magyarázatokat, a
dogmatikus megközelítéseket. A társadalomtudományokban megbukott az a leegyszerűsítő
nézet is, amelyik a világ fejlődését a predesztinációhoz, az isteni eredetű eleve elrendeléshez
hasonlóan szigorú törvényszerűségek által tartotta meghatározottnak, determináltnak. E
nézetkör egyik megjelenési formája a vulgarizált marxizmus volt, amely törvényszerűnek
tartotta a szovjet típusú „szocializmus” győzelmét – attól függetlenül, hogy annak képviselői a
gyakorlatban milyen súlyos tévedések, hibák, kudarcok és esetenként bűntettek sorozatát
követték el.
A törvényszerűségek, a determinisztikus rend, a káosz és zűrzavar, illetve a véletlenszerűségek
dominanciájának nagy kérdései természetesen nem új problémák a társadalomtudományokban.
A világfejlődés nyugodtabb szakaszaiban e kérdések körül a viták rendszerint kevésbé
gyakorlatiak.
A XXI. században különböző társadalomtudományok oldaláról sok elméleti iskola igyekszik a
világfejlődés bonyolult, soktényezős folyamatait magyarázni s azok alapján előre is vetíteni,
prognosztizálni a fejlődést. Ezekhez gyakran kötődnek normatív megközelítések is.
Előrejelzéseiket illetően az ún. realista vagy neorealista iskolák a politikatudományban, az
institucionalisták, illetve a neoinstitucionalisták a közgazdaság-tudományban, a neomarxisták
a politikai gazdaságtanban bizonyultak a leghatékonyabbnak. A komplex rendszerek
elméletére építő pragmatikus-eklektikus megközelítések hatásfoka nem nagyon jó, azonban
sikeresebbek voltak a problémák, a válságok, mint a pozitív fejlemények előrejelzéseiben.
Szinte minden negatív változás bekövetkezett, amelyet előre jeleztek. A történelmiségnek
nagy jelentősége van a rendszer működésében és megértésében, a rendszer szereplőivel és
folyamataival kapcsolatban. Ezek egy része rendszerint sajátos történelmi pályán mozog, és
erről általában megrázkódtatások hatására tér el, illetve lép új pályára.
Korunkban különösen fontossá váltak azok a problémák – nemcsak tudományos elméleti,
hanem gyakorlati szempontból is –, amelyek a világfejlődés legáltalánosabb összefüggéseivel,
a törvényszerűségek, a rend, a zűrzavar és a véletlenszerűségek szerepével és viszonyának
értelmezésével kapcsolatosak. E látszólag politikai vagy gazdaságfilozófiai problémák
konkrét, szinte napi döntési fontosságú kérdéssé váltak egy olyan világban, amelyben az
államok érdekei sokban ellentétesek, s a lakosság mintegy kétszáz politikai egység keretei
között él és igyekszik „jólétét maximalizálni”, miközben minduntalan beleütközik e bolygón
élő társainak hasonló törekvéseibe. A két legdöntőbb gyakorlati kérdés ezzel kapcsolatban a
nemzetközi viszonyok és kapcsolatrendszer kormányozhatósága, illetve ennek mértéke, és a
kockázati tényező szerepe, kiszámíthatósága a döntésekben. A nemzetközi viszonyok elemzői
között – kivéve azokat, akik valamilyen leegyszerűsített determinizmus hívei és képviselői,
illetve az előzőekben említettek, a másik végletet vallók, vagyis a rendszert teljes egészében
kaotikusnak tekintik – a legtöbben általában elfogadják azt a nézetet, hogy a rend, a zűrzavar
és a véletlenszerűségek a világrendben nem egymásnak ellentmondó, egymást kizáró
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kategóriák. Az egyik véleménykör szerint való igaz, hogy az emberiségnek (az egyéneknek és
csoportjaiknak) elvileg szinte mérhetetlen nagyságrendű variációk adottak ahhoz, hogy az
államok keretei között s a nemzetközi viszonyokban helyzetekre reagáljanak, szellemi
felkészültségük, kultúrájuk, szokásaik, érdekeik és céljaik alapján, ezek mögött azonban
bizonyos, az adott korra jellemző rendezőerők hatnak, amelyek behatárolják a cselekedeteket
és befolyásolják eredőjüket.
A téma jobb megvilágítása érdekében célszerű azonban röviden kitérni a „rend” fogalmára,
illetve ennek értelmezéseire általában. Vitatott kérdés ugyanis, hogy miképpen, milyen
összefüggésekben és milyen szinten értelmezhető ez a fogalom. Mi tekinthető rendnek? A jog,
a szokások, szabályok és erkölcsi normák gyűjteménye, társadalmi konvenciók összessége?
Mikor és miért beszélhetünk rendről vagy rendetlenségről egy adott társadalomban vagy
globális méretekben? Figyelemreméltó, hogy a rend fogalma minden nyelvben sokdimenziós.
A nagy angol Webster szótár 23 rendfogalmat különböztet meg. Nem marad el ettől a Magyar
Nyelv Értelmező Szótára sem. A rendet a napi szóbeszédben nemegyszer felcserélik, de
általában együtt említik vagy azonos értelemben használják a jog fogalmával. A rendfogalom
használata a társadalomtudományokban is rengeteg értelmezésben fordul elő, miközben a
rendetlenség az értelmező szótárakban is mostohagyerek.
A rend általánosítható és egyszerűsített társadalmi fogalmát a következőképp definiáltam:
stabil, kiszámítható és békés társadalmi vagy nemzetközi viszonyok, amelyek fenntartják a
személyes biztonságot és biztosítják a közérdek érvényesülését. A rend egyik komponense
eszerint is a közrend. Ennél azonban sokkal többet jelent, hiszen az, amit a fenti definíció
alapján rendnek tekinthetünk, az egyének és a társadalom életének számos fontos területét
érinti, illetve határozza meg. Hume 1779-ben megjelent, Dialogues Concerning Natural
Religion című híres munkájában azt hangsúlyozta, hogy különféle rendek léteznek - a
növényvilág rendje, a ház rendje, a közösség rendje, a gondolkodás rendje –, s hozzátette,
hogy bár bizonyos rendekhez képes adva van egy felsőbb rend, nem biztos, hogy ez minden
rend esetében így van. Szarkasztikusan megjegyezte, hogy a világ rendje valószínűleg
ugyanolyan spontánul alakult ki, mint a növényvilágé, szemben a ház rendjével, amelyet
tudatosan alakítottak ki. Gondolatai tulajdonképpen a természetes rend és a normatív rend
közötti különbségeket emelték ki. A múltban sok bölcselő foglalkozott a renddel, és számos
uralkodó törekedett valamilyen rend kialakítására országában vagy az általa uralt
birodalomban. Az első átfogóbb kísérlet arra, hogy egy társadalom rendjét, magatartási
szabályait meghatározzák, az Ószövetségben történt. Minden nagy vallás igyekezett azonban
saját rendjének kialakítására. Platón megközelítése is érdekes történelmi példa, hiszen a
tekintélyrendre alapozott, és az elméletben, illetve gyakorlatban vissza-visszatérő kormányzat
eszméje Platónig nyúlik vissza, aki azt javasolta, hogy a kormányzást a filozófus-királyok
szűk csoportjára kell bízni, akiknek tekintélye vitathatatlan, és felsőbbrendű bölcsességükre
épül. Őket tekintette Platón a védelmezőknek.
A kereszténység rendfogalmával kapcsolatban Szent Ágoston fejtegetéseit különösen
fontosnak tartom. Sajátos, bizonyos vonatkozásokban az Ószövetségre emlékeztető rend- és
szabálygyűjtemény a Korán is.
A világrend témakörével összefüggésben célszerű kitérni a „rend” fogalmának globális
értelmezésére is. Sajátos kérdéskört képvisel a rend értelmezése a gazdaságban. A
gazdaságnak tulajdonképpen nincs önálló rendfogalma, de a rend közgazdasági értelmezése –
közvetve vagy közvetlenül – gyakorlatilag minden fontos iskola tanításaiban szerepel
valamilyen formában. Egyes iskolák a rendet a makrogazdasági egyensúllyal azonosítják.
Mások a makrogazdaság stabilitását tekintik rendnek. A kapitalizmus rendjét egyes marxista
megközelítések üzemen belüli szervezettség, üzemen kívüli anarchiaként jellemezték. Ezzel,
akarva-akaratlanul arra is utaltak, hogy a rendkategória mikro-vonatkozásait sem lehet
figyelmen kívül hagyni. A szocialista tervgazdálkodást is végső soron a gazdaságban a rend
egyik felfogásának, illetve értelmezésének lehet tekinteni. A XX. század végén érdekes
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közgazdasági kérdésként fogalmazódik meg a rend és az információs forradalom kapcsolata.
A kérdés úgy szól: rendet teremt-e az információs forradalom egy alapjában véve kaotikus
piacgazdaságban? A rendfogalommal összefüggő viták egyik vonatkozása az adott rend
felváltásával összefüggő témához kötődik. Nem kevés társadalomtudós a kialakuló
társadalmat nem ipar utáninak, információsnak, hanem magas kockázatú társadalomnak
nevezi. A kockázat alapja az, hogy a méretek gigantikusak, a cselekvések és a kommunikáció
meghatározói rendkívül koncentráltak, és a folyamatok többsége, az adott rend
megváltoztatása csak súlyos megrázkódtatások árán lehetséges. Gazdasági vonatkozásban
különösen fontos a rend-káosz ellentétpár megfelelő értelmezése. A káosz, a rendetlenség és a
zűrzavar általános fogalma nem fogható fel egyszerűen a rend ellentéteként. A rendetlenség
önmagában is bonyolult összefüggések kifejezője lehet. A rendetlenség lehet egy előző rend
felbomlásának következménye, anélkül hogy az új rend kialakulhatott volna. Lehet olyan
változások következménye, amelyek nyomán a hatalmi struktúrák hatékonysága gyengült.
Kevésbé képesek a közrend fenntartására, képességeik csökkentek lényeges problémák
kezelésére, s a társadalom nem fogadja el legitimitásukat a szükséges mértékben. A
gazdaságban a rendetlenség lehet belső és külső tényezők eredménye, hozzá nem értő,
szakszerűtlen lépések, rossz menedzsment, hibás politikai döntések következménye is.
A rendfogalom szélesebb és multidiszciplináris értelmezése annak különösen négy oldalát
emeli ki.
Az első megközelítés a rendet, normatív módon, mint kívánt állapotot tekinti. Ebben a
megközelítésben különösen világos, hogy a rendfogalom érdekeket, értékeket fejez ki, s ezek
alapján szorosan kötődik a fennálló hatalmi viszonyokhoz, uralkodó eszmékhez, illetve az
ezekkel való szembenálláshoz. E megközelítésben a rend nosztalgia, illetve illúziók, utópiák
kifejeződése is lehet. Köztudott, hogy a renddel kapcsolatban a magyar társadalomban is
rengeteg nézet és képzet él: nosztalgikus, utópisztikus, reális és irreális. Társadalmunk
különböző csoportjai vágyaiban fellelhető a náci-fasiszta korporativista kényszergazdaság, a
liberális, állami szabályozástól mentes piacgazdaság, az egyházak erkölcsi normáin alapuló és
a szocialista tervgazdálkodás rendje. A társadalom és a politikai elitek értékítéletében és
utópiájában megtalálható a kikényszerítésen, rábeszélésen, közmegegyezésen alapuló rend
iránti elvárások eszmevilága éppúgy, mint a szabad polgárok önkéntes rendje kialakításának
képzete, illetve az erre irányuló törekvések támogatása. A totalitariánus rendek iránti
vágyakozások centrumában rendszerint valamilyen ideológia áll, amelyik csaknem vallásos
hittel kötődik olyan eszközökhöz, mint a tévedhetetlenség, az egypártrendszer, terrorista
rendőri erő a kikényszerítésre és megfélemlítésre. Fontos eszközei e rendkoncepciónak a
kommunikációs monopólium és a gazdaság totális állami ellenőrzése is. Valamivel
liberálisabb a társadalmi konzervatívok normatív rendkoncepciója, amelynek alapja a rendben,
a tekintélyben és a fegyelemben való hit. E megközelítésben a törvény és a rend szorosan
összekapcsolódnak, és a hangsúly is nagyobb mértékben helyeződik a kikényszeríthetőségre,
mint az önkéntességre. A nacionalista konzervativizmus eszméi ugyancsak sajátosan
értelmezik a rendet. Megközelítésüket leginkább kizárásos, kirekesztő rendként lehetne
jellemezni. A rendfogalommal kapcsolatban elengedhetetlen szót ejteni az anarchizmus
rendfogalmáról is, már csak azért is, mert a közhasználatban az anarchizmust a rend
tagadásával, illetve a rendetlenséggel azonosítják hazánkban is. Az anarchizmus különböző
irányzatai azonban sajátos megközelítéseket képviselnek, amelyek nem annyira a rend
tagadásában, hanem jellegének, kialakítása módozatainak megítélésében képviselnek önálló
értelmezéseket. Az individualista anarchizmus rendfogalma szerint a társadalom autonóm
egyénei képesek együtt élni és dolgozni a konfliktusok és a rendetlenség veszélye nélkül. A
kapitalista anarchizmusra az a jellemző, hogy a piac mindenhatóságában való hit tekintetében
messze túlmegy a liberális eszméken. A kollektivista anarchizmus azt hirdeti, hogy az
emberek természetüknél fogva szolidárisak, szocializáltak, és készek az együttműködésre.
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A rend második megközelítése, illetve értelmezése úgy fogalmazható meg, mint valamilyen
rendszer vagy szerkezet tagjai közötti viszonyokat szabályzó tényezők összessége. Ez az
értelmezés különösen jelentős kérdéskört képvisel a közgazdaság-tudományokban. A felszíni
rendetlenség alatt megfigyelt rendszerességre Adam Smith hívta fel elsők között a figyelmet.
Adam Smith szerint adva van egy alapvető természetes rend, amelyik az ösztönös önérdekre
alapozott emberi magatartásra épül. Ez legjobban a természetes szabadságon keresztül
érvényesül. Ez a rend a piacon működő láthatatlan kezek összessége tevékenységének
eredménye: elvileg a nagyszámú egyén, vállalkozó vagy szervezet koordinálatlan mikro
tevékenysége valamilyen, többé-kevésbé rendszerűnek tekinthető makro folyamatokat alakít
ki. Marx – részben Smith nyomdokain – a gazdaság törvényeinek fontosságát emelte ki. A
gazdasági determinizmus, a Polányi-féle társadalmi beágyazottság és a ciklikusság jelensége
mindenhatóságának vallása ugyancsak a rend sajátos megfogalmazásai. A piacgazdaság rendje
a felszínen valóban esetlegesnek tűnik. Adva vannak azonban bizonyos alapvető, a folyamatok
mélyében ható rendezőerők, amelyek két nagy csoportra oszthatók: a paraméterekre és a
változókra. A paraméterek az intézmények és a rendszer működésének alapvető szabályai. A
változók a gazdasági hatalmi viszonyok, a verseny, a technika követelményrendszere, az
ökológiai viszonyok. Ha a szereplők túlságosan megsértik a rendezőerőket, tevékenységükkel
ellenakciókat váltanak ki. A piaci rend spontán, ami azt jelenti, hogy a főszereplőknek egyéni
és nem társadalmi céljaik vannak. Egyes közgazdászok, például Hayek szerint egy ilyen
rendben az egyéni szereplők által kialakított gazdaság nem szolgál semmiféle olyan célt, hogy
a társadalom szükségleteit kielégítse, még kevésbé azt, hogy megállapítsa a szükségleteknek
valamilyen hierarchiáját. A rend az egyének céljainak kielégítését hivatott szolgálni. Ebben a
rendben az elsődleges cél az, hogy a szereplők közötti tranzakciók rendben lebonyolódjanak.
Ennek érdekében a szereplőknek kölcsönösen alkalmazkodniuk kell. A valóságban ez nem így
van. A Rend II. értelmezése szemszögéből öt piaci rendszer létezik, amelyekben a paraméterek
a tulajdonviszonyok, az információ, az ösztönzők és az intézmények alapján különböznek
egymástól. A mai államok, mint piactípusok, lényegében az alábbi kategóriákba sorolhatóak:
szabályozott szabadpiac-gazdaság, a szociális piacgazdaság, a koordinatív korporációs piaci
rendszer, a vegyes gazdaságok hibridjei és a szocialista piacgazdaság. Érdekes és fontos
kérdés e tekintetben az, hogy a kifejlődő magyar piacgazdaság melyik kategóriába lesz
sorolható. Azok a nemzetközi szervezetek, amelyeknek a nyugati világ a rendszerváltáskor a
bábaasszony szerepét szánta, a magyar gazdaságra vonatkozóan is a szabályozott szabadpiacgazdaság modelljét preferálták. A hazai politikai közélet a szociális piacgazdaság modelljét
preferálta. Valószínűleg a magyar piacgazdaság sajátos hibrid lesz, amelyben az állam
szerepe, csökkenve ugyan, de fontos marad. Gazdasági szempontból a Rend III.
értelmezésével kapcsolatban fontos azt is megemlíteni, hogy az új intézményrendszerrel
kapcsolatos társadalmi követelmények és szubjektív elvárások megfogalmazásánál döntő
szerepet játszott az előző rendszer teljes tagadása. Gyakorlatilag attól függetlenül, hogy az
intézmények fejlődésében és minden társadalomban és gazdaságban is vannak olyan
adottságok, amelyek nem rendszer specifikusak, hanem például az ország kulturális, technikai,
gazdasági fejlettségi szintjével, fejlődésének külső, politikai és gazdasági feltételeivel, illetve
ezek változásával kapcsolatosak. Különösen fontosak e tényezők az állam szerepének
meghatározásában és a nemzetközi gazdaságpolitikában. A rendszerváltások politikai
csatározásainak forgatagában a magyar politikai elit és a különböző nemzetközi ajánlások sem
fordítottak figyelmet a nem, vagy csak részben rendszer specifikus tényezőkre, holott hatásuk
– különösen a gazdaságban – igen nagy volt a rendszerváltás folyamatára, kudarcaira s
eredményeire egyaránt.
A rend mint a kormányzati tevékenységek összessége további fontos megközelítés, és számos
önálló kérdést is napirendre tűz, például a kormány és a társadalom viszonyát. A rend ebben az
értelmezésben azoknak a tevékenységeknek összessége, amelyek keretében az egyének, az
intézmények és szervezetek közös ügyeiket menedzselik oly módon, hogy a közös és
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ellentétes érdekeket és nézeteket egymással összeférhetővé teszik és megfelelő módon kezelni
tudják a társadalmi konfliktusokat, a kockázati tényezőket és a változásokat. A mai magyar
viszonyok közepette ennek főbb komponensei: a demokratikus, pluralista társadalmi struktúra,
a legitim központi kormány és az önkormányzatok. A demokratikus, pluralista politikai
struktúra a rendformálásban sokdimenziós szerepet hivatott betölteni. Ütköző és döntőbíró a
kormány és a társadalom között, a politikai normák kialakításának szimbóluma, a társadalmi
részvétel eszköze a normák kialakításában, az azonos érdekű társadalmi csoportok integrátora,
az eltérő érdekek ütköztetője, a többség-kisebbség viszony kezelője és a társadalmi változások
bábaasszonya. Ezért is lényeges kérdés a rend szempontjából a parlamenti demokrácia
megfelelő működése és működtetése. A magyar viszonyok között nyilvánvalóvá vált az is,
hogy a kormányt nemcsak hatalomra kerülésének demokratikus módja legitimizálja, hanem a
hatalom gyakorlásának jellege és cselekedeteinek következményei is. A rendfogalom ebben az
értelmezésben szorosan kapcsolódik a „jó kormányzás” (good gover-nance) fogalomhoz. Az
elmúlt években nemzetközi méretekben is érdekes vita folyt arról, hogy mi tekinthető helyes
és hatékony kormányzásnak. Ennek fontosabb elemeit a következőkben határozták meg: kerüli
a bürokratikus túlszabályozást, a törvények és rendelkezések túltengését, képes ellenállni
különböző érdekcsoportok és személyek nyomásának, ugyanakkor az intézmények állandó
dialógust tesznek lehetővé a kormány és a gazdaság főszereplői között, a kormány átlátható és
felelősségteljes politikájában jelentős helyet kapnak a gazdasági tényezők, és összhangban
vannak a célok és az eszközök. A célok centrumában az emberi és anyagi erőforrások
hatékony felhasználása, az ország nemzetközi gazdasági teljesítőképességének erősítése, a
racionális makrogazdasági stabilitás s a fejlődés társadalmi és ökológiai fenntarthatósága
állnak. Fontos követelményként fogalmazódott meg az is, hogy a közigazgatásnak
fegyelmezettnek, szakszerűnek, viszonylag korrupciómentesnek és meghatározott mértékben
politika semlegesnek kell lennie.
A rend negyedik dimenziójának a mindenkori világrendet, az államok közötti szervezett
viszonyok összessége, amelyben az államok magatartását előre meghatározott elvek, normák
és előírások szabályozzák. A világ fejlődésében három funkcionális területen alakítottak ki a
rendszer szereplői, elsősorban az államok bizonyos „rendet”: a világpolitikában, a
világgazdaságban és a globális ökológiai rendszerben. A rend kezdeményezésének és
érvényesítésének két fő forrása vagy típusa alakult ki az elmúlt kétszáz év során. Az egyik
típus az összehangolás, amelynek révén az államok politikáját és gyakorlatát úgy
harmonizálják, hogy együttműködhessenek és közösen léphessenek fel. A XX. században az
OECD keretében alakult ki ilyen gyakorlat, amelyik lehetővé tette például a gazdaságpolitikák
laza harmonizálását. Elvileg a G7, illetve a G8 csoportosulásokat is ilyen jellegű
intézményrendszerként kívánták működtetni. A rend kialakításának másik gyakorlata olyan
intézmények létrehozása, vagy olyan gyakorlat meghonosítása, amelynek keretében az
államok előre meghatározott elvek és szabályok alapján működnek, s a kialakított szabályok
nemzeti életükben és nemzetközi kapcsolataikban meghatározott módon és mértékben
érvényesülnek. Ez utóbbi eszköz sokkal szervezettebb és szigorúbb rendszer. Mindkét
rendformálás feltételez bizonyos mechanizmusokat. Az első esetben ezek a mechanizmusok
kevésbé szervezettek: kongresszusok, külügyminiszterek tanácskozásai, vagy más ad hoc
jellegű összejövetelek. A második esetben szükség van állandó jellegű nemzetközi
szervezetekre, amelyek keretében az államok ellenőrzött, tartós, sokcélú, esetleg
kikényszeríthető szabályokat alakítanak ki, vagy általánosan érvényesítendő magatartási
normákat fogalmaznak meg és érvényesítenek. A két típus természetesen együtt is
érvényesülhet, s egymást támogató rendszerként működhet. Mindkét esetben jelentős szerepe
van annak, hogy a rendet milyen erővel rendelkező hatalmak támogatják, illetve tartják fenn, s
milyen a kor vezető hatalmának (hegemónjának) viszonya az adott rend normáihoz,
szabályaihoz. Az adott kor államainak közös gondjai, érdekei és a rend kialakításában döntő
szerepet játszó hatalmak, illetve más szereplők különleges preferenciái (és lehetőségei)
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határozzák meg végső soron a normákat, szabályokat. Azok tényleges érvényesülése
természetesen nagymértékben függ a rendelkezésre álló eszközöktől és alkalmazásuktól is.
A jelenlegi világrendnek egyik alapvető sajátossága a növekvő komplexitása. A szereplők
tevékenysége egyidejűleg többfajta hatást is kifejt, ráadásul interaktív módon, amelyeknek
kimenetelét lehetetlen előre látni. A rendfogalom e dimenzióját magyar szempontból nemcsak
azért tartom fontosnak, mert a XX. század végén, az államok közötti kölcsönös függőség
következtében, társadalmi, gazdasági és kulturális életünk szinte minden területe lényegesen
nyitottabbá vált, s ily módon a külső hatások intenzitása nőtt, s korlátozottabbá vált az
„autonóm” döntésekhez szükséges eszközök köre és hatékonysága, hanem azért is, mert a
nemzetközi környezetben is jelentős változások történnek. Mindezeken túl, szellemi életünket
is nagyban befolyásolják nemzetközi irányzatok és hatások, nemcsak a
természettudományokban s a műszaki területeken, hanem a társadalomtudományokban is. A
volt szocialista országok – köztük hazánk is – egy sokkal nagyobb volumenű, sokkal nagyobb
mértékben összefonódott, a tudományos és technikai forradalom nyomán megváltozott
szerkezetű, erősebben kompetitív és lényegesen nagyobb minőségi követelményrendszerre
épülő nemzetközi piaci rendszerbe reintegrálódnak, mint amilyenből fejlődésük korábbi
szakaszában kiszakadtak. Ez a világrend mélyreható átalakulás állapotában van. Az előző,
tehát a második világháború után kialakult rend bomlása, bizonyos elemeinek túlélése, új
problémák tömegének s régi megoldatlan problémák sokaságának egyidejű jelenléte jelzi a
mai világrend problémáit, és képtelenségét ezek megfelelő kezelésére. Sajátos
világrendetlenségről lehet beszélni az új világrend helyett. Globális méretekben a rendetlenség
jeleinek tekinthetjük a háborúkat, tömegmészárlásokat, az emberi jogok tömeges és
nagymértékű megsértését, szegénységet, a tömeges munkanélküliséget, az éhséget, a
terrorizmust és a bűnözést.
Nem csak a „rend”, a világrend is többdimenziós, tehát több síkon és különböző
összefüggésekben értelmezhető és vizsgálandó fogalom. Gyakran találkozunk – önálló
fogalomként is – a gazdasági világrend, politikai világrend stb. kifejezésekkel. Ilyen esetekben
nyilvánvalóan adott rendszerekről van szó, amelyek a világrend keretében működnek. A
világrend fogalom megjelenése, viszonylagos népszerűsége a társadalomtudományok művelői
körében elsősorban a realitásokon alapuló kutató-elemző munka eredménye. Mint elméleti
modell megkönnyíti bolygónk globalizálódó fejlődési folyamatainak jobb megértését, mert a
világot nemcsak mint az államok konfliktusos halmazát értelmezi, hanem – a politikában, a
gazdaságban, valamint az ökológiai rendszerben – az emberi tevékenységek nemzetközi szintű
összességeként is. Ugyanakkor feltételezi e tevékenységek között a kölcsönhatásokat is. A
világrend-koncepció, az emberi cselekedetek globális szintű összefüggéseinek ennek alapján
kialakított kezelése, természetesen működésének értelmezésében nem jelent nézetazonosságot
a társadalomtudományok művelői között.
Egyes társadalomtudósok a világrendet csupán az adott időszak politikai-hatalmi viszonyai
összességének tekintik, vagyis sajátos geopolitikai képződménynek fogják fel.
Az 1983-ban elhunyt Raymond Aron francia politológus-történész világrendfelfogása szerint a
rendszerben a fő szerepet néhány független állam játssza. A többiek nem szereplői, hanem
zálogtárgyai a nemzetközi viszonyoknak, ami nem zárja ki a kölcsönhatásokat és a
kapcsolatokat. Ezek azonban önkéntesek és megváltoztathatók. Végső soron nem
befolyásolják sem a politikai viszonyokat, sem a döntések rendszerét, sem pedig a hazai és a
nemzetközi cselekvéshez szükséges eszközöket (katonai erő, gazdasági hadviselés,
felforgatás). A világpolitika főszereplői lépéseiket külpolitikai szükségleteik és céljaik alapján
határozzák meg. A rendszer hierarchiája geostratégiai, vagyis abban a nagyhatalmak vezető
szerepet játszanak.
A katonai erőviszonyok működtetik és tartják egyensúlyban a rendszert más nyugati
szakemberek világrend-koncepcióiban. Különleges jelentőséget tulajdonítanak a rendszer
működésében egy adott korszakban valamely világhatalom hegemóniájának. E témakörben az
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egyik legátfogóbb munka szerzője Stanley Hoffman. könyvében – a hatalmi pozíciókon,
illetve a hatalmi egyensúlyon alapuló világrend történelmi és a mai viszonyokra vonatkozó
elemzését adva – szembeállítja az utópisztikus és reális koncepciókat. A világrend társadalmigazdasági rendszerre vagy rendszerekre épülő jellemzését adták lényegében a marxista vagy a
marxizmushoz közel álló társadalomtudósok, politológusok és közgazdák. Műveikben,
elemzéseikben rendszerint nagyobb hangsúlyt kaptak a gazdasági-társadalmi viszonyok,
érdekstruktúrák, mint a hatalmi viszonyok.
Sajátos és különösen a nyugati országok baloldali szakemberei körében népszerű Immánuel
Wallerstein világrend-koncepciója. Wallerstein szerint korunkban a világrend lényegét
tekintve a tőkés világgazdaság, amelyik globális, és amelynek alrendszerei a központi maghoz,
vagyis a vezető nyugati ipari államokhoz kapcsolódnak. Ezek a központi mag körül
koncentrikus körökként helyezkednek el. A világrend keretében sajátos kölcsönhatások
működnek. Az alrendszerek mozgásának van bizonyos autonómiája, de végső soron a külső
hatások a meghatározók.
Wallerstein koncepciója az egyik forrása a szélesen elterjedt centrum-periféria felosztásra
épülő nézetkörnek is, amelyik lényegében a nemzetközi függőségi viszonyokból vezeti le a
világrend jellemző vonásait, szerkezeti és érdekviszonyait. E nézetkör eredetileg korábban, a
főleg latin-amerikai szakemberek által megfogalmazott függőségi elméletekben jelent meg.
A társadalomtudományok egyes irányzatai nem csupán az államok viszonyának rendszerét
elemzik, hanem meghatározott értékekre épülő világrend kialakítását igyekeznek megalapozni,
illetve elősegíteni. Ezeknek a normatív világrend-koncepcióknak hátterében, amelyek közül
néhány a gyakorlatban is megvalósult, rendszerint sajátos érdekviszonyok is állnak.
Az érdekviszonyok szerepe különösen fontos tényező azoknak a „rendezőerőknek”
működésében, amelyek meghatározzák a különböző alrendszerek funkcionálását. Ezek a
rendezőerők magukban foglalják a globális piaci viszonyok „láthatatlan kezét” társadalmi és
technikai, valamint gazdasági tényezőket, politikai érdek- és intézményi viszonyokat, amelyek
meghatározzák a kormányok működését, a nemzetközi hatalmi viszonyokat, a nemzetközi
együttműködés szervezeti hálózatát. E rendezőerők nélkül a nemzetközi rendszer teljesen
kaotikus lenne. Egyes tudósok szerint az anarchia tulajdonképpen érvényesül is. Róbert Gilpin
a nemzetközi politikai gazdaságtan egyik elismert képviselője például a világpolitikát a
független szereplők közötti küzdelemként jellemezte az anarchia körülményei között. Az
anarchiának tulajdonképpen két megfogalmazása él a köztudatban, az egyik a kormányzás
hiánya, a káosz és a rendetlenség. A szabályok és a normák, valamint a rendezőerők
biztosítanak a nemzetközi rendszerben is valamilyen szintű kormányzást, a szó „governance”
értelmében. Ezeknek a megsértése esetén a nemzetközi rendszerben az államok közössége
által erre felhatalmazott szereplő – például nemzetközi szervezet, vagy a világrendőr
funkcióját vállaló valamely állam – bizonyos szankciókat érvényesíthet. A nemzetközi
rendszerben a rend és a káosz, az előre látható és meglepetésszerű, váratlan események nem
zárják ki egymást. Ennek okai között lényeges lehet a rendszer különböző szereplőinek
különböző tényezők által motivált, irracionális politikája. Ezeket csak bizonyos mértékig
képesek a rendezőerők korlátozni. A nemzetközi rendszer és egy adott világrend stabilitása
ezért mindig viszonylagos.
6.4.2.

A belső politikai instabilitás gazdasági vonzatai

A XXI. századi magyar, intellektuális háborút, mint belpolitikai instabilitási tényezőt
ugyanezen fő fejezetnek a társadalmi kihívások alfejezetében részletesen elemzem, de ennek
gazdasági vonzatait ebben az alfejezetben mutatom be, más, a magyar gazdaságot befolyásoló
hatásról szóló szakvéleménnyel együtt.
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6.4.2.1.

A XXI. századi, magyar, intellektuális polgárháború gazdaságromboló jellemzői

A magyar gazdaság zavartalan működése és fejlődése, valamint a foglalkoztatás – és az
ezekből fakadó társadalmi stabilitás – szempontjából az országnak elengedhetetlenül
szüksége van a külföldről származó tőkére, energiára és nyersanyagra, valamint az export
piacok folyamatos biztosítására.
A tőke, a pénz, a profit jellemzője, hogy szereti a nyugalmat és keresi a nyugodt, jövőstabil,
kedvezményes, biztonságos körülményeket. Sajnos a rendszerváltás utáni, különösen az
ezredfordulót követő mintegy 10 év hektikus, hisztérikus, zavart, kiélezett ellenséges
pártpolitikai harcok az előzőekben felsorolt szükségleteink kielégítésére irányuló
erőfeszítéseinket és lehetőségeinket nem erősítették, hanem jelentősen gyengítették. Tehát az
intellektuális polgárháború visszafogja a befektetőket, az export piac biztonságát és nagyon
negatívan befolyásolja a külpolitikai-külgazdasági megítélésünket, más kelet-európai
országokhoz képest. (Ráadásul a magyar befektetőket is elbizonytalanítja és külföld felé
orientálja.)
A párthisztériák, a párthazugságok, a pártcsalások, a pártfélrevezetések a lakosságban is igen
jelentős bizalmatlanságot, a politikától való elfordulást, a politikai elit megítélése
mélypontra süllyedt. ezáltal a lakosság munkaképes, képzett, tehetséges, életképesebb és erre
vállalkozóbb része egyrészt külföldre távozott. Másrészt külföldi vállalakozásokban
dolgozik résztulajdonosként vagy szakértőként, alvállalkozóként. Mindezekhez az EU kiváló
lehetőségeket nyújt, amivel ma már tömegesen élnek. Tehát az intellektuális polgárháború
elől elmenekül az aktív keresők és képzettebbek növekvő része, akik erre alkalmasak és ezt
vállalják.
Az egyes kormányok pénzügyi-gazdasági statisztikáinak növekvő része hiteltelenné válik.
Kialakulnak a pártklientúrák, az udvartartások, akik kiemelt gazdasági helyzetbe kerülnek.
A politikusok különböző kétes üzletelései, botrányai, korrupciós ügyei mennyiségileg és
minőségileg megszaporodtak, bár mindig is voltak. Mindenképp titkosszolgálati illetékesség
és érintettség ezek ellenőrzése és felderítése, bizonyos fázistól a rendőrséggel együtt.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az államigazgatást és a közigazgatást minden választás
után olyanokra „cserélik le”, akik feltétlen párthívek. Tehát nem a képesség, a tehetség, a
szakszerűség a döntő, hanem a bizalom. Ez a módszer semmiképp sem a tízmillió ember
érdeke, ez a pártdiktatúrák sajátja. Felvetődhet, hogy mit tehet ez ellen az állampolgár?
Hallgat, elfogadja, megöregszik, iszik, öngyilkos lesz, depressziós lesz, tönkremegy a szíve
és keringési rendszere, bűnözni fog, elhagyja az országot. A jóhiszemű állampolgár nem fog
konfrontálódni, mert tudja, hogy nincs mozgástere.
Az ország korátlaga nő, a családalapítási kedv jelentősen lecsökkent, a családalapítást
vállalók száma mélyminimumon van. Tehát az intellektuális polgárháború hatására
kritikusra csökken a lakosság és, az aktív keresők száma. Nem lesz, aki a nyugdíj- és
egészségügyi alapokat a befizetéseivel megfelelő szinten tartsa.
A különböző államadóssági, államháztartási, belső elosztási, reálkereseti, stb. mutatók olyan
mértékre romlottak az elmúlt 10 évben, hogy nem kizárt, hogy ennek rendezésére a
következő 10 év lesz szükséges. Kérdés, hogy kivel, hány és milyen itthon maradó készségűképességű lakossággal. Az is kérdés, hogy a mindenkori kormányok tudnak-e úgy
viszonyulni egy csalódott, bizalmatlan, gazdaságilag lecsúszott lakossághoz, hogy azok
feltámadjanak és bíztató jövőképet lássanak.
A lakosság egészségügyi állapota rossz és még mindig romló. Az öngyilkosságban, az
alkoholizmusban, a szív- és érrendszeri betegségben, a daganatos megbetegedésekben, az
idegrendszeri problémákban „kivívott” vezető, illetve sajnálatosan előkelő helyezéseink
okait elemezve, az intellektuális polgárháborúnak jelentős szerepe van.
Lehet, hogy ez a magyar nemzet ilyen önsorsrontó vagy a magyar a magyarnak esküdt
ellensége? Talán a hatalom mámora, a hatalom utáni vágy mindent leköröz? Ezekben az a
végtelenül szomorú, hogy nem látszik a polgárháború vége. Lehet, hogy felőrli magát a
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magyar nemzet a következő évtizedekben és például 50-100 év múlva már nem is magyar
lesz a hivatalos nyelv Magyarországon? Lehet, hogy a jelenlegi pártdiktatúrálódott
demokráciánk átmegy igazi diktatúrába? Akinek fenntartásai lennének ezzel a fogalmammal,
annak elmondom, hogy modell szinten egy pártelnök, egy elnökség és/vagy választmány,
néhány kormányszakértő és/vagy üzletember dönti el tízmillió magyar jelenét és jövőjét.
Tehát egy 10-100 fős kisebbség döntéseit erősíti meg a néhányszáz fős parlamenti
szavazógép. Ez „kényszerül” rá a társadalomra, a gazdálkodó szervezetekre. Mi ez, ha nem a
demokratikus Magyarországon egy kisebbség akaratának érvényesítése. Természetesen a
négyévenkénti választások demokratikusak, de érdemben csak ennyi a demokrácia. Két
választás között már a mindenkori párt(koalíció) diktálja a hétköznapokat és abba az
állampolgároknak érdemi részvétele nem biztosított.
Óriási szükség lenne már egy kétkamarás parlamentre, amelyben a civilebb szféra képviselői
is részt kaphatnának a véleményezésekből, a döntés előkészítésekből, a kezdeményezésből, a
„néphatalomból”.
6.4.2.2.

Hogyan lehet csodát tenni Magyarországgal?79

Adócsökkentés, szociális ellátások megnyirbálása, vállalati támogatások megvonása és a
vagyonadó bevezetése – ez lenne nagy vonalakban a Corvinus Egyetem
Vállalkozásfejlesztési Intézet docensének receptje az egészséges vállalkozói környezet
kialakítására. Papp József, A magyar csoda című könyve a jövő héten jelenik meg.
6.4.2.2.1.

Csalásra ösztönöz a magas adó

A Corvinus Egyetem Vállalkozásfejlesztési Intézet docense úgy látja, a túl magas
adórendszer nem igazodik a magyar vállalkozások adófizetési képességéhez. Szerinte az a
gond, hogy a kis- és középvállalatok által megtermelt jövedelemből egy jelentős részt az
állam hasít ki, több mint 40 százalékot. A nettó munkajövedelem 26-27 százalék, és ami
marad, azon kell osztoznia a vállalkozónak a bankköltséggel és az amortizációval. Csak
úgy tudja elérni, hogy számára kielégítő profit maradjon, és ebből visszaforgathasson a
vállalkozásba, hogyha csal. Mindaddig amíg az adóterhelés ilyen magas, és nem megy le
arra a szintre, amit csalással kényszerít ki a vállalat, addig a magyar gazdaság mindig a
lehetőségei alatt teljesít – véli az intézetvezető.
6.4.2.2.2.

Sürgősen új társadalmi szerződést kell kötni

Papp József szerint az adócsökkentést nem forrásteremtéssel kellene megoldani, hanem
egy új társadalmi szerződéssel, és azonnali intézkedésekkel. Így a vállalkozók
felszabadulnának a kötöttségtől, és belátnák, hogy a csalás költségei megegyeznek az
adófizetés költségeivel. Ha tehát a vállalkozói szektorban méltányosan alacsony adók
lennének, akkor sem lenne kevesebb az adóbevétel, mert a fiktív számlázásra szánt pénz
befolyna az államkasszába.
6.4.2.2.3.

Költségvetés, ami korrumpál

Az alacsony adók mellett kedvezőbb gazdasági környezet, alacsony infláció és alacsony
kamatok is kellenek – mondja Papp József. Most kedvező az idő arra, hogy az új
társadalmi szerződést megkössük, méltányos adókkal, szigorú jogszabályokkal. És egy
teljesen új szemléletű költségvetéssel az eddigi helyett, amely mást nem szolgált csak,
hogy a pártok korrumpálhassák az állampolgárokat. Például az alanyi jogú támogatások
kiterjedt rendszerével. Magyarországon segélyezni csak a rászorultakat szabadna – fejtette
ki a szakember.
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6.4.2.2.4.

Korrupció és klientúra építés

Ugyanilyen felesleges a vállalatoknak adott támogatások rendszere, amelyben
Magyarország élen áll az uniós államok között a maga 5-600 milliárd forintjával – folytatta
Papp József. Ezek a támogatások persze azért ilyen mértékűek, mert magasak a bérekre
rakódó terhek is – tette hozzá.
A túl sok állami megrendelés és közbeszerzés terén szintén élen járunk az unióban. Nálunk
ez a GDP 6,7 százalékát teszi ki, ami nagyon magas szám, kb. 1500 milliárd forintot jelent.
Emellett újraosztja a megtermelt összjövedelem majdnem 10 százalékát. Ez pedig a
korrupció és a klientúra építés melegágya. Mindaddig, míg ezt a gyakorlatot meg nem
szűntetjük, addig nem tehetünk érdemben semmit a korrupció ellen.
6.4.2.2.5.

Csökkentendő államadósság

Olyan egyszerűbb adórendszerre volna szükség, amely minden kulcsában 15 százalék
körüli lenne, kedvezményeket nem tartalmazna, ugyanakkor az államadósság gyors
csökkentése érdekében áldozatvállalást várna el a gazdagoktól, például a vagyonadóval –
vázolta az elképzeléseit Papp József. Szerinte a szociális rendszer átalakítása is szükséges,
mert a háztartásoknak kifizetett jövedelem felét ma az állami transzfer teszi ki a paci
helyett, és ez nem tartható.
6.4.2.2.6.

Fokozatosság helyett gyors váltás

Most egy korszakváltás küszöbén, az elmúlt nyolc éves kormányzás után siralmas
helyzetben vagyunk, ami leginkább a magas államadósságban és a magas
kamatállományban mutatkozik meg. Ez folytathatatlan. Az új kormánynak a társadalmat új
megegyezés felé terelni. Ha ezt a gyors váltást meg tudjuk lépni, akkor az unióban úgy
tekintenek majd Magyarországra, hogy igen, ez az új gazdasági csoda.
6.4.2.3.

Surányi: tévedett az MNB - Csapdába került az ország80

A külső kényszerek miatt drámaian beszűkült a Magyar Nemzeti Bank mozgástere, és a szűk
keretek között is rosszul manőverezett a jegybank – kritizálja a szombati Népszabadság
Hétvége mellékletében megjelenő elemzésében Surányi György egyetemi tanár az MNB-t. A
jegybank ortodox szemlélete (a költségvetés hiányának túlzott méretű csökkentését erőltette
a kormánnyal együtt) is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország lefelé tartó spirálba került –
vélekedik a volt jegybankelnök a "Téves diagnózis, téves terápia" című írásában, mely 2006
nyaráig nyúlik vissza az események elemzésekor.
6.4.2.3.1.

A pénzügyi válság előtt

Az Intesa Sanpaolo közép- és kelet-európai igazgatója a napilap holnapi számában
megjelenő elemzésében úgy fogalmaz, hogy a 2006-ot követő kiigazítás szerkezete
kifejezetten hátrányosan érintette az üzleti szektort, illetve a növekedési kilátásokat. Ebből
a jegybank is kivette a részét – teszi hozzá Surányi György. Politikájával fékezte az
exportot, ösztönözte az importot, visszafogta a kis- és közepes vállalkozásokat, korlátozta a
munkahelyteremtést, tovább pörgette főleg a lakossági hitelkeresletet, mérsékelte a belföldi
pénzügyi megtakarítást. Indokolatlanul drágította a forintban fennálló államadósság
finanszírozását, és mindezek következtében rontotta a külső egyensúlyt, és növelte az
ország egyoldalú külső pénz- és tőkepiaci függőségét – sorolja a volt jegybankelnök a
monetáris politika hibáit.
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6.4.2.3.2.

Magyarország volt az első

Magyarország fordult az elsőként a nemzetközi intézményekhez segítségért – emlékeztet a
volt jegybankelnök, aki szerint a fentebb említett gazdasági folyamatok nem magyarázzák
hazánk "elsőségét". A külső források ugyanis minden ország számára elapadtak, a
nemzetközi pénz- és tőkepiacok globálisan befagytak.
A közgazdász szerint téves diagnózist állítottak fel a külföldi szakértők és a magyar
hatóságok, amikor arra keresték a választ, hogy miért kellett külső segítséget igénybe
vennie Magyarországnak. Nem a nagyon magas államadósság és a fedezetlen devizahitelek
állománya miatt szorultunk külső segítségre – véli a szakember, aki szerint ezeknél
súlyosabb sérülékenységet okozott a külső egyensúlyhiány.
A régió több országa szintén nem tudott hozzáférni a külső piacokhoz, alkalmasint még
nagyobb mértékű tőkekivonást szenvedett el, mégsem kényszerült rá, hogy azonnal külső
segítséget vegyen igénybe. Ennek pedig alapvetően az a magyarázata, hogy a régió többi
országának jegybankjai rendelkeztek elegendő mennyiségű – néhány hónapot áthidaló –
nemzetközi tartalékkal. Ezzel éles ellentétben az MNB devizatartalékainak szintje nemcsak
az ország külső eladósodottságához, de még az import szintjéhez képest is kritikusan
alacsony volt. A hozzánk hasonló méretű és nyitottságú Csehország külső adóssága például
a magyar felét tette ki, de a tartalékszintje – arányosan – a miénk háromszorosára rúgott –
érvel az Intesa Sanpaolo közép- és kelet-európai igazgatója.
6.4.2.3.3.

Ördögi körbe kerültünk

Surányi írásában megjegyzi, hogy a költségvetési sokk, a monetáris sokkal együtt drámai
belföldi keresletcsökkenést idézett elő – olvasható a napilap honlapján. Az egyetemi tanár
felidézi azt is, hogy az elmúlt időszakban a kormány az államháztartási hiánycélt
fokozatosan 2,6 százalékról 3,9 százalékra emelte. Lényegében egy ördögi körbe került a
magyar gazdaság – húzza alá Surányi, aki hozzáteszi: ezért a kilábalás később indult meg,
miközben a költségvetés deficitje és az államadósság szintje az eredetileg megcélzottnál
magasabb lett.
A költségvetési és monetáris politika átgondolása nélkül történelmi léptékű leszakadás,
szociális szétesés fenyegeti az országot – figyelmeztet a korábbi jegybankelnök.
6.4.2.4.

Spekulációs támadás folyik térségünk ellen?81

Kelet-Európa, így Magyarország ellen egy soha nem látott méretű spekulációs támadás
zajlott le az elmúlt napokban – mondta el az mfor.hu-nak Farkas Róbert. A Raiffeisen
vezető-üzletkötője szerint a Nyugatnak rá kell jönnie, hogy legalább akkora bajban van, mint
térségünk, és kénytelen lesz segíteni. Úgy véli, bebizonyosodott: az Európai Unió közös
érdeke, hogy az egész régió minél előbb bekerüljön az euró övezetbe, még ha ennek a
feltételek enyhítése is az ára.
Az elmúlt héten egész Kelet-Európa, így Magyarország ellen is nagyon kemény
támadássorozat zajlott le, állítja Farkas Róbert. Szerinte az Európai Uniónak fel kell fognia:
az ő érdeke is, hogy ezek az országok ne kerüljenek ilyen nehéz helyzetbe. Az Európai
Központi Banknak, ha tetszik, ha nem, meg kell védenie a kelet-európai valutákat, különben
a nyugat-európai bankok is a csőd szélére kerülhetnek.
6.4.2.4.1.

Hírekkel támadták térségünket

A Raiffeisen üzletkötője úgy véli, a régió elleni támadás színtiszta spekuláció volt.
Érdemes lenne megnézni Kelet-Európa teljes hitelkitettségét, ami sokkal kisebb, mint az
amerikaiaké. Az USA-ban a teljes hitelállomány – a lakosság, a vállalatok és az állam
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összesített hiteltartozása – a GDP 350 százalékára rúg, míg Magyarországon ez az arány
csak a GDP száz százaléka, hívja fel a figyelmet Farkas Róbert. Tehát sokkal nagyobb az
amerikai eladósodás, mint a kelet-európai. Ezért szó sincs arról, hogy nálunk nagyobb
lenne a baj – sőt, szerinte ennek az ellenkezője az igaz.
A támadás részeként – állítja az elemző – hitelminősítőkkel megtámogatott
nyilatkozatháború zajlott. Minden hírügynökség egy napon adta ki például azt a hírt, hogy
Kelet-Európában problémák vannak a bankrendszerben. Szerinte furcsa, hogy ez
mindenkinek ugyanazon a napon jutott az eszébe – ez arra utalhat, hogy valahol
összehangolták ezeket a lépéseket.
A probléma most az, hogy Kelet-Európa nem tud pénzt kibocsátani. De mivel nyugateurópai bankok hiteleztek ide, ezért az EU kénytelen lesz segíteni, azaz készpénzt adni
Kelet-Európának. Ennek a felismerésnek a jele – mondja Farkas Róbert –, hogy a zlotyi
esetében már megindultak a tárgyalások az ERM II. rendszerhez való csatlakozásra.
Összességében a régiónak minél előbb csatlakoznia kell az euró övezethez – bármi áron,
még úgy is, ha enyhítik az euró tagság követelményeit, emeli ki Farkas Róbert.
6.4.2.4.2.

USA: a fő kérdés a lakáspiac megmentése

Ami a tengerentúli helyzetet illeti, szerinte az amerikai gazdaság jelenleg két part közt van.
Az új Obama-kormány – úgy látszik – tisztában van a probléma nagyságával és azzal,
hogy sokkal súlyosabb a helyzet, mint azt korábban gondolták. Most egész pályás
letámadással próbálja elhárítani a válságot, és rájött arra, hogy a bankrészvények
megmentése nem az elsődleges szempont. (Még akkor sem, ha rengeteg ember nyugdíja
ilyen papírokban van.)
A fő kérdés most már a lakáspiac megmentése, hiszen maga a válság is innen indult el.
Barack Obama és csapata felfogta, hogy erre a pontra kell fókuszálni, és le kell
csökkenteni a lakáspiaci turbulenciát. Lehetővé kell tenni, hogy azok, akiknek még
megvan az állásuk, képesek legyenek fizetni a lakáshitelüket – az nyilvánvaló, hogy a
törlesztés a munkanélkülieknek nem fog menni.
Tehát minden segítséget megadnak azoknak, akik még rendelkeznek jövedelemmel. Ezt –
érvel a Raiffeisen üzletkötője – könnyen megteheti az amerikai kormány, hiszen a bankok
a piaci könyvelés miatt ezeket a hiteleket jórészt már leírták veszteségként. Például ha
valakinek volt 500 ezer dollár hitele, amit most levisznek 300 ezerre, akkor ez a banknak
már nem jelent újabb veszteséget. Főleg azon hiteleket könyvelték már le egyébként,
amelyeket a nagy pénzügyi innováció végén folyósítottak. (Ezeket nevezik kevés
dokumentációjú hiteleknek.)
Tehát a lakáspiacon lehet a cunamit megállítani, és itt kell stabilitást elérni. Floridában
vagy Kaliforniában már majdnem felére estek az ingatlanárak. Ott lehet adni-venni, és
ehhez vannak már nagyon olcsó hitelek.
Farkas Róbert úgy véli, a bankok esetében pedig csak a részleges államosítás lehet a
megoldás. Az amerikai bankokat ma már lényegében mindenki úgy árazza, mintha
csődben lennének. De fel kell ismerni, hogy az egész gazdaság többet ér, mint a
bankrészvényesek sorsa.
6.4.2.4.3.

Már rengeteg pénz vár befektetésre

Tehát az USA-ban nagyon jó lépések történtek, amelyek rövidtávon mindenképp nagyon
pozitív hatásokat válthatnak ki. Ehhez még érdemes hozzátenni, hogy 2007 októbere óta
zuhannak a piacok, óriási a pesszimizmus, és mindenki készpénzt tartalékol. Vagyis ha a
befektetők már nemcsak a kockázatcsökkentésre gondolnak, akkor már rengeteg pénz van
arra, hogy befektessék.

137/1098

6. A biztonsági környezet kihívásai, kockázatai, veszélyei, a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességére is kiterjedően

Farkas Róbert szerint az Obama-csomag hatására ez a rengeteg pénz visszamegy a
piacokra, és újra kockázatot vállal majd. Vagyis – teszi hozzá – mindent összevetve az
amerikai részvénypiacok óriási emelkedés előtt állnak.
Európa ezzel szemben habozik – nagyon gyenge döntéseket hoznak a kormányok, ami
nagy mértékben hátráltatni fogja a válság megoldását. Ez különösképp nehéz helyzetbe
hozza Magyarországot és régiónkat, emeli ki az elemző.
6.4.2.5.

Magyarország harmada kap nyugdíjat82

Az év elején az egy évvel korábbinál kevesebben kaptak több nyugdíjat, járadékot vagy
nyugdíjszerű rendszeres ellátást. A több mint hárommillió eltartottra fordított összeg
tavalyelőtt a GDP 10,9, tavaly 11,6 százalékát tette ki.
Az alig több mint tízmilliós magyarországi népesség közel harmada, 3,031 millió fő
részesült nyugdíjban, járadékban vagy a nyugdíjszerű rendszeres ellátások valamelyikében
az év elején – derül ki a KSH összesítéséből. A januárban kifizetett 239,5 milliárd forint 5,8
százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, míg az ellátottak száma 0,8 százalékkal
csökkent. A mérséklődés immár tíz éve tart, a nyugdíjkorhatár emelésének, az előnyugdíj
megszüntetésének, a korengedményes nyugdíjazás szigorított feltételeinek betudhatóan.
E kör kevesebb mint felét teszik ki az ún. korbetöltött öregségi nyugdíjasok (1,4 millió fő).
Számuk az egy évvel korábbihoz képest 2,2 százalékkal csökkent, a korhatár alattiaké
viszont közel az ötödével nőtt, 308 ezerre. A rokkantsági nyugdíjasok száma 779 ezer volt,
ami 2 százalékos csökkenést takar.
6.4.2.5.1.

Egyre több megy nyugdíjra

A nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások forintösszege és a GDP-hez viszonyított aránya
folyamatos növekedést mutat. Ezen kiadásokra 2007-ben a GDP 10,9, tavaly pedig már
11,6 százalékát fordították, ami 3062,6 milliárd forintot tett ki és 10,6 százalékkal múlta
felül az egy évvel korábbit.
Az öregségi nyugdíj egy főre jutó átlaga 2009. januárjában 93 256 forint volt, ami a 2008.
évi nettó átlagkeresetek 76,4 százalékát tette ki. A keresetek és a nyugdíjak közötti olló az
elmúlt évben jelentős mértékben zárult, a nyugdíjak összege közelebb került a nettó
keresetekhez.
A nyugellátások havi összege 83 730, a saját jogú nyugdíjasoké 87 247 forint volt a 2009.
januári emelést követően, 6,5 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A hozzátartozói
nyugdíjak havi összege (46 980 forint), a járadékok, pótlékoké (29 897 forint) 3,4, illetve
2,4 százalékkal több a 2008 januárinál.
Általában magasabbak a korhatár alatti öregségi nyugdíjak a korbetöltötteknél, ugyanakkor
a rokkantsági nyugdíjasok esetében fordított az irány. A korhatár alatti, baleset miatt
rokkanttá váltak nyugdíja kategóriájuk átlagát 39 százalékkal, és az általánosan jellemző
összeget is közel 17 százalékkal meghaladta a 2009 januári nyugdíjemelés után.
A nyugdíjak reálértéke változóan alakult. A nyugdíjas ellátások legnagyobb reálérték
vesztésüket a nyolcvanas évek vége és kilencvenes évek közepe között szenvedték el.
(1990 és 1995 között 22,5 százalékkal csökkent, és csak 2003-ban érte el az 1990. évi
szintet.) A nyugdíjak reálértékének emelkedése az 1990-es évek végétől figyelhető meg.
Ettől kezdve a nyugdíjak összegének növekedése infláció feletti, illetve 2002 után
meghaladja a nyugdíjasok sajátos fogyasztási szerkezetét figyelembe vevő nyugdíjas
fogyasztói árindexet is. Összességében a 2000–2008 közötti években évenként átlagosan
5,5 százalékos ütemben emelkedett a nyugdíjak reálértéke.
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6.4.2.5.2.

Egyre öregebb a társadalom

A társadalom öregszik: a 14 évesek és annál fiatalabbak száma több mint harmadával, 849
ezer fővel csökkent 1980-hoz képest. Akkor a gyermek korosztály aránya meghaladta a 20
százalékot, ez év elején pedig már 15 százalék alatt volt, és további csökkenés várható. A
60 évesek és idősebbek száma és aránya először 1992-ben haladta meg a 0-14 éves
gyermekkorú népességét, 2005 óta pedig már a 65 éves vagy ennél idősebb lakosok is
többen vannak, mint a gyermekkorúak.
Az öregedési folyamat következtében nő a lakosság átlagos életkora. 2007 elején a nők
átlagéletkora 42,4, a férfiaké 38,2 év volt. A népesség-előreszámítás (alapváltozata) szerint
2010-re az ország lakosainak átlagéletkora 41 év lesz, 2030-ra 44 év, és 2050-re az átlagos
életkor majdnem eléri a 46 és fél évet.
Érdemes megvizsgálni az ún. függőségi ráta alakulását is. (Ez a fiatal és az időskorú
eltartottak arányát mutatja az aktív népességhez viszonyítva.) A ráta 1980-hoz képest
jelentősen csökkent, ám ezen belül a korábbi többség után kisebbségbe szorultak a
fiatalkorúak. (A fiatalkor felső határa az ENSZ-nómenklatúrában 19 év, az Eurostatnómenklatúrában 14, az időskor alsó határa pedig rendre 65 és 60 év.)
6.4.2.5.3.

Budapesten a legtehetősebbek a nyugdíjasok

A nyugdíjak és nyugdíjszerű teljes ellátások havi átlaga Budapesten volt a legmagasabb
(98,6 ezer forint), és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabb (64 ezer forint).
Területi összehasonlításban, szinte valamennyi nyugellátási formában a két alföldi
régióban legalacsonyabb az ellátmány összege, kiugróan magas viszont KözépMagyarországon, és átlag fölötti a Közép-Dunántúl megyéiben is.
Ezek az eltérések jellemzően a régiók közötti eltérő keresetszínvonallal, a foglalkoztatási
gondokkal összefüggő rövidebb szolgálati idővel indokolhatók. Az ellátások átlagösszegét
befolyásoló tényező továbbá a nyugdíjazás előtti foglalkoztatási struktúra, illetve az egyes
ellátási formákat igénybe vevők térségenként eltérő arányai.
A nyugdíjak összegében tapasztalható eltérést a szolgálati idő terén mutatkozó
különbségek is magyarázzák. Az ország fejlettebb, nyugati és középső régióinak
megyéiben a kevesebb szolgálati idővel rendelkező saját jogú nyugdíjasok kisebb arányt
képviselnek, mint az alföldi megyékben, Észak-Magyarországon vagy a Dél-Dunántúlon.
Közép-Magyarországon a hosszú szolgálati idővel rendelkezők aránya jóval nagyobb, mint
az ország többi térségében. Budapesten a saját jogú nyugdíjasok negyede 40 év és afeletti
szolgálati idővel rendelkezett. A területi különbségek okai a népesség korstruktúrája, a
térségek eltérő munkaerő piaci helyzete, és nem utolsó sorban az ott élők egészségi
állapota lehet.
6.4.2.5.4.

Szabolcsban sok a korhatár alatti rokkantnyugdíjas

A nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülők struktúrája az egyes régiókban és az
egyes megyék között jelentős eltéréseket mutat. Az öregségi nyugdíjasok részaránya az
Észak-Alföldön 43 százalék, azon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a
legalacsonyabb, ahol nem érte el az ellátottak egyharmadát. A korhatár alatti
rokkantnyugdíjasok aránya ugyanitt majdnem 20 százalék, így a megyék sorrendjében
Békés megyével együtt az első helyen szerepelnek, amit Csongrád és Tolna megye követ.
A legnagyobb területi különbségek a megváltozott munkaképességűek járadékában
részesültek között tapasztalhatóak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ellátottak
mintegy 16 százalékát tette ki a megváltozott munkaképességűek aránya, a többi megyében
10 százalék alatt maradt. A fővárosban és a Nyugat-Dunántúl megyéiben – ahol a
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legmagasabb az öregségi nyugdíjasok aránya – kisebb a rokkantsági nyugdíjasoké, és
különösen alacsony a megváltozott munkaképességűek részaránya.
A nyugdíjasok, járadékosok együttes számát életkor és területi egységek szerint vizsgálva
jelentős különbségek figyelhetők meg. A Dunántúl középső és nyugati felében, valamint
Közép-Magyarországon lényegesen kisebb arányt képviselnek a fiatal, 58 éves és fiatalabb
nyugdíjasok, járadékosok. A főváros 16,2 százalékos arányszáma a legkisebb, de a nyugatdunántúli régióban, azon belül Zala megyében is alacsony (20,1 százalék) volt e fiatal
nyugdíjas csoport aránya az év elején. Az ország többi megyéjében differenciáltan ugyan,
de jóval nagyobb a részarányuk. Az országos átlaghoz (25 százalék) képest kiugróan
magas, (37,1 százalékos) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és 30 százalékot meghaladó
Baranya, Tolna és Békés megyékben, ami összefüggésbe hozható e megyék kedvezőtlen
munkaerő piaci helyzetével is. Ez év januárjában nyugdíjban, járadékban részesülők
egynegyede (a férfiak 28,4 százaléka, a nőknek pedig 22,8 százaléka) volt 58 éves, vagy
annál fiatalabb.
A nők nyugdíjkorhatárának fokozatos (kétévenként egy-egy évvel) emelését 1994.
december 1-jei hatállyal megkezdték, így 2003-ra a nők nyugdíjkorhatára már 60 évre
emelkedett a korábbi 55 év helyett, a férfiaké változatlanul 60 év maradt. 1997. január 1jétől mindkét nem nyugdíjkorhatára lépcsőzetesen tovább emelkedett, és 2009-től
egységesen 62 év lett az öregségi nyugdíjkorhatár, ami 2012-ben vált volna teljessé. Az
életbe lépő szabályozás szerint mindkét nemre vonatkozóan a nyugdíjkorhatár 65 év. E
szabályozás az 1952-ben és utána született korosztályokat érinti mégpedig úgy, hogy 2012től születési évjáratonként a nyugdíjkorhatár fél évvel növekszik, aminek következtében
elsőként az 1957-ben született korosztály, 2022-ben, 65 éves korában lesz jogosult
öregségi nyugdíjszolgáltatásra.
6.4.2.6.

Az államszervezet a korrupció melegágya83

Korrupció volt, van és lesz, küzdhetünk ellene, de teljesen legyőzni képtelenség – nagyjából
erre a jutottak annak a pécsi konferenciának a résztvevői, akik a korrumpálás
legkülönbözőbb formáit járták körbe.
Politika és korrupció címmel rendezett két napos konferenciát a Pécsi Tudományegyetem
(PTE) és a Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub. A szombaton zárult tanácskozás negyven
előadója azt elemezte, hogy miképp fejti ki hatását a korrupció az államigazgatásban, az
önkormányzati szférában, a privatizációban, a közbeszerzési eljárásokban, politikai
marketingben, a pártfinanszírozásban, a civil szervezetek támogatásában és a médiában.
Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke első felszólalóként azzal adta meg a
konferencia alaphangját, hogy azt állította: korrupció melegágya az államszervezet
működésének kiszámíthatatlansága. Az ÁSZ vezetője úgy vélte: a vállalkozókat
kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, ha elindulnak bizonyos állami programok, majd a
költségvetés hiánya miatt hirtelen elhalnak. Akkorra már a vállalkozók gépeket vásárolnak,
embereket vesznek fel, ezért gondolkodás nélkül hajlandók „áldozatot hozni” azért, hogy
megtarthassák megrendeléseiket. Az önkormányzatok szintjén viszont az uram-bátyám világ
a korrupció táptalaja Kovács Árpád szerint, hisz egy településen általában az önkormányzati
vezetők rokonai, barátai foglalják el a helyi intézményekben az irányítói posztokat, és ők
nyerik el a beruházásokat.
Kovács hangsúlyozta, hogy a korrupciót azért nehéz leleplezni, mert az eljárás során a
megbukott ügyintéző csaknem mindig azzal védekezik, hogy: „hibáztam, hülye voltam”.
Magánbeszélgetésben viszont az ügyintéző elismeri, hogy „parancsra voltam hülye”. Az
ÁSZ elnöke egyébként nem számít arra, hogy a korrupció csökkenne a jövőben
Magyarországon, mivel a magyar közigazgatás újabb és újabb átszervezése növeli a
bizonytalanságot, a labilitás pedig a korrupciót.
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Lengyel László, közgazdász, politológus, a Pénzügykutató Zrt. vezérigazgatója viszont azt
prognosztizálta, hogy a válság a korrupció eddig működő globális hálózatait és stratégiáit
részben megsemmisíti. Lengyel azzal érvelt, hogy ami 2008-ig még legitim volt, az a válság
tavalyi kirobbanása után elfogadhatatlanná vált. A válság hatását megszenvedő emberek
ugyanis ingerültek azzal az elittel szemben, amelynek szerepe van a krízisben. Így nem tűrik
már el, hogy a politikusok indokolatlan összegeket vegyenek fel költségtérítésként,
családtagjaikat nyomják be jól fizetett állásokba, titkos bankszámlákat tartsanak fenn
Svájcban, Lichtensteinben vagy valamelyik egzotikus államban, s vitatható adótrükköket
vessenek be jövedelmük növelése érdekében. Mindamellett Lengyel László abban nem bízik,
hogy a korrupció hosszú távon veszít a pozícióiból, a politológus szerint öt év kell ahhoz,
hogy kialakuljanak az új korrupciós stratégiák és hálózatok.
Petrétei József, volt igazságügyi miniszter, a PTE jogi karának oktatója arról beszélt, hogy
az átgondolt jogi szabályozás hiánya miatt nem lehet eredményesen küzdeni a korrupció
ellen. Petrétei – inkább szaktudományos, mint a nyilvánosságnak szánt előadása – azt
fejtegette, hogy korrupciós szempontból ugyanannyi bajt okoz, ha az állam egy terület
túlszabályoz, mintha hiányosan teszi ugyanezt.
Fábián Adrián, a PTE jogi karának adjunktusa is úgy látta, hogy a rendcsinálást a
jogalkotással kell kezdeni. Ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy ritkán indul vizsgálat
korrupciós ügyekben az önkormányzatoknál, s ezt már csak azért is furcsállta, mert az
önkormányzati ülések jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a képviselők számtalanszor
megvádolják egymást szabálytalan és korrupciógyanús ügyintézéssel, feljelentés még is
roppant ritkán születik az ülést követően.
Fábián szerint gond, hogy az önkormányzatok belső ellenőrzése gyenge, s a jegyzők – mivel
a képviselő-testület alkalmazza őket – nem jelentenek hatásos kontrollt. Kákai László, a PTE
jogi karának docense e gondolatot folytatva már azt állította, hogy korrupció szempontjából
az önkormányzati szféra a legfertőzöttebb. Az ügyeket azonban a települések irányítói házon
belül elintézik, így ezek túlnyomó része látenciában marad. Beszédes jelek azért vannak a
kívülállók számára is, mert például okolt ad gyanakvásra az, hogy a hasonló pártszínezetű
városokban ugyanazok a cégek nyerik el a megbízásokat.
„A szomszéd kertje se zöldebb” – e kifacsart mondással vezette be előadását Tuka Ágnes, a
PTE bölcsészkarának oktatója. Tuka az Európai Unió korrupció ellenes harcáról értekezett.
Az Unióban 1999 óta fordítanak különösen sok energiát erre a küzdelemre. Ennek érdekében
létrehoztak egy csalás elleni hivatalt – az OLAF-ot –, aminek jelenleg ötszáz alkalmazottja
van. Egy OLAF-vizsgálat átlagosan 23 hónapig tart, szeretnék, ha ezek a kontrollok
gyorsabban, legalább egy év alatt befejeződnének. Egyébként a 2000. és 2007. között
kifizetett uniós pénzek 0,17 százalékáról bizonyosodott be, hogy csalás történt. A
leggyakrabban az agrártámogatások kiutalása során derül fény csalásra, tudtuk meg az
előadótól.
Mellesleg a konferencia előadói – úgy tűnt – abban egyet értettek, hogy Magyarországon az
ÁSZ és a Versenyhivatal küzd a legkövetkezetesebben a korrupció ellen. Lengyel László
szerint előbbinek az ad erőt, hogy vezetőjét a parlament nem egyszerű, hanem kétharmados
többséggel választja meg, a Versenyhivatalnak meg az Unió biztosít támogatást. A
politikusokról viszont jó szó nem esett. Horváth Csaba, a PTE történész-politológusa, a
konferencia egyik rendezője azt mondta, hogy ma a hazai politikusokat leggyakrabban efféle
kifejezésekkel minősítik: alakoskodó, gerinctelen, megbízhatatlan, gáncsoskodó, rágalmazó,
agresszív, számító.
A tanácskozáson senki sem védte meg a politikusokat.
6.4.2.7.

A jóléti (gondoskodó) állam a jövő ellensége84

A svéd (nyugdíj) modellről azt sem tudják az emberek, hogy eszik-e vagy isszák, ezen az
sem tudott változtatni, hogy a Zipp korábban megírta miről is szól. A nénik és bácsik annyit
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tudnak róla, hogy csökkenne a nyugdíjuk, ha bevezetnék. Ez tény. Bármilyen valóságos
helyzetet tükröző rendszerben csökkenne a nyugdíj, vagy elviselhetetlenül magasra
emelkednének a befizetések. Az állam és polgárai csak rossz döntések között
választhatnának. A politikusok már szerte a világban rájöttek, hogy a jóléti (gondoskodó)
állam nyugdíj-, egészségügyi és szociális rendszerei nem fenntarthatók, de nincs politikai
bátorság a lebontásukra. A paradoxon, hogy a jóléti állam léte és gondoskodása önmaga
sírásója. A jóléti szolgáltatások bevezetése növeli a tőlük való függést, csökkenti az egyéni
felelősségvállalást, az ambíciót, a versenyre való hajlamot, és „öngondoskodásra képtelen”
tömegeket hoz létre. A két bűvszó, a szolidaritás és társadalmi igazságosság mai értelmezése
egyenesen vezet a versenyképtelenséghez és a jövő folyamatos feléléséhez. Bármiféle
reformnak ezek újraértelmezésével kéne kezdődnie.
Assar Lindbeck professzor, aki részt vett a svéd jóléti állam kiépítésében és alapelveinek
megalkotásában, a ’91-es svéd válság után annak lebontásában és tudományos elveinek
megalkotásában segédkezett. Egy interjúban ezek mondta: „a jóléti rendszerek fenntartása
sokkal többe került, mint azt eredetileg a kormányok gondolták, az adóterhek rendkívül
megemelkedtek. Ezzel egy időben az emberek magatartása is megváltozott, s kezdték
lenyúlni a társadalmi juttatásokat, például beteget jelentettek, mert a táppénzből is megéltek,
vagy rokkantsági nyugdíjat igényeltek, mert így is csaknem annyi pénzt kaptak, mintha
dolgoztak volna.” A professzor nem Magyarországról beszél, hanem a svédekről, akik
protestáns munkamoráljukról híresek.
6.4.2.7.1.

A szolidaritás és igazságosság újraértelmezése

A svédek saját bőrükön tapasztalták meg, hogy a jóléti-gondoskodó állam addigi formája
nem tartható fenn és a társadalmi szolidaritásnak komoly negatív hatásai vannak. 1991-ben
azonban olyan válságot éltek át, amilyet most a világ. A költségvetési hiány 12 százalékra
emelkedett, három év alatt 7 százalékot esett a GDP, az ingatlan árak 35 a részvények 55
százalékot zuhantak. A svéd politikusok-közgazdászok már korábban is tudták, hogy a
rendszer nem tartható fenn, de a lakosság csak a válság hatására értette meg a reformok
szükségességét. Hogy változásra van szükség, olyan változásra, ami mindenkitől
áldozatokat követel.
A jóléti államokban azért nem fogadják el a reformokat, mert az mindig a jelen
generációinak áldozatát jelenti a jövő generációért. A svédek a válság hatására
megértették, hogy amit addig társadalmi igazságosságnak neveznek, az valójában
igazságtalan a jövő generációkkal szemben, és hogy a jóléti államokat nem a szolidaritás és
igazságosság hiánya, hanem az ezekkel való visszaélés jellemzi. Olyan rendszert hoztak
létre, ami folyamatos egyensúlyt képes fenntartani a jövő és a jelen generációi között.
Svédország a jóléti állam mintapéldája még ma is sokak szemében, pedig a nyugdíjreform
újraértelmezte a jóléti állam két alapelemét „szolidaritást és az igazságosságot”. A reform a
politikai bátorságnak, a társadalom összefogásának és bölcsességének szimbóluma.
Lényege, hogy csak annyi pénzt oszt szét minden évben a nyugdíjasok között, amennyi
bejön a kasszába. Ha kevesebb jön, akkor kevesebbet. Nem vetnek ki plusz adót és nem
emelik a járulékot, nem emelik a korhatárt. Ez viszont azzal jár, hogy a gazdaság
teljesítményének csökkenésekor a kapott összeg is csökken. Nem érdekli őket, hogy az
igazságosság és a szolidaritás korábbi értelmezése azt diktálná, hogy aki egész életében
dolgozott és fizetett, az kapja vissza, amikor öreg lesz, csak az, hogy rendszer ösztönző és
hosszú távon fenntartható legyen, a jelen és a jövő generációi között ossza el a javakat
igazságosan. Vagyis ne legyen belekódolva a későbbi nagy összeomlások lehetősége. Az
Európában szokásos „meghatározott jövedelem” alapú nyugdíjról a „meghatározott
befizetés” alapú nyugdíjra váltottak. Ez a jövedelemi kockázatokat áthelyezi a dolgozókról
a nyugdíjasokra. A jelen és jövő generációiról a múltéra. Vagyis ne a dolgozóknak kelljen
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aggódni a magas adók miatt, hanem aggódjanak a nyugdíjasok az alacsonyabb nyugdíjuk
miatt. Nem nevezhető igazán szolidárisnak és igazságosnak a mi elveink szerint.
6.4.2.7.2.

A jóléti modell reformképtelen

A svéd rendszer nem azért csodás, mert működik, hanem azért, mert be lehetett vezetni, és
a politikusok féken tudják tartani populizmusukat a megváltoztatására. Egy ilyen rendszert
csak nagyon erős közösségi érzéssel és nagyon magas egyéni felelősségvállalással
rendelkező közösségben lehet bevezetni. Először is politikai oldalakon átívelő megegyezés
szükséges, amelyben egyik oldal sem akarja kihasználni a bevezetés politikai előnyeit.
Nem elég az egyik politikai oldal 80 százalékos többsége, mert egy demokráciában a
fájdalmas bevezetést a másik oldal kihasználja és megbuktatja következő választáson a
kormányt. A rendszer és annak alapelvei ma áhított példa az egész fejlett világ politikusai
előtt, de sehol sincs politikai bátorság a bevezetésére, sőt a legtöbb országban, mint
láthattuk nálunk is még beszélni is veszélyes róla.
A jelen európai generációi mindenképpen ragaszkodnak a jóléti állam fenntarthatatlan
szolgáltatásaihoz. Nem akarják megérteni, hogy a rendszer nem csak igazságtalan a
jövővel szemben, de biztosan újabb válságokat eredményez. A jelenlegi válság közepén is
ellenállnak minden változásnak, mert a reform mindig a jólét jelenbeli csökkenését
eredményezi. Ezért a legtöbb ország megreformálhatatlan. Franciaországban, ahol a világ
legjobb és egyik legköltségesebb egészségügyi rendszerét próbálja Sarkozy
megreformálni, még azt is társadalmi tiltakozás kísérte, hogy egy vidéki kórházban
parkolási díjat vezettek be. A görögök még az összeomlás szélén is a jogaikról beszélnek
és tüntetnek. A választók képtelenek áldozatokat hozni valami olyanért, ami 20 év múlva
okoz majd károkat. Nem értik meg, hogy a jelen generációja nem fogyaszthatja el a jövő
generációja elől a javakat. Az igazságosság azt diktálná, hogy azokat közel egyenlően
osszák el a jelen és a jövő között, még ha nekik ezért kevesebb is jut. Sajnos a választók a
jelenben választanak, és a politikusok a jelenben akarnak hatalmat. Ezért a jelen
generációinak kedveznek a jövővel szemben. Ezért a jóléti államok mindig túlköltekeznek
a jövő terhére, ez legnagyobb gyengéjük és jövőbeli válságaik biztosítéka. Egyetlen
politikus sem lehet népszerű, aki szembesíti ezzel az embereket, ezért a rendszer csak
összeomlásokon keresztül reformálható. A mi reformunkhoz ez az összeomlás nem volt
elég. Már várhatjuk csendben a következőt, úgy, hogy még ez sem ért véget.
6.4.2.8.

Belefulladhat az EU az államadósságba - nem tanultunk a saját hibáinkból?85

Ugyanaz zajlik a világgazdaságban, ami a válsághoz vezetett: az alacsony kamatok miatt
olcsó az eladósodás, ami újabb buborék kialakulásához vezethet. A Financial Times egy
bizottsági jelentést idézve azt írta: 2014-ig az átlagos uniós államadósság elérheti a GDP
száz százalékát. A jelek szerint Európa legnagyobb gazdaságait ez most a legkevésbé sem
aggasztja, mindenhol a gazdaságmentéssel vannak elfoglalva. Az első intő jelek azonban
már megérkeztek.
A hazai össztermék (GDP) 100 százalékára emelkedhet – vagyis elérheti egy teljes év bruttó
gazdasági kibocsátási értékét – 2014-ig az Európai Unió átlagos államadósság-rátája, hacsak
a tagországok kormányai nem tesznek határozott lépéseket az államháztartási hiány
lefaragására – írta a hétfői Financial Times egy belső uniós bizottsági elemzésből idézve.
A londoni gazdasági napilap szerint az EU-pénzügyminiszterek keddi brüsszeli tanácskozása
elé kerülő figyelmeztetés kiemeli, hogy milyen gyors ütemben romlik az unió
közfinanszírozási helyzete a pénzügyi szektor megmentésére és a gazdaságélénkítésre az
elmúlt tizenkét hónapban tett vészintézkedések nyomán. A Financial Times által idézett
leirat "még komorabb képet fest a kilátásokról", mint az EU-bizottság múlt héten
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nyilvánosságra hozott féléves gazdasági jelentése, amelyben még az állt, hogy az euró övezet
közadósság-rátája jövőre 84 százalékra, 2011-ben 88,2 százalékra duzzad.
A bizottsági előrejelzés szerint költségvetési konszolidációs lépések nélkül az EU egészének
GDP-arányos bruttó államadósság-rátája, még akkor is elérheti a 100 százalékot 2014-ig – és
innen tovább is nőhet –, ha a gazdaság visszatér a válság előtti hosszú távú növekedési
pályára.
A Financial Times megjegyzi: az euró övezet közadósság-rátája 2007-ben még csak 66
százalék volt, de már ez is meghaladta a valutauniós tagjelölt országok számára megszabott
60 százalékos felső tűréshatárt. A brüsszeli bizottság minapi féléves gazdasági jelentésében
azt jósolta, hogy a görög államadósság-ráta már 2011-ben 135,4 százalékra duzzadhat, ami
példátlan szint lenne az 1999-ben létrejött euró övezet történetében. Az EU-bizottság a lap
által idézett új prognózisban Görögországot, Írországot, Lettországot, Spanyolországot és
Nagy-Britanniát nevezi meg az adósságnövekedéstől leginkább veszélyeztetett uniós
országok között.
6.4.2.8.1.

Békesi: közeledünk egy újabb buborék kialakulásához

Ha az euró övezet országai nem tesznek semmit az eladósodás megfordításáért, újabb
buborék fog kialakulni – mondta a Hírszerzőnek Békesi László. A volt pénzügyminiszter is
megerősítette, hogy az elmúlt évben gigantikus mértékben nőtt egyes államok
eladósodottsága. Ennek elsősorban két oka volt – mutatott rá Békesi –, az államok
keresletélénkítő lépései – hogy mérsékeltebb legyen a gazdaság visszaesése – és a
bankszektor feltőkésítése. A gyógymód azonban kísértetiesen hasonlít ahhoz a
folyamathoz, ami a hitel- és bizalmi válsághoz, majd reálgazdasági depresszióhoz vezetett.
Akkor is és most is az alacsony kamatok – tehát az olcsó pénz – és a magas fokú
eladósodás – igaz, a lakosságé – okozta a problémát.
Békesi szerint 2010-ben még nem duzzad kezelhetetlen méretű problémává az
államadósság növekedése, ezért jövőre még nem feltétlenül szükséges a stabilizálás –
kamatemelések és szigorú fiskális politika – megkezdése. Jövőre azért nem okoz még
gondot az olcsó pénz politikája, mert a kapacitások leépülése még folytatódni fog, a
keresletnövekedés tehát jövőre még nem fog megjelenni.
A szigorításra 2011-ben lesz szükség. Ekkor már elkerülhetetlen lesz a fordulat az euró
övezet gazdaságaiban, ami csak akkor lehet sikeres, ha olyan összehangolt lesz, mint a
likviditásnövelő intézkedések bevezetése volt. Ha ez nem történik meg, 2013-14-re újabb
buborék fog kialakulni a közgazdász szerint.
6.4.2.8.2.

G20-ak: egyelőre folytatódik az államok eladósodása

A kérdést a globális gazdasági összkibocsátás 85 százalékát adó G20-csoport hétvégéi,
skóciai értekezletén gyakorlatilag a vezető hatalmak eldöntötték. Záróközleményükben
úgy fogalmaztak: amíg nem biztosított a recesszióból történő kilábalás, addig nem vonják
vissza gazdaságélénkítő lépéseiket.
A záróközlemény hangvételére a brit gazdaság vezetőinek minden bizonnyal nagy
befolyásuk volt. Míg a legnagyobb gazdasági erőcentrumok közül az Egyesült
Államokban, Németországban és Franciaországban már véget ért a recesszió, NagyBritanniában még nem.
A piacot kisebb sokkhatásként érte a brit statisztikai hivatal minapi bejelentése, amely
szerint az általános várakozással ellentétben a harmadik negyedévben is még visszaesés
volt a brit gazdaságban, amelynek teljesítménye immár hat negyedéve csökken
folyamatosan, ami a mérések megkezdése óta példátlan visszaesést jelent.
A szombati csúcs egyébként összesen ötezer milliárd dollárnyi (925 ezer milliárd forint)
ráfordításról döntött banki tőkepótlás, kvantitatív enyhítés, költségvetési gazdaságélénkítő
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injekciók és garanciák formájában a világgazdaság újjáélesztése végett. Mindez rendkívüli
mértékben rontja a legnagyobb fejlett ipari gazdaságok közfinanszírozási helyzetét.
Nagy-Britannia államháztartási hiánya például az idei pénzügyi évben a költségvetésbe
beállított előrejelzés szerint eléri a GDP-érték 12,4 százalékát. Ekkora deficit még nem
fordult elő a modern brit gazdaságtörténetben.
6.4.2.8.3.

Figyelmeztető jelek: sokkoló ír leminősítés

A figyelmeztetése nem fog erős hatást kiváltani, az eladósodás nem fog rövidtávon
megszűnni – kommentálta az FT cikkét az Equilor üzletfejlesztési igazgatója. Szegner
Balázs szerint az összesített államadósság növekedése a GDP-hez viszonyított száz
százalékos szint elérése előtt is sok országnak gondot fog okozni. Leminősítések és
dráguló adósságfinanszírozás lehet a következménye az eladósodásnak, aminek a
növekedése egy idő után fenntarthatatlan lesz.
Szegner szerint intő jel az ír példa: a Fitch Ratings például éppen a múlt héten minősítette
le agresszív mértékben, egyszerre két fokozattal Írország szuverén adóskockázati
besorolását, az euró övezeti alapító tagállam gazdasági teljesítményének meredek
zuhanásával és a kormányzati kötelezettségek "kivételes mértékű" emelkedésével
indokolva a lépést.
Egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Standard & Poor's nemrégiben hatalmas
globális piaci visszhangot kiváltó intézkedéssel stabilról leminősítés lehetőségére utaló
negatívra rontotta Nagy-Britannia – az euró övezeten kívüli legnagyobb EU-gazdaság –
lehető legjobb, "AAA" szintű szuverén adóskockázati besorolásának kilátását, arra a
várakozására hivatkozva, hogy a jelenlegi költségvetési folyamatok mellett a brit nettó
államadósság középtávon megközelíti a GDP-érték 100 százalékát.
6.4.2.8.4.

Magyarországnak megveregették a vállát

Magyarország költségvetési teljesítményéről ugyanakkor elismerő elemzéseket adnak ki a
nagy citybeli házak. A Bank of America-Merrill Lynch befektetési csoport londoni
részlege szerint Magyarország költségvetési szempontból a világ élvonalában lehet jövőre.
A cég nemrég közölt londoni előrejelzésben elképzelhetőnek nevezte, hogy a ciklikus
kiigazítással számolt strukturális többlet Magyarországon 2010-ben elérheti a GDP-érték 6
százalékát.
A JP Morgan bankcsoport egyik legutóbbi londoni elemzésében azt írta: a magyar
kormány által elkezdett szerkezeti reformok a ház szakértői szerint lehetővé tehetik, hogy
Magyarország előbb vezesse be az eurót, mint Lengyelország és Csehország.
A Standard & Poor's nemrég negatívról stabilra javította Magyarországra érvényben tartott,
közepes befektetői, "BBB mínusz" szuverén adóskockázati besorolásának kilátását, a
kitartó konszolidációs erőfeszítések eredményeivel indokolva a lépést. A cég ezzel levette
a napirendről Magyarország leminősítését.
6.4.2.9.

A németek valamit kitaláltak az euró övezet megszilárdítására86

Németország hamarosan javaslatot tesz egy új intézmény létrehozására, amely segítene
szavatolni az euró övezet szilárdságát.
Az elképzelt új intézményt pontosan nem körvonalazta Wolfgang Schäuble német
pénzügyminiszter a hétvégi Welt am Sonntagban megjelent nyilatkozatában, de elmondta,
hogy "nem olyan intézményt tervezünk, amely a Nemzetközi Valutaalappal (IMF)
versenyezne.
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Ám az euró övezet belső szerkezete számára szükségünk van olyan intézményre, amely
rendelkezik az IMF tapasztalatával és hasonló végrehajtó hatalommal." Magyarázatul azt is
hozzátette, hogy "a közös valuta nem lehet a nemzetközi piaci spekuláció játékszere".
6.4.2.10.

Az Európai Valutaalap létrehozásáról tárgyalt Merkel és Fillon87

A francia miniszterelnök érdekes felvetésnek tartja az Európai Valutalap (EMF) létrehozását,
aminek a megvalósíthatóságát sürgősen meg kell vizsgálni.
Francois Fillon ezt azután mondta, hogy szerdán tárgyalt Berlinben Angela Merkel német
kancellárral. A német politikus hangsúlyozta, hogy egyes, az uniót érintő szerződések
módosítása nélkül nem hozható létre egy ilyen alap, amelyet Merkel szerint szankciókkal is
fel kell ruházni.
A német kancellár rámutatott arra, hogy az EMF az utolsó lehetőség lenne azoknak az euró
övezeti országoknak, amelyek költségvetési válságban vannak. Nem változna ugyanakkor az
a követelmény, hogy a GDP-arányos államháztartási hiány nem haladhatja meg a 3
százalékot – tette hozzá.
Fillon azt emelte ki, hogy az EMF nem lenne vetélytársa az Nemzetközi Valutaalapnak
(IMF), mivel – mint mondta – igen különleges a helyzet Európában, ahol az országoknak
közös valutájuk van, és szigorúak a szabályok, nagy az egymás iránti elkötelezettség.
A politikusok szerint olyan szabályok és eszközök megteremtésére van szükség, amelyekkel
elejét lehetne venni annak, hogy egyetlen tagállam eladósodottsága ismét instabilitáshoz
vezessen az euró övezeten belül, ahogy az most Görögország esetében is történt.
6.4.2.11.

Mi lesz veled euró övezet?88

Nem vetette el az Európai Valutaalap (EMF) létrehozásának gondolatát pénteki londoni
nyilatkozatában Nicolas Sarkozy francia elnök. A német pénzügyminiszter ugyanakkor a
Financial Timesban szigorú feltételeket javasolt egy ilyen intézmény létrehozásához, és
felvetette, hogy a költségvetésük rendbetételére képtelennek bizonyuló tagországoknak
távozniuk kellene az euró övezetből.
Sarkozy a nap folyamán elsősorban gazdasági-pénzügyi jellegű tárgyalásokat tartott
vendéglátójával, Gordon Brown brit kormányfővel a Downing Street-i miniszterelnöki
hivatalban. Kettőjük közös délutáni sajtóértekezletén kitérő választ adott arra a kérdésre,
hogy mi a hozzáállása az EMF létrehozásához. Kijelentette ugyanakkor: "elvből" nem vet el
semmilyen ötletet, mert "mindig érdekes ilyesmikről beszélgetni". A francia elnök
hozzátette: az euró övezeti országoknak szolidaritást kell mutatniuk az azonos valutával
fizető tagállamok iránt. Sarkozy kijelentette, hogy nincs semmi baja a Nemzetközi
Valutaalappal (IMF); az EU soros elnökeként (2008 őszén) közbenjárt a Magyarországnak
megadott 25 milliárd dolláros csomag érdekében.
Magyarország azonban „nem része az euró csoportnak ... egyáltalán nem ugyanarról a
dologról van szó” – tette hozzá. Az EMF gondolata a súlyos görög költségvetési és
adósságválság kapcsán merült fel. A szervezet az eddigi nyilatkozatok alapján
hangsúlyozottan nem a Nemzetközi Valutaalap versenytársa lenne, de építene az IMF
tapasztalataira és hasonló, sőt szigorúbb beavatkozási mechanizmussal ruháznák fel.
Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter a pénteki Financial Timesban azt írta: az IMF
igénybevételénél jobb megoldás az euró övezeti tagországok számára, ha felvértezik
magukat a hasonló válságok ellen, és erősítik intézményrendszerüket.
Schäuble szerint az euró övezeti országok kaphatnának likviditási vészsegélyt egy ilyen
"Európai Valutaalaptól" a törlesztésképtelenné válás kockázatának csökkentésére. A német
pénzügyminiszter szerint azonban ehhez szigorú feltételeket és "elrettentően magas árat" kell
megszabni, annak érdekében, hogy ilyen segítséget a tagállamok csak az egész euró övezet
pénzügyi stabilitását fenyegető vészhelyzetek esetén vegyenek igénybe. Schäuble javaslata
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szerint az ilyen segítségnek "az utolsó mentsvárnak szabad csak lennie", és a segély
folyósításáról hozandó döntésből a kérelmező országot ki kell zárni.
Hozzátette: a likviditási vészsegélyt soha nem szabadna magától értetődőnek tekinteni, és
elvben fenn kell tartani azt a lehetőséget, hogy egy adott ország csődbe menjen. "A
szembesülés a kellemetlen realitásokkal bizonyos körülmények között még mindig a jobb
megoldásnak bizonyulhat" – írta. A miniszter szerint a pénzügyi uniót és az eurót az védi a
legjobban, ha hiteles és akcióképes marad még nehéz viszonyok közepette is, ez azonban
szükségszerűen a nem együttműködő tagállamok szavazati jogainak felfüggesztését is jelenti
az euró-csoporton belül. Schäuble külön javasolta az olyan eurótagállamok szavazati
jogainak egy évre történő felfüggesztését, amelyek szándékosan megsértik az uniós
gazdasági és pénzügyi jogszabályokat. Ezzel kapcsolatban hangsúlyosan felidézte: a görög
"költségvetési katasztrófára" is csak akkor derült fény, amikor a manipulált statisztikákat
tavaly ősszel feltárták.
Wolfgang Schäuble közölte: pártolná, hogy az uniós statisztikai hivatalnak joga legyen
betekinteni a könyvekbe olyan esetekben, amikor a manipuláció alapos gyanúja merül fel.
Ha pedig valamely euró övezeti tagállam végképp alkalmatlannak bizonyul költségvetésének
konszolidálására és versenyképességének helyreállítására, akkor végső megoldásként el
kellene hagynia a pénzügyi uniót, EU-tagsága fenntartásának lehetőségével – áll a német
pénzügyminiszter írásában. Londoni elemzők azonban a minap valószínűtlennek nevezték e
fejlemény bekövetkeztét.
A Fitch Ratings hitelminősítő e hét elején Londonban rendezett éves szuverén adósi
helyzetértékelő konferenciáján a cég térségi igazgatója idézett az euró övezeti jegybank egy
tavalyi belső munkairatából, amelyben az állt: ha valamely tagállam távozna az euró
övezetből, akkor az EU-ban sem lehetne maradása. Az euró övezeti kilépés emellett nagyon
drága és kockázatokkal teli lépés is lenne. Ha az adott ország átdenominálná euró adósságát
az új valutára, az hitelminősítői szempontból nem fizetővé válást jelentene, ha viszont
euróban hagyná adósságát, akkor az adósságállománynak a hazai össztermékhez (GDP) mért
értéke meredeken emelkedne – fejtegette a Fitch vezető szakértője.
6.4.3.

Globális gazdaság és Globalizáció

Ezzel a témával egy önálló fejezet foglalkozik a jelentősége miatt, emiatt most csak egy rövid,
de átfogó jellemzését adom. Kihangsúlyozom, hogy a globalizációnak vannak előnyei és
hátrányai illetve kockázatai is. Az előnyök és hátrányok aránya, jelentősége országonként
hasonló, de a régiós illetve a helyi sajátosságok miatt jelentősen el is térhet. Tehát vannak
nyertesei és vannak vesztesei. Viszont a biztonság egyes összetevőit kockáztató hatásai
mindenképp követendők, ellenőrizendők és kompenzálandók, az egyes országok eltérő
lehetőségeinek mértékében.
Jelen korunkban a tér és idő összezsugorodott, a szó szoros értelmében globális faluban élünk.
A piaci integráció és a kölcsönös függés fokozza a globalizációs folyamatok sérülékenységét.
Eltérően a korábbi korszakoktól, a jelenlegi folyamatokat nem államok, hanem a világot
átszövő vállalatok, társaságok irányítják. Fontos kiemelni, hogy a globalizáció elsősorban nem
gazdasági folyamat, hanem összefonódások, kölcsönhatások sorozatáról van szó.
A világ a globalizációnak köszönhetően nagy „nyertesekre és vesztesekre” tagozódott. A
leggazdagabb 1/5 része 150-szer annyi jövedelemmel rendelkezik, mint a legszegényebb 1/5
rész. A világ lakosságának 20%-a használja fel a meglévő élelmiszerek 60%-át, az energia
70%-át, a fémkészlet 75%-át, a fa 85%-át. A jelenlegi katonai kiadások világszerte több, mint
800 milliárd USA dollárt tesznek ki, ahhoz, pedig hogy a Föld minden lakója alapiskolát
végezhessen 6 milliárd USA dollárra lenne szükség.
A globalizált világban a kihívások jelentős része nem oldható meg az egyes országok vagy
régiók szintjén, hanem széleskörű nemzetközi együttműködést igényelnek. A globalizáció
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előrehaladásával, a regionális konfliktusok kiéleződésével és a fejlődésben leszakadó államok
belső válsága következtében az ilyen kihívások száma is növekedni fog.
Egyrészt az emberiség, a különböző társadalmi-politikia-gazdasági berendezkedésű országok
célszerű és szükséges összefogásának, együttműködésének lehetséges jelene illetve jövője,
mint például az Európai Unió, ugyanis a transznacionális kihívások csak széleskörű
együttműködések keretében oldhatók meg.
Másrészt a globalizáció által kiváltott negatív hatások, jelenségek, melyek magát a
globalizáció jövőképét kérdőjelezik meg:
– emberi és társadalmi szempontból a centrum-periféria hierarchiájának eldurvulása
– a neoliberalizmus „csodái”
– a világméretű szegénység
– „a világok legjobbikában élünk” jelszó irrealitása
– Amerika, Japán, Európa egymásra hatásának, egymástól való igen erős függésének ténye
egy recesszió, lelassuló fejlődés idején
– Amerika világbefolyása a globalizáció keretében
– A globalizáció rendszerkockázata(systemic risk):
• a globális tőke nagysebességű világnyerése mellett a globális szabályozási módok és
az új komplex biztonsági rendszer kiépülésének jelentős elmaradása
• a lassuló világgazdaság, a recesszió, a rendszerkockázat és a globalizáció
összefüggései
– a globalizáció túlfutásából eredő globalizációs válság
– a globalizációs rendszer diszfunkcióját erősítő globális tehetetlenség
6.4.4.

Pénzügyi – gazdasági instabilitás

A gazdaság globalizációja növeli a világgazdasági feszültségek és válságok
nemzetgazdaságokra gyakorolt hatásait. E téren globális veszélyt jelent a pénzügyi és
reálgazdasági folyamatok fokozódó szétválása, az ebből eredő pénzügyi instabilitás, amely ma
már a világ pénzügyi rendszere részbeni, vagy teljes összeomlásának lehetőségét sem zárja ki.
Elő kell segíteni a gazdasági kockázatvállalás meggondoltságát, az esetleges gazdasági
zavarelhárításhoz szükséges tartalékolást és az ellátás-helyettesítés gazdasági szabályozását, a
gazdaság válsághelyzetekben történő működtetésére irányuló felkészülést.
6.4.5.
6.4.5.1.

Szegénység
Amnesty International Report 2009 - State of the World's Human rights89

Az Amnesty International karitatív nemzetközi szervezet, és az emberi jogokért küzd. Célja
egy olyan világ megteremtésének aktív elősegítése, ahol minden emberre vonatkoznak az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában deklarált jogok. E cél érdekében az Amnesty
International kutatásokat végez, akciókat szervez, és a világ közvéleményének segítségével
igyekszik megakadályozni az emberi jogok súlyos megsértését.
Napjainkban jelent meg az Amnesty International 2009-es jelentése, amely az emberi jogok
megsértését vizsgálja az egész világon. A dokumentum különböző kritériumok (biztonság
hiánya, diszkrimináció, nők elleni erőszak, halálbüntetés stb.) alapján vizsgál, értékel
földrészeket, illetve komplett ország jelentéseket is tartalmaz emellett. Az Amnesty
International szerint a helyzet igencsak aggasztó, bár be kell, hogy valljuk, a jelentés nem
tartalmaz igazán meglepő és új információkat a világ különböző részeit terhelő
problémákról. A következőkben a jelentés átfogó ismertetésétől eltekintve csak néhány
sarkalatos pontját emeljük ki.
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Az Amnesty International 2009-es jelentése szerint a világ egy emberi jogi válság közepén
van. Mindannyian egy ketyegő szociális, politikai és gazdasági bombán ülünk, amelyik
bármelyik pillanatban felrobbanhat, hacsak az emberi jogok kérdését nem rendezik sürgősen.
Milliók szenvednek az egész világon a biztonság és az igazságszolgáltatás hiányától, az
emberi méltóság semmibe vételétől. Nyilvánvaló, hogy a gazdasági világválság csak ront az
emberi jogok eddig sem túl bíztató helyzetén.
A szegénység és az emberi jogok megsértésének növekvő kockázata egyre több embert sújt
nap mint nap. Afrikában az élelmezési válság hozta lehetetlen helyzetbe az egyébként is
kiszolgáltatott közösségeket, Ázsiában szegények milliói kerültek még elviselhetetlenebb
szituációba a növekvő élelmiszer- és üzemanyag-árak miatt 2008-ban.
A Közel-Keleten és Észak-Afrikában szintén a pénzügyi válság és az emelkedő
élelmiszerárak okoztak komoly nehézségeket, és több európai állam gazdaságának
megsegítésére az IMF-nek (International Monetary Fund) kellett beavatkoznia.
Nyilvánvaló, hogy a gazdasági válság hatásait minden országban a legszegényebbek és
leginkább kiszolgáltattak érzik meg leghamarabb és legerősebben. A szegénységből, az
igazságszolgáltatás hiányából és a gazdasági egyenlőtlenségekből fakadó tiltakozást több
országban brutálisabban fojtják el, mint valaha.
2008 folyamán is számos kormány hagyta figyelmen kívül az elnyomottak érdekeit. LatinAmerikában és a Karib-térségben, ahol több mint 70 millió ember él kevesebb, mint napi
egy USA dollárból, a szegénység és a diszkrimináció növelte azoknak a számát, akiktől
megtagadták az egészségügyi ellátáshoz, az oktatáshoz, a tiszta ivóvízhez és megfelelő
életkörülményekhez való a jogot.
A magyar sajtóban a közelmúltban sokat emlegetett Bolívia sem szerepelt jól az emberi
jogok tekintetében 2008-ban. Az Amnesty International-nak nem állnak rendelkezésére
pontos adatok, de a jelentés külön kitér lázadásokra, összeütközésekre a fegyveres
erőszakszervezetekkel, diszkriminációra és a nők elleni erőszak súlyos formáira.
A kormányok az emberi jogok figyelmen kívül hagyásával polgáraikat egyre nagyobb
veszélynek teszik ki. Erre számos konkrét példa hozható a világ több pontjáról. Mianmarban
a hatóságok kezdetben akadályozták a nemzetközi segítségnyújtást a Nagris ciklon 2,4 millió
túlélőjének, miközben forrásokat csoportosítottak át egy selejtes alkotmány selejtes
népszavazás általi megerősítésére.
Előfordul, hogy a kormányok továbbra is a kiszolgáltatottak kárán akarnak meggazdagodni.
Nigériában, ahol pozitív változásként könyvelhetjük el a gyilkosságok és kínzások számának
visszaesését, a hatalmas és ásványi kincsekben gazdag Niger-deltában a felelőtlenül
működtetett olajipar eredményeként olyan mértékű szennyezés következett be, amely
súlyosan veszélyezteti az ott élők életkörülményeit. Nigériában sajnos az sem számított
meglepő hírnek 2008-ban, hogy a nigériai kormányt kártérítésre kötelezték, mert nem
implementálta és érvényesítette a rabszolgaság intézménye elleni tiltó rendelkezéseket (!). A
panaszt egy olyan nő tette a kormány ellen, akit több mint egy évtizedig tartottak fogva
rabszolgaként házimunkára és szexuális célokra.
A világ vezetői azzal, hogy nem tartják szem előtt kellő mértékben az emberi jogokat,
valójában a hosszú távú érdekek érvényesülését, a gazdasági és politikai béke központi
elemét lehetetlenítik el. A világ vezetésének illúziójában a G-20 vezető politikusai nem
állnak ki egyértelműen az emberi jogok védelme mellett, és úgy tűnik, továbbra sem áll
szándékukban komolyan venni azokat. Megdöbbentő, de az Amnesty International 2008-ban
a 20 legfejlettebb államból 14-ben kínzást és egyéb embertelen bánásmódot rögzített.
Az egyik G20 tag, Oroszország esetében is rengeteg jelentés érkezett az őrizetbe vett
személyek és elítéltek sérelmére elkövetett kínzásról és embertelen bánásmódról az Amnesty
International-hoz. Ezek az információk beszámoltak verésekről, elektrosokkról, műanyag
zacskókkal történő fojtogatásokról, és arról, hogy az elítélteket előszeretettel kényszerítik
arra, hogy számukra rendkívül fájdalmas helyzetben tartózkodjanak hosszú órákon keresztül.
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A szexuális erőszak is bevett gyakorlat, és emellett gyakran előfordul az is, hogy
megtagadják a megfelelő orvosi ellátást az elítéltektől.
Az ázsiai fejezetben Kína kiemelkedő részt kapott, hiszen az Amnesty International jelentése
szerint az egyik leggyakoribb emberi jogsértő a világon. Kína növelte az emberi jogok
védelmezői, az etnikai kisebbségek, a jogászok és újságírók fenyegetését és elnyomását a
pekingi Olimpiát megelőzően és az alatt is. Emellett Kínában hozzák és hajtják végre a
világon a legtöbb halálos ítéletet. A jelentés szerint minimum 7000 halálos ítéletet hoztak, és
több mint 1700 kivégzést hajtottak végre Kínában 2008-ban. Mivel természetesen hivatalos
kormánystatisztika nem áll rendelkezésre, ezek az adatok csak becsültek, valószínűleg a
valós számok jóval magasabbak.
Nem hallgathatjuk el a jelentés Magyarországról szóló részét sem. Ez elsősorban a roma
kisebbség hátrányos megkülönböztetésének mindennapossá válását emeli ki, és
hangsúlyozza, hogy ez gyakran erőszakos támadásokban is megnyilvánul. A jelentés
emellett a leszbikusok és a homoszexuálisok diszkriminációjára is felhívja a figyelmet.
Megemlíti a Magyar Gárdát is, amelynek elsősorban radikális jobboldali és cigányelleneségét hangsúlyozza. A többi országhoz hasonlítva Magyarország nem szerepelt túl jól
2008-ban.
A politikai és gazdasági élet minden területére érvényes, hogy a pillanatnyi, rövid távú
érdekek gyakran felülírják a hosszabb távú, a kevésbé fontosnak látszó szempontokat. Ezért
van nagy szükség a civil szervezetek komoly szakmaiságú és felelősségteljes munkájára,
hogy segítsék érvényesülni a civil társadalom, a közvélemény, a világ polgárainak kontrollját
a politika és a gazdaság irányítói felett.
Korunkban az Amnesty International tekintélye növekszik. Talán elérkezik az az idő is,
amikor jelentéseire azok is odafigyelnek, akiknek hatalmában áll változtatni emberek,
országok, a világ életén.
6.4.6.
6.4.6.1.

Kalózkodás
Minden idők legsikeresebb kalóztámadása - 25 millió dollár váltságdíjat
követelnek a szomáliai kalózok90

Falábú szerencselovagok papagájjal a vállukon, akik halált megvető bátorsággal csáklyáznak
meg aranyat és ezüstöt szállító gályákat?
Felejtsük el a kalózromantikát. A szomáliai part mentén folytatott kalózkodás valójában egy
tökéletesen megszervezett és roppant nyereséges üzleti vállalkozás, alacsony kockázattal.
Ahogy az egész szomáli társadalom, úgy a kalózok is állig fel vannak szerelve a
legmodernebb haditechnikával, ami nem is csoda, hiszen Szomália minden bizonnyal vezet
az egy főre eső fegyverek számában. Taktikájuk egyszerű: legtöbbször éjszaka támadnak,
gyors csónakjaikkal pillanatok alatt megközelítik a kiszemelt hajót, csáklyák és kötelek
segítségével felmásznak a hajó fedélzetére és foglyul ejtik a személyzetet. Az elrabolt
hajóval ezek után a hosszú szomáliai part valamelyik pontján található bázisukra vonulnak
vissza, ahonnan tárgyalásokba bocsátkoznak a hajó tulajdonosával a fizetendő váltságdíj
nagyságáról.
25 millió dollár nyereség.
A kalózok megnövekedett önbizalmát jól mutatja, hogy mára már olyan hajókat is meg
mernek támadni, amelyek a parttól – elvileg – biztonságos távolságra, több száz kilométerre
haladnak, ahogy történt az szombaton, amikor a szaúd-arábiai "Sirius Star" szupertankhajóra
csaptak le a kalózok. A három focipályányi hajón a 25 fős személyzet mellett 2 millió
hordónyi olaj is található 100 millió dollár értékben – ez minden idők legnagyobb
zsákmánya, joggal fogalmazott tehát úgy egy kenyai tengerészeti szakértő, hogy "a kalózok
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megütötték a főnyereményt." Időközben nyilvánosságra került a kalózok váltságdíjkövetelése is: potom 25 millió dollárt kérnek a tankhajó szabadon engedéséért.
A francia hadsereg adatai szerint idén ez volt a 39-ik sikeres támadás Kelet-Afrika partjainál
és az Ádeni-öbölben, ahol évente mintegy 16 ezer hajó halad át. A kalózok idei nyeresége
becslések szerint 25-30 millió dollárra rúg (a Sirius Star váltságdíja nélkül, ami egy csapásra
megduplázná ezt az összeget). A világ természetesen fel van háborodva a kalózok szabad
garázdálkodásán, az EU és a NATO már több hadihajóját is a térségbe rendelte, de az
állandó támadásokat eddig nem tudták megakadályozni.
Ami két okból nem is csoda. Az egyik, hogy a támadások egy több ezer négyzetkilométernyi
területen következnek be az Ádeni-öböltől le egészen Tanzánia partjáig. Ezt a hatalmas
területet a néhány őrjáratozó nyugati hadihajó nem tudja a megfelelő módon lefedni, és
emiatt nem nyújtanak kielégítő védelmet a közlekedő hajóknak.
A másik probléma, hogy a 20 éve anarchikus állapotok között élő Szomáliában a kalózkodás
az egyik legjövedelmezőbb tevékenység, nem csoda tehát, hogy utánpótlásban nincs hiány.
Az állandó harcok, szegénység és éhínség között felnövő szomáli fiatalok számára – akiknek
jó része sohasem járhatott iskolába – a kalózkodás jelenti az egyetlen lehetőséget a gyors
meggazdagodás felé. Mivel az országban nincsen rendőrség és börtön, a banditáknak a jogi
következményektől sem kell félniük. A kalózkodást csak akkor lehet majd megszűntetni, ha
Szomáliában újra felépül a jogrendszer és a fiatalok számára lesznek más alternatívák. Addig
minden más csak tüneti kezelés.
6.4.6.2.

Vadászat az Arctic Sea-re91

Nemcsak a tengerészettel foglalkozó szakmai berkeket, de a közvéleményt is felkavaró
esemény történt európai vizeken: egy 7200 tonna vízkiszorítású konténerszállító eltűnt,
miután fegyveresek szállták meg Svédország partjainál. Jóllehet az incidens több mint két
hete történt, csak az elmúlt héten láttak napvilágot az esemény körülményei, és ahogy lenni
szokott, azonnal megkezdődtek a találgatások az eset részleteit illetően.
6.4.6.2.1.

Mi is történt valójában?

A máltai zászló alatt hajózó Arctic Sea július 23-án futott ki a finn Jakobstad kikötőjéből,
fedélzetén 15 főnyi orosz legénységgel és 6500 tonnányi faáruval megrakodva.
Célállomása az algériai Bedzsaia volt, azonban mielőtt Finnországban felvette volna a
rakományt, a hajó két héten keresztül a kalinyingrádi kikötőben horgonyozott.
Július 24-én svéd felségterületen, az Öland és a Gotland sziget között 8-10 (egyes források
szerint tucatnyi) rendőregyenruhás fegyveres ütött rajta a hajón, akik magukat a svéd
rendőrség kábítószer-ellenes ügyosztályának tagjaiként azonosították. A fekete ruhás
ismeretlenek átkutatták a hajót (közben bántalmazták a személyzet több tagját is), és
számos kisebb tárgyat, elektronikai cikkeket eltulajdonítottak, megrongálták a
kommunikációs berendezéseket, majd (állítólag) a fedélzetre lépésüket követően 12 órával
elhagyták az Arctic Sea-t.
A hajó július 28-án a Csatornán való átkelésekor felvette a kapcsolatot a doveri
partiőrséggel. A révkapitánysággal történt kommunikáció során a brit hatóságok nem
érzékeltek semmilyen aggodalomra okot adó körülményt. Az Arctic Sea-t július 30-án
Brest közelében látták, eddig a napig zavartalanul működött automatikus azonosító
rendszere (AIS – Automatic Identification System) is. Egy portugál tengerészeti járőrgép
még látta a hajót partjaiknál, azonban ezt követően (augusztus 1-jén) nyoma veszett a vízi
járműnek.
Egyes szemtanúk látni vélték a spanyol San Sebastian kikötőben, melyet a helyi hatóságok
azonnal cáfoltak. Nemrég (augusztus 14-én) a Zöldfoki-szigetektől 520 tengeri mérföldre
északra észlelték, az eset kivizsgálására az orosz fekete-tengeri flotta Ladny rakétás
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fregattja a térség felé tart. Ugyanakkor augusztus 15-én a hajó AIS-e majd egy órán
keresztül újra jeleket küldött a Biscayai-öbölből.
6.4.6.2.2.

A hajó és az üldözők

Az Arctic Sea az Arctic Sea Ltd. Máltán bejegyzett kereskedelmi társaság hajója, melyet
az orosz-lett közös tulajdonban lévő Solcharct Arkhangelszk Ltd. üzemeltet, a szállított
faanyag pedig finn tulajdonban van.
A KM L1 A1 osztályú (típusú) konténerszállítót szovjet megrendelésre Törökországban
gyártották 1991-ben, akkor Okhotszkoje néven gördült le a sólyáról. Az évek múlásával
jellemző módon többször újraregisztrálták, így hajózott már jamaicai, litván, finn és most
máltai zászló alatt is. Tengerészeti szaklapok tanulsága szerint igen megbízhatatlan és
gyenge konstrukció, főleg tengerállóságával akadnak gondok.
Az eltűnt jármű utáni keresésbe bekapcsolódott a finn rendőrség, a svéd rendőrség, a
máltai nyomozóhatóság, a portugál haditengerészet és parti őrség, az orosz haditengerészet
és az Interpol is, eddig még nem publikált eredményeket elérve.
A svéd rendőrség megerősítette, hogy egy nyomozójuk telefonon sikeresen kapcsolatot
létesített a hajóval még július 31-én. Ezt a hírt kapta fel a svéd Metro napilap, és a kapitány
nekik adott telefonos interjújára hivatkozva közölték, „…a támadók fekete egyenruhában
voltak, és…amerikai elitkatonákra emlékeztettek…”.
Dmitrij Medvegyev orosz államfő az üzemeltető cég kérésére utasította a haditengerészetet
kutató-mentő akció megszervezésére és megindítására. Az elnöki parancs szerint az orosz
hajók feladata „… megtalálni, követni, megfigyelni, és ha szükséges, elfoglalni…” az
Arctic Sea-t. A feladat végrehajtására az Atlanti-óceánon gyakorlatozó fekete-tengeri flotta
egy csoportosítását jelölték ki. Az ad hoc harccsoport a Krivak-osztályú Ladny rakétás
fregatt parancsnoksága alatt – fedélzetén feltehetően beavatkozó csoporttal (ABT – assault
boarding team) – négy hajót és két nukleáris meghajtású tengeralattjárót foglal magába. Az
eltűnt kereskedelmi hajó keresésébe bekapcsolódtak orosz műholdak is. Ezzel egy időben a
portugál tengerészeti erők saját kutatóakcióba kezdtek.
Augusztus 14-én a finn Radiológiai és Nukleáris-biztonsági Hatóság leállította a jakobstadi tűzoltóság nukleáris baleset-megelőző intézkedéseit, és bejelentették, hogy nem volt oka
az elrendelt rezsimszabályoknak. Ezzel szinte egy időben a finn rendőrség a máltai és svéd
hatóságokkal közösen bejelentette, hogy az ismeretlen elkövetők augusztus 15-én
váltságdíjat követeltek az elrabolt hajóért és legénységéért, részleteket azonban a
nyomozás érdekeire hivatkozva nem árultak el.
6.4.6.2.3.

Variációk egy témára

Már az eddigiekből is látszik, hogy igen ellentmondásos és gyakran teljesen zavaros
részletek láttak napvilágot a hajó eltűnését követően. Egy támadás volt csak, és a
fegyveresek elfoglalták a hajót? A támadók már nincsenek is a fedélzeten? Saját
legénysége térítette el az Arctic Sea-t? Többek között ezek a kérdések, és még inkább az
erre adandó válaszok foglalkoztatják ma a világ közvéleményét. Az elkövetkezőekben pár
lehetséges elméletet kívánok bemutatni (természetesen a teljesség igénye nélkül).
Az európai bulvársajtó az eset napvilágra kerülését követően azonnal kalóztámadásról
kezdett írni, párhuzamba állítva a történteket a szomáliai történésekkel, és olyan hangzatos
szalagcímek járták be a világot, mint „…Száz év után újra kalóztámadás európai
vizeken…”.
Hivatalosan kalózkodásnak minősül „…minden olyan törvénytelen cselekmény, erőszak,
szabadságkorlátozás vagy fosztogatás, melyet önös célból magántulajdonban lévő
hajó…személyzete vagy utasai egy másik hajó, valamint az azon tartózkodó személyek és
rakomány ellen követnek el a nyílt tengeren…” a genfi konvenció szerint. A definícióból is
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látszik, hogy esetünkben, mivel a bűncselekményre svéd felségvizeken került sor,
„mindössze” terrorcselekményről beszélhetünk. Ráadásul elkövetettek erőszakos voltán
kívül semmi nem utal arra, hogy a szomáliai kalózok áttették volna működésük helyszínét
európai vizekre. A sikeres kalózkodás, vagy egyszerűen csak tengeri rablás feltétele, hogy
a térségben bukott állam(ok) működjön, hatékony igazságszolgáltatás és megfelelő
haditengerészet nélkül. Márpedig ezt Európáról nem lehet elmondani, hisz a világ
legjelentősebb haditengerészetei közül három (a brit, a francia, az orosz) és számos igen
erős regionális hatalom tengeri ereje van jelen a térségben, mely az Egyesült Államok
partvidékének kivételével talán a legjobban őrzött tengeri terület a világon. Nem is említve
még akkor, hogy egy ilyen akció előkészítésére a szomáliai kalóz-kartellek sem
logisztikailag, sem szakmailag nem képesek, ráadásul a hajó eltérítését követően a fél világ
(és a Jóreménység-fok) megkerülésével kellett volna Puntföld partjaihoz vinni a hajót.
Augusztus 14-én az Európai Bizottság is deklarálta, hogy minden bizonnyal nem
kalózkodás áldozata lett az Arctic Sea.
Egyes feltételezések szerint orosz érdekeltségek közötti elszámolási vagy egyéb vita állhat
a támadás mögött. Más szerzők azon a véleményen vannak, hogy a hajó kábítószert
(Kalinyingrád – ahol a hajó két hétig horgonyzott – jól ismert paradicsoma a nyugatra
irányuló kábítószer-exportnak) csempészett, esetleg illegálisan fegyvert vagy nukleáris
anyagot szállított. Ezt a verziót elsősorban orosz források erőltetik, hangsúlyozva, hogy a
fedélzetet megszállók fura akcentussal beszéltek angolul, és amerikai kommandósokra
emlékeztettek. Azt, hogy az esetleges amerikai elkövetők miért beszélték sajátságos
kiejtéssel saját anyanyelvüket, vagy viselkedésük, mozgásuk alapján hogy jutottak az
állítólagos szemtanúk arra a következtetésre, hogy kizárólag amerikai katonákról lehet szó,
nincsenek információink. Természetesen, ahogy az lenni szokott, keringenek az interneten
olyan cikkek is, melyek szerint az egész akció mögött valamely titkosszolgálat (elsősorban
a CIA és/vagy a Moszad) áll.
Az üggyel kapcsolatban felszínre került információk egyelőre abba az irányba mutatnak,
hogy köztörvényes bűncselekményről van szó, melyet vagy váltságdíj fejében vagy a hajó
megszerzése érdekében követtek el. A váltságdíj fejében elkövetett támadás teóriáját
ugyanakkor gyengíti, hogy a hajó összesen 1,8 millió dollár értékben szállított faanyagot,
és bár a jármű biztosításának tényszerű számai nem ismertek, nemzetközi (szomáliai)
tapasztalatok azt mutatják, hogy a hajóért, a legénységért és a szállítmányért összesen 2-3
millió dollárt kérhetnek az elkövetők. Ez egy tízfős csapattal számolva fejenként
mindössze 200-300.000 dollárt jelent, márpedig egy ekkora bűnbanda, mely automata
fegyverekkel és megfelelő szaktudással rendelkezik, hagyományos bankrablás, vagy
szárazföldön elkövetett emberrablás esetén is nagyobb összeget zsákmányolhatott volna.
Egy terrorcsoport azonban elfoglalhatta a járművet pusztán önmagáért is. A Malakkaszorosban évekig bevett gyakorlat volt az ún. szellem hajó-taktika, vagyis az úszóegységet
elfoglalták (legénységét megölték, jobb esetben a mentőcsónakokban sorsára hagyták),
majd egy feltűnésmentes kisméretű kikötőben a hajót átfestették, esetleg külsőre
átalakították, és új néven, új zászló alatt, hamis papírokkal újra regisztrálták. Egy ily
módon láthatatlanná tett járművet aztán a későbbiekben csempészetre is lehet használni, de
a hajó hasznosításának nyílnak egyéb módja is. Egy terrorcsoport kezében úszó, jól védett
bázisként működhet, megfelelő mennyiségű robbanószerrel megrakva hatalmas
terrortámadást lehet felhasználásával elkövetni, vagy (mint azt a svéd haderő hasonló
konténerszállító hajók esetében már többször szimulálta) rakétafegyverzettel ellátva
csapást lehet mérni partmenti létesítményekre, városokra is. A felhasználás spektrumának
csak az elkövetők fantáziája szab határt.
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6.4.6.2.4.

Tanulságok és következtetések

Az eset iskolapéldája a napjainkat uraló, a biztonságot szükséges rossznak tekintő,
profitorientált tengeri kereskedelemnek és az abban érdekelt politikai-gazdasági körök
viselkedésének. 2001. szeptember 11-e vízválasztó volt a repülésbiztonság tekintetében,
melyet követően országok és nemzetközi szervezetek dollár milliárdokat fektettek a
repülőgépek és az utazóközönség biztonságába. A tengeri közlekedésben ilyen sokkhatásra
még nem került sor, ennek megfelelően hatékony intézkedések sem történtek a tengeri árúés személyszállítás, valamint az ehhez kapcsolódó kritikus infrastruktúra védelme
területén. Így történhetett, hogy egy hajót elfoglaltak a svéd partoknál, és az anélkül kelt át
a Skagerrakon és a Csatornán, jutott ki az Atlanti-óceánra, hogy a hatóságok hitelt
érdemlően észlelték volna a rajta történteket.
Vélhetően ez az eset sem fogja felrázni és biztonsági beruházásokra kényszeríteni a
biztosítótársaságokat és a tengeri szállítmányozó cégeket, hisz a mögöttünk és még
előttünk álló gazdasági válság szükségessé teszi a költségek optimalizálása érdekében a
biztonságra fordított összegek lehető legalacsonyabb szinten való tartását.
Előbb vagy utóbb azonban újra kell gondolni a tengeri biztonság kérdéskörét is. A tengeri
szállítmányozás a világ egyik vezető iparága, melyben tízezer számra vesznek részt
különféle nemzetiségű hajók, amelyek ellenőrzése lényegesen összetettebb feladat a légi
közlekedés ellenőrzésénél. Ráadásul a járművek pusztán rakományukból kifolyólag is
hordozhatnak potenciális veszélyeket, de terroristák kezében olyan pusztító csapásokat
lehet segítségükkel elérni, melyek mellett eltörpülnek a WTC és a Pentagon elleni
támadások, elég, ha csak fúrótornyok, vegyi anyag vagy cseppfolyósított földgáz szállító
hajók, tankerek vagy éppen part menti létesítmények, kikötők elleni merényletekre
gondolunk.
Más szempontból, de az elkövetkező napok kulcsfontosságúak az orosz haditengerészet (és
katonai potenciál) nemzetközi megítélésében is. A Kurszk tragédiája óta ez az első olyan
jelentős művelet, melyben Oroszország tengeri hadereje bizonyíthatja újra felépített
képességeit és erejét. Ha ismét igazi tengeri nagyhatalom kíván lenni, mindenképpen
bizonyítania kell a művelet végrehajtása során, hisz egy újabb csúfos fiaskó nemcsak
katonai, de tágabb értelembe vett biztonságpolitikai hatásokkal járna, emellett lényegesen
rontaná az ország katonai megítélését is.
A történet tanulságát ugyanakkor legjobban talán Jeremy Harrison, az Egyesült Királyság
Tengerészeti Irodájának (United Kingdom’s Chamber of Shipping) munkatársa foglalta
össze a The Guardiannek adott nyilatkozatában: „…Az is igen sok időbe telik, hogy egy
bajba jutott hajót megtaláljunk, pedig ebben az esetben elhelyezkedése nagyjából ismert.
Ha egy hajó a nyílt vízen próbál meg elrejtőzni – nos, ez egy nagy óceán…”
6.4.7.

Árucsempészet, a közúti szállítmányozási szektorral való visszaélés

Az unión belül a szállítmányozási ágazat öt legnagyobb szektora a közúti, tengeri, vasúti, légi
és csővezetéken történő szállítás. A legnagyobb ágazat a közúti szállítmányozási szektor, a
javak mintegy 44 százalékát szállítják közúton, 41 százalékát tengeren, 8 százalékát vasúton, 4
százalékát belföldi folyami hajózással.
A közúti szállítmányozási szektort a javak vagy személyek szállítását igénylő
bűncselekmények széles körének elősegítésére használják. A folyamatot tovább erősítette az
EU bővítése. Az uniós piac liberalizálása és az európai határok megnyitása a javak
szállításának alacsonyabb szintű ellenőrzését eredményezte. Ezáltal egyre több a lehetőség a
támogatásokkal való visszaélésre és az adócsalásra, mert a lebukás kockázata csökkent.
A bűnszervezetek szállítmányozási szektorban történő megjelenése a szállítóvállalatokba
történő beépülés során, az ilyen vállalatok megvásárlása vagy létrehozása tekintetében, vagy
egy jogszerűen működő vállalatnál alkalmazotti pozícióban elhelyezkedve figyelhető meg.
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Ezek a cégek a törvényes piacon dolgoznak, de tényleges működésük bűnös szándékot takar.
Különösen veszélyeztetettek azok a cégek, amelyek rossz anyagi kondíciókkal rendelkeznek, a
likviditási problémáik megoldására olyan ajánlatot kapnak a szervezett bűnözés köreiből, amit
nem tudnak elutasítani a további üzleti lehetőségek kilátásba helyezése miatt. A
tulajdonviszonyok megszerzését, vagy abban történő befolyásszerzést követően további
lépésként a szállítási útvonalon rizikófaktornak számító állami ellenőrző és bűnüldöző szervek
kulcsembereivel történő kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatépítés következik.
A statisztikai adatok nem mutatják, de más forrásokból ismert, hogy nemzetgazdasági
jelentőségű mértékben folytatódik a csempésztevékenység, amely az áruk széles körét érinti
(pl. gázolaj, cigaretta, műszaki cikkek, kávé, szesz). E bűncselekmények legfőbb jellemzője,
hogy a feketegazdaságban, ezen belül elsősorban a feketekereskedelemben realizálódnak. A
csempészethez szorosan kapcsolódó hamisítási mód a bélyeghamisítása és annak
legjellemzőbb módszere a zárjegyek hamisítása. A csempésztevékenység legjellemzőbb
területei az alkohol és cigarettacsempészet.
A határokon átívelő illegális kereskedelem legfőbb eszköze a hamis okirat, a fiktív adatatok
alapján kitöltésre kerülő vámokmány.
6.4.8.

Árú-, termék és pénzhamisítás

Az áru-és termékhamisítás az unió minden országában tapasztalható jelenség, általában nem
tulajdonítanak neki akkora jelentőséget, mint (még a bűnüldöző szervek sem), amekkora
veszélyt valójában jelent a nemzetek gazdaságára nézve. A technológia szakadatlan fejlődése
rendszeresen újabb lehetőségeket teremt a hamisítók számára eredeti termékek utánzására.
Korábban a hamisítványok gyenge minőségűek voltak könnyen meg lehetett különböztetni
őket az eredetitől. Manapság azonban a jó minőségű hamisítványok gyors előállítása jellemző
és nehéz megkülönböztetni a jogvédett terméktől. A jelenlegi technológiai színvonal mellett
gyakorlatilag valamennyi, a kereskedelmi forgalomban kapható árucikket lehet hamisítani, és
hamisítják is. A gazdaságra gyakorolt torzító hatás mellett fontos megemlítenünk, hogy
egészségügyi vagy biztonsági problémát is okozhat az állampolgárok mindennapi
szükségleteit kielégítő termékek hamisítása és kereskedelme. Ilyen lehet például a hamisított
élelmiszerek, gyógyszerek vagy alkohol, cigaretta továbbá a különböző technológiai
alkatrészek (számítógép, gépjármű, repülőgép) előállítása. A lakosság életére különösen
veszélyes az egyre gyakoribb élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélés. Emberi fogyasztásra
alkalmatlan húsipari hulladékot ételként hoznak az országba, vagy romlott húst és egyéb lejárt
szavatosságú élelmiszereket forgalmaznak, nem is beszélve a tényleges hamisításokról (pl.:
paprika, szeszipari termékek).
A hamisításban legaktívabb államok kelet- és délkelet-Ázsiában találhatók, ezek közül is Kína
és Thaiföld szerepe különösen domináns. Habár a másolatok elsősorban Ázsiából származnak,
ezek forrásai már kiterjednek Észak-Afrikára és Törökországra is. Az itt működő
bűnszervezetek az Európába irányuló hamisítványok fő előállítói. Természetesen az unió
területén is találhatók különböző szervezettségű hamisító csoportok, vagy olyan nagyobb
bűnszervezetek, mint az olasz Camorra. A termékhamisítás „népszerűségét” főként annak
köszönheti, hogy rendkívül nagy haszonkulcs mellett csekély lebukási kockázattal jár.
Amennyiben pedig a bűnös tevékenység miatt mégis eljárás alá vonják az elkövetőket, az
európai országok többségében minimális büntetési tételekkel sújthatják ezen bűncselekmények
elkövetőit.
A kínai bűnszervezetek jellegükből adódóan többségében maguk végzik a termékek
behozatalát, raktározását és elosztását. Általában kapcsolatban állnak az anyaországban
tevékenykedő társaikkal és zárt közösséget képeznek. Rendkívül nehéz a közelükbe férkőzni
és eredményes hírszerző munkát végezni, amit tovább ront az a tény, hogy hazájukban nincs
eredményes fellépés a tevékenységük korlátozására, a határok megvédik őket.
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A bűnszervezetek igyekszenek kapcsolatokat építeni a törvényes forgalmazói hálózatokkal,
annak érdekében, hogy az importeljárások során fellépő akadályokat kikerüljék, gyakran
speciális szakismeretet vásárolnak a szállítmányokat kísérő hamis iratok elkészítéséhez, az
üzleti tranzakciók pénzügyi nyomainak eltűntetéséhez. A hamis termékeket hamis
okmányokkal hozzák forgalomba, melyek mindegyike hamisítható a különböző
tanúsítványoktól a garancialevelekig.
A termékkalózkodás hatása a globális gazdaságra elképesztő. A rendelkezésre álló adatok azt
sejtetik, hogy a hamis áruk éves kereskedelme 2000-ben elérte a 450 milliárd USD-t, ami a
világkereskedelem 7-9%-a. Ugyanebben az évben becslések szerint a kormányok 75 milliárd
USD adóbevételt veszítettek a hamisítások következtében. Amennyiben ez a haszon
bűnszervezetekhez folyik be, hatalmat ad a kezükbe és befolyásszerzésre, újabb
bűncselekmények elkövetésére, valamint vállalkozások beindításához használhatják fel.
A hamisításnak egy másik válfaja, a pénzhamisítás ugyancsak napjaink egyik veszélyforrásai
között szerepel. Mivel különösen jövedelmező tevékenység ezért megtalálható a nemzetközi
szervezett bűnözés területén. A hamis bankjegyek forgalomba hozatala súlyosan veszélyezteti
az unió gazdasági és monetáris céljait, ezért az ellenük történő határozott fellépés sem
mellőzhető. Manapság ez már szinte csak nemzetközi együttműködés keretein belül
lehetséges. Magyarország földrajzi elhelyezkedéséből következően, elsősorban „tranzit” és
„depo” ország. Európán belül hamis euró bankjegyeket Bulgária, Lengyelország, Litvánia,
Albánia és Koszovó területén készítenek nyomdai módszerekkel, legnagyobb mennyiségben
azonban Franciaországban állítják elő. Nemrégiben felbukkantak Kolumbiában előállított
hamis eurók is. A térségről tudni kell, hogy itt hamisítják legnagyobb tömegben az amerikai
dollárt is. Az amerikai fizetőeszközzel szemben európai megfelelőjét a kolumbiai bűnüldözési
hatóságok nem kezelik ugyanolyan prioritásként, és nemzetközi szinten nem osztják meg
adataikat. Így az illegális üzemek felszámolása rendkívül megnehezedik.
A pénzhamisítás nemzetközi mechanizmusa leginkább egy jól szervezett internacionális
vállalat viselkedésének feleltethető meg. A hamisítás során szigorú munkamegosztás
tapasztalható a globalizálódó világ nyújtotta lehetőségek mentén. A nyomtatást végző
létesítményeket egymástól távol hozzák létre és a reprodukciós eljárások szerint is elkülönítik.
Más országban működnek a nyomdák, és más országokban történik az értékesítés, gyakran
még a tároló raktárakat is elkülönítik az előző kettőtől. Ezeket a munkafolyamatokat egyazon
bűnszervezet különböző szintű csoportja is elláthatják, de területi érdekeltségi alapon más
szervezett bűnöző csoportok is végezhetik (szállítás, raktározás, terjesztés). Az azonban már
nyilvánvalóvá vált, hogy a nyomdákat távol üzemeltetik a forgalomba hozatal helyétől. A
terjesztés a legrizikósabb tevékenység ezért gyakori, hogy ezzel a feladattal olyan személyeket
bíznak meg, akik lebukás esetén könnyen pótolhatók és nem hozhatók közvetlen kapcsolatba a
bűnszervezettel.
Éppen ezért az ellenük való fellépés folyamatos, nemzetközileg összehangolt együttműködést
kíván a pénzintézetek, a nemzetbiztonsági szervek és a bűnüldöző hatóságok között. Közös
munkájuk eredményeként évente többszázezer hamisított eurót foglalnak le, és több száz
gyanúsítottat állítanak bíróság elé, meggyengítve ezzel a bűnszervezeteket, csökkentve
bevételi forrásaikat.
6.4.9.

Okmányhamisítás és személyazonossággal való visszaélés

Amit ember el tud készíteni, azt meg is tudja hamisítani, igaz ez minden ember által alkotott
tárgyra (műalkotásra, vagy szellemi termékre) és kiváltképp az iratokra, okiratokra, amelyek
az emberi gondolatok általánosan elfogadott írásjelekkel történő megörökítését hordozzák és
amelyek valamit igazolnak más előtt, azaz igaznak, valóságosnak tekinthetők, illetve
tekintendők. Ez közokiratok esetén bír különös jelentőséggel.
A gazdasági bűncselekmények okiratokkal történő elkövetése folyamatosan emelkedő
tendenciát mutat.
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Az okirati bűnözéssel összefüggésben gyakrabban előforduló bűncselekmények:
– A vagyon elleni bűncselekmények közül: csalás, lopás, betöréses lopás, sikkasztás,
orgazdaság, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése.
– A gazdasági bűncselekmények közül: adócsalás, vámorgazdaság, csempészet, számviteli
fegyelem megsértése, bankkártya-hamisítás, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
visszaélés.
– A közrend elleni bűncselekmények közül: egyedi azonosító jel meghamisítása;
visszaélés lőfegyverrel, lőszerrel; visszaélés kábítószerrel; garázdaság.
– Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
közül: embercsempészés, hivatali visszaélés, vesztegetés.
A szervezett bűnözés területén az elkövetők szinte kivétel nélkül élnek az okiratok, okmányok
hamisításának lehetőségével, hiszen a gazdasági-pénzügyi bűncselekmények szükségszerű
kelléke az okirati bűnözés. A magyarországi szervezett bűnözésben főleg az orosz ajkú, arab
és kínai bűnszervezetekre jellemző ez az illegális tevékenységi forma, de gyakorlatilag – a
fedés, legalizálás – miatt mindegyik etnikum/bűnöző csoport él ezzel a lehetőséggel.
Az erre szakosodott „műhelyek” szinte bármely okmány hamisítására képesek, s a technika
fejlődésével egyre nehezebbé válik felderítésük. A korszerű technológiával készült
igazolványok megjelenésével a házi hamisítások száma csökkent, viszont az elkövetők
figyelme az eredeti okmányok előállításában résztvevők megvesztegetésére irányul.
Különösen a vállalkozások fedésében működő, illetve hiteligénylési csalásokra
specializálódott bűnözői csoportok számára fontos a hamisított okmányok alkalmazása.
Hamisított igazolások, valótlan tartalmú adatok alapján kiállított személyi okmányok
felhasználásával jutnak kölcsönhöz, majd eltűnnek a bankok látóköréből. Az okirati
bűnözéshez természetesen nem csak a profi okmányhamisítók sorolhatók, ide tartoznak a
könyveléseket, fuvarokmányokat, igazolásokat, nyilatkozatokat, meghívó leveleket stb. nem a
valóságnak megfelelően készítők, kitöltők aláírók is.
Az okirati bűnözés e tekintetben szerves részét képezi a nemzetközi embercsempészetnek, az
illegális migrációnak. Tevékenységüket a magyar rendvédelmi és közigazgatási szervek,
illetve külképviseletek dolgozóival kialakított kapcsolataik is segítik, elsősorban a hamis
személyi és gépjármű okmányok alapanyagainak beszerzésével, az elkészített dokumentumok
legalizálásával. Az iratok felhasználásának célja a Magyarországon, illetve más uniós
tagországban történő tartózkodás legalizálása. Ez a törekvés fedezhető fel a Schengeni
vízumok hamisítása, valamint az illegálisan megszerzett vízummatricák EU-n kívülre
csempészete és felhasználása vonatkozásában is.
Az elkövetői kör elsősorban arab származású személyekből, illetve az Európai Unión kívüli
európai országok állampolgáraiból (ukrán, orosz, moldáv) tevődik össze. A jelenség különös
figyelmet érdemel azért is, mert információk igazolják, hogy az okmányok hamisítására
kialakult infrastruktúra és a terrorszervezetekkel összefüggésbe hozható személyek
vonatkozásában kapcsolódási pontok figyelhetők meg.
Az illegális migrációval szükségszerűen együtt jár az úti okmányok, tartózkodási engedélyek
és egyéb, a menekültüggyel összefüggő okmányok hamisítása.
Az elkövetési magatartások és módszerek tekintetében a hamisítóknál megfigyelhető a
rohamos technikai változással, újításokkal való lépéstartás. Esetenként előfordul, hogy a
szakértő szervek saját technikai feltételrendszere sem képes olyan gyorsan idomulni a
fejlődéshez, mint bűnelkövetőké. Az elmúlt években egyre gyakoribbak lettek az igen jó
minőségű, korszerű védelemmel ellátott úti okmányok arcképváltoztatással megvalósított
hamisításai, amelyek a hamisítók egyre kvalifikáltabb működésére utalnak (pl. bolgár, horvát,
szlovén útlevelek).
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6.4.10.

Korrupció

A korrupció – mint társadalmi és kriminológiai jelenség – hatókörét és megjelenési formáit
szinte lehetetlen felsorolni. Olyan szerteágazó jelenségről beszélünk, amely áthatja a politikát,
a gazdaságot, a közigazgatást, a társadalom szellemi életét és a civil szférát, sőt egyre inkább
átterjed a nemzetközi kapcsolatokra is.
A modernizáció irányába mutató gazdasági fejlődés és a kiélezett verseny a korrupció új
formáit alakítja ki. A jogosulatlan gazdasági és egyéb előnyök megszerzésére irányuló,
hagyományosnak mondható korrupciót felváltó, a hitelezési csalásokkal és a privatizáció
folyamataival összefonódott korrupciós jelenségek az elmúlt évek során kiegészültek az állami
szubvenció, illetve közbeszerzési eljárások során elérhető jogtalan előnyök megszerzését célzó
jogellenes haszonszerzési törekvésekkel. Napjainkban a korrupció számos szektorban (üzleti
élet, közbeszerzések stb.) az eladótól (vállalkozó) a vevő (ügyfél) felé irányul.
A korrupció esetenként megvalósuló – többnyire az aktív vesztegető aktuális élethelyzetéhez,
napi gazdasági érdekeihez kapcsolódó – formái mellett egyre gyakoribbá válik, hogy a
vesztegetés útján elérhető előnyök megszerzése összekapcsolódik a közpénzek és a közvagyon
bűnös úton történő kisajátításának sokféle kriminális formájával. Az e minőségben politikailag
is színezett érdek-összefonódások, amelyek bűnszervezetben érdekelt körökhöz is kötődhetnek
a gazdaság bizonyos szegmenseinek működési módjaként jelennek meg. Az ilyen alapon
létrejövő csoportosulások érdekérvényesítő képessége messze túlterjed az egyes gazdasági
akciók határain és elérik a nemzetgazdasági jelentőségű események, folyamatok
befolyásolásának szintjét. A gazdasági fejlődés előrelátható fejleményei kapcsán az a reális
veszély fenyeget, hogy amennyiben nem történnek hatékony ellenlépések, a globalizálódó
korrupt érdekcsoportok képessé válnak a gazdaság makro-folyamataiban és ezzel együtt a
gazdaság- és pénzügypolitikában is zavart keltő érdekérvényesítésre.
A döntés-előkészítő munka során a gazdaság védelmét – a közpénzek és a kincstári vagyon, az
épített és a természeti környezet, a fogyasztók érdekeit, illetve a gazdaság működésének
törvényes rendjét sértő, vagy veszélyeztető jogsértéseket, illetve a korrupció elleni
küzdelmeket is összefoglaló – egységnek tekintve kell elemzés alá vonni mindazon
kockázatokat, gazdasági, társadalmi következményeket, amelyek a közjog által védelmezett
életviszonyokban bekövetkező sérelmekhez vezethetnek.
A Transparency International felmérése szerint Magyarország korrupciós megítélése a tíz
évvel ezelőttihez képest jelentősen nem változott, 2008-ban 180 ország között a 47. helyen
szerepelt. Ennek alapján hazánk továbbra is a közepesen korrupt országok közé tartozik.
Az üzleti és a(z) (ön)kormányzati szféra találkozásánál megjelenő korrupció fő okai a nem
megfelelő jogszabályi környezet (közbeszerzések, párt-és kampányfinanszírozás, lobbi
törvény, egyéni felelősség helyett testületi felelősség), szoros személyes kapcsolatok, az
önkormányzatok likviditási nehézségei, valamint a politikusok és önkormányzati
tisztségviselők alulfizetettsége. Az üzleti és kormányzati szféra közötti korrupciós jelenségek
mögötti motiváció szolgálhat egyéni, közösségi vagy pártérdekeket, illetve ezek
kombinációját. Mind kormányzati, mind helyi szinten komoly problémát jelent a
közbeszerzések rendszere, amit az üzleti élet jogkövető szereplői rendkívül korruptnak
tartanak, és egyértelműen a pártfinanszírozással hoznak összefüggésbe, de nem mentesek az
egyéni haszonszerzéstől sem. A politika finanszírozásának visszássága nyílt titok és
trükközésre, nem legális megoldások alkalmazására kényszeríti a pártokat, a politikusokat és
az üzletembereket, aláásva a demokratikus intézményrendszerbe vetett bizalmat.
A főként helyi önkormányzatoknál előforduló, engedélyek kiadásával kapcsolatos eljárások
során felmerülő korrupció célja az egyéni haszonszerzés, de nem kizárt, hogy indirekt módon
pártérdekeket szolgál. A hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos korrupció, az ingatlannyilvántartás meggyorsítása érdekében fizetett kenőpénzek egyértelműen a korrumpált fél
egyéni érdekeit szolgálják. A közbeszerzési eljárások során a kormányzati vagy
önkormányzati intézmények által alkalmazott korrupciós technikák széles tárháza azt a célt
158/1098

6. A biztonsági környezet kihívásai, kockázatai, veszélyei, a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességére is kiterjedően

szolgálja, hogy egy adott cég nyerje meg a beszerzést, mert abból a beszerzőnek egyéni
és/vagy párthoz főződő haszna származik. Az egyik legsúlyosabb probléma, amikor a
közbeszerzési törvényben foglalt kiskapuk alkalmazásával közbeszerzési eljárás lefolytatása
nélkül köttetnek állami és önkormányzati szerződések.
Az üzleti szektoron belüli korrupciós mechanizmusokat elsősorban a szektor struktúrája
határozza meg. A kevés tőkével rendelkező kis-és középvállalkozásokra főleg a megélhetési
korrupció a jellemző, ennek legtipikusabb előfordulási formái a fekete foglalkoztatás,
adócsalás, fiktív számlázás, megrendelések utáni visszafizetések, kartell megállapodások. A
nagyobb cégek esetében a korrupció célja általában a cég profitjának növelése (tisztességtelen
piaci magatartás, kartell megállapodások, adóoptimalizálás) vagy a cég dolgozójának egyéni
haszonszerzése. A nagyvállalatok körében a tisztán üzleti tranzakciók során a beszerzők
egyéni műveletei és a kartell megállapodások jelentik a fő korrupciós kockázatokat. A
Pricewaterhouse Coopers által, a nagyvállalatok körében kétévente készített „Globális
gazdasági bűnözés” felmérés 2007-es adatai szerint a vizsgált két év alatt a hazai vállalatok
közel kétharmada (62%-a) vált súlyos gazdasági bűncselekmény áldozatává. A leggyakoribb
visszaélésfajták a lopás és hűtlen kezelés (48%), a szellemi tulajdonnal kapcsolatos (26%)
bűncselekmények, valamint a korrupció és megvesztegetés (17%) voltak. A visszaélések
okozta veszteségeket a válaszadók összesen 3,9 milliárd forintra becsülték, ami cégenként 62
millió forint veszteséget jelent két év alatt.
A magyarországi üzleti kultúra nem a tiszta versenyt helyezi középpontba, aminek csak
részben oka a politikai elit finanszírozási problémáiból adódó üzleti környezet. További
nehézséget jelent az, hogy az igazságszolgáltatás lassan működik és a joggyakorlat nem
kiszámítható.
Az Európai Unió strukturális alapjainak elosztási rendjét vizsgálva a források elosztási
rendszere megfelel az uniós normáknak, és nagyrészt kivédi a korrupciós helyzeteket. A
kifejezetten gazdaságfejlesztésre szánt források elosztása és felhasználása tekintetében vethető
fel korrupció gyanúja. A Regionális Fejlesztési Tanácsok politikai alkuk alapján megyékre
osztják le a nyertes pályázatok számát. Amennyiben a gazdaságfejlesztési programokon nem
induló cégek pályázatoktól való távolmaradásának okait vizsgáljuk, kiderül, hogy amíg a kisés középvállalkozások esetében a magasnak számító önrész, addig a nagyobb cégeknél a
bonyolult pályázati rend és a korrupció jelentik a visszatartó erőt. Ha a pályázati döntések
ilyen módon valóban befolyásolhatók, előfordulhat, hogy a sikerdíjakért dolgozó
pályázatíró/tanácsadó cégek tanácsadói díjuk egy részét a döntéshozásban részt vevő
személyeknek juttatják vissza.
Elsősorban a nem megfelelő finanszírozási mechanizmus, és az önkormányzatok likviditási
gondjai okozzák azt a – tiszta és átlátható verseny szellemével ellentétes – jelenséget, hogy az
önkormányzatok fejlesztési forrásokra egy adott cég segítségével nyújtanak be pályázatot.
Közműfejlesztésekkel foglalkozó cégek esetében tipikus jelenség, hogy megkeresik a helyi
önkormányzatot azzal, hogy szívesen biztosítják a projekthez szükséges önrészt, amennyiben
az adott cég végezheti el a munkát. A folyamat mozgatórugója az üzleti cél, hogy el tudja adni
a terméket a cég. Az ehhez szükséges feltételeket azáltal teremti meg, hogy ismeri a
kiaknázható pályázatokat, ily módón nem garantálható, hogy a település valóban olyan célokra
fordítja az erőforrásait, amelyekre a leginkább szüksége van, hanem privát üzleti szempontok
alapján döntenek a köz ügyeiről.
Az engedélyezési eljárások során gyakori, hogy a helyi önkormányzat különböző feltételekhez
köti az engedélyek kiadását. A feltételek szolgálhatják a helyi közösség érdekeit, egyes
alvállalkozók teljesítésbe való bevonásának kötelezettségét, illetve az építkezésekkel
kapcsolatos engedélyeket kiadó önkormányzati tisztségviselő magánérdekeit. A tipikusan
helyi önkormányzatoknál előforduló korrupciós mechanizmus szerint a helyi közösség érdekét
szem előtt tartva csak akkor adnak ki egy építési engedélyt, ha a beruházó extra
szolgáltatásokat is teljesít, mint például díszburkolat építése.
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A gazdaságvédelem hatékonyságának növelése kapcsán tovább erősödhet – esetenként
politikai színezetet is kaphat – a jogalkotásra, a jogalkalmazásra, az állami felügyeleti és
ellenőrző, valamint a bűnüldöző, igazságszolgáltatási szervekre nehezedő korrupciós nyomás,
vagy illegitim protekcionista elbírálást kierőszakolni szándékozó törekvések hatása. Ezekkel is
összefüggésben megjelenhetnek a nemzetközi korrupciós összefonódások.
Az ajánlás a korrupciós cselekményekkel érintettek körébe sorolja:
– a belföldi illetve külföldi hivatalos személyeket, akik jogalkotói, vagy közigazgatási
hatalommal rendelkező testületek tagjai,
– a privát üzleti élet szereplőit, legyenek azok akár egyéni vállalkozók, akár gazdasági
társaságok alkalmazottai,
– a nemzetközi szervezetek alkalmazottait,
– a nemzetközi parlamentáris testületek és szupranacionális szervezetek tagjait,
– a nemzetközi bíróságok tisztviselőit és bíráit.
A felderített korrupciós esetek csupán kis hányadát képviselik a ténylegesen zajló korrupciós
gyakorlatoknak, melyek többsége felderítetlen marad. A legjelentősebb kárértékű ügyek a
gazdasági és az ehhez kapcsolódó korrupciós jellegű bűncselekményekből adódnak. A
bűncselekmények elkövetői előre felkészülnek arra, hogy a bizonyítást megnehezítsék,
lehetetlenné tegyék. A cselekmények elkövetésébe adótanácsadókat, szakértőket, ügyvédeket
vonnak be. A gazdasági folyamataikat átláthatatlanná teszik, könyvelésüket, bizonylataikat
eltüntetik, vagy azokat el sem készítik. A nyomozások alapját képező „gazdasági események”
több éves időszakot ölelnek fel, sok személy és gazdasági társaság – akár százas
nagyságrendben is – érintett a folyamatokban, amelynek egyenes következménye a
büntetőeljárás lassú menete.
6.4.10.1.

A korrupció ellen92

Az új évezred első évtizedének végére a korrupció Magyarországon központi kérdéssé és
közüggyé vált. A társadalom ma már a korrupciót nem elszigetelt, hanem a társadalom
tudati, erkölcsi állapotához kötődő jelenségként tekinti. Ezért sem szabad a korrupció
fogalmát a közvetlen „pénzt adok, ezért előnyt szerzek” esetekre szűkíteni. A törvénytelen
befolyásolást, a vesztegetést, a jelentős protekciót, a korrupció alapú csalást, a hálapénzt, a
hatalommal való visszaélést és a hasonló törvénytelenségeket mind a korrupció fogalmi
köré-be tartozónak tekintjük.
A korrupció szintje változó, de tendenciájában semmiképpen nem csökkenő. A korrupció
elterjedtsége nyilvánvalóan összefügg az arra lehetőséget adó helyzetek gyakoriságával. A
folyamatok nyilvánosságának hiánya különösen növeli a korrupció esélyét, mert ilyenkor a
résztvevők veszélyérzete alacsony. Ugyanilyen hatású, ha a korrupció büntetlenül marad.
Sajnálatos, hogy az elmúlt hosszú évek során a korrupció ellen nem indult szervezett, átfogó,
központi program.
A korrupció csökkentéséhez a csak egyes területeken indított részprogrammal nem lehet
eredményt elérni. Komplex program kidolgozása és végrehajtása szükséges.
A közbeszerzések és törvényi környezete, a különféle állami és önkormányzati beruházások,
PPP-konstrukciók, a privatizációk, az állami és uniós pályázatok, a hatósági és
törvényalkotási eljárások, az igazságszolgáltatás rendszere, a rendvédelmi szervezetek, az
APEH, az egészségügy és gyógy-szerkassza, az oktatás, az önkormányzatok működése, a
vállalatok, a politikai korrupció esetei mind elemzésre kerültek. Az összkép lesújtó még
akkor is, ha ebben a fejezetben csak típus- és nem mennyiségi leltár készült.
A javasolt korrupció elleni koncepció a stratégiai elemektől a részletekig tartalmaz
javaslatokat. A korrupció nem szüntethető meg teljesen. Magyarországon a reális középtávú,
tízéves program célja az lehet, hogy erőteljes változással érjünk el egy tolerálható szintet a
korrupció terén, amely az idők folyamán folyamatosan csökkenthető. A hazai korrupciós
helyzet javítására két eltérő megoldási javaslat ismeretes. Az egyik szerint semmi mást nem
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kell tenni, mint a meglévő törvényeket, jogszabályokat, a meglévő intézményekkel és
szereplőkkel be kell tartatni. Egy másik, általunk is képviselt felfogás szerint olyan mértékű
a fertőzöttség, hogy ellene csupán az előző módszerrel hatékonyan harcolni nem lehet. Ezért
jogszabály-módosításokra és hatékonyabb intézményekre van szükség.
A Transparency International által alkalmazott „nemzeti integritásrendszer” (NIS) fogalmát
alkalmazva és kibővítve azt javasoljuk, hogy a magyarországi NIS 1+3+3 rendszerű legyen,
azaz 1 elkötelezettségből, 3 pillérből és 3 operatív területből álljon. Ebben a struktúrában
látszik a legkönnyebben kezelhetőnek az eltérő karakterű területek ellenőrzése, fejlesztése és
illesztése.
Az elkötelezettség: A korrupció hatékony visszaszorításában a legfontosabb a politikai erők,
elsősorban a mindenkori kormány valódi elkötelezettsége. Az egyértelmű politikai akaratnak
folyamatos figyelemben és cselekvésben kell megnyilvánulnia. Példamutatásra, bátor
lépésekre és bizonyos kockázat-vállalásra is szükség van. Ettől várható társadalmi, de
gazdasági eredmény is.
A következő három pilléren nyugszik a korrupcióellenes küzdelem (a hatékonysághoz a
pillérek mindegyikére szüksége van):
– A korrupció elleni tízéves nemzeti program határozza meg a korrupció elleni stratégiát.
Ehhez a jelen koncepció lehetséges tartalmi elemeket ad, de minimálisan az itt
javasoltakhoz hasonló szigorra van szükség.
– Módosítani kell az intézményrendszert: a bíróságon és az ügyészségen belül szakosodott
szervezeti egységeket szükséges kialakítani; javasolt az Állami Számvevőszék jogait és
kötelességeit kiterjeszteni és megerősíteni; a Gazdasági Versenyhivatallal az
együttműködést szorosabbá kell tenni; a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatát a
legfőbb ügyész irányítása alá rendelni, biztosítva az ellenőrzés szervezeti függetlenségét
és politikamentességét. Továbbá az ellenőrzési szinten javasoljuk létrehozni azt a
központi intézményt, amely a teljes korrupció elleni program felelőse és koordinátora.
Az új szerv az Ellenőrzési és Közbeszerzési Iroda néven a megszüntetendő
Közbeszerzési Tanács és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal helyébe lépne, további
feladatokkal, letisztult felelősségi körrel, de nyomozati jogkör nélkül.
– A törvények: A jelenlegi törvények betartása és betartatása alapvető eleme a korrupció
leküzdésének. Ugyanakkor szükségesek törvénymódosítások is, például az átláthatóság
és a közérdekű adatok megismerhetősége érdekében. Hasonlóképpen szükség van a
pártfinanszírozási és a választási törvény módosítására, a közérdekű bejelentőket védő
törvény megújítására, és meg kell erősíteni az Állami Számvevőszék jogosítványait.
Elkerülhetetlen a közbeszerzések teljes körű újraszabályozása egy új törvényben.
A korrekciók kulcsterületei (operatív területek). Az alábbi területeken teszünk részletes
javaslatokat az adott szervek szervezeti felépítésének, működésmódjának és szemléletének
megváltozására:
– Az állami intézmények: Az igazságszolgáltatás rendszere: bíróságok és az ügyészség; a
rendőrség; a Vám- és Pénzügyőrség, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a
minisztériumok.
– A közjavakat és közszolgáltatásokat érintő területek: a javaslatok az állami és
önkormányzati beruházások, a PPP-konstrukciók, a privatizációs eljárások, az uniós és
állami támogatások, pályázatok, az egészségügy, az önkormányzatok tevékenységét és
az oktatás visszáságait érintik.
– A vállalatoknak címzett korrupció elleni javaslatok.
– A korrupció elleni program megvalósítása a leggyorsabban megtérülő befektetés.
Végrehajtásával évente több száz milliárd forint megtérülés várható. Felbecsülhetetlen
értékűek a közvetett társadalmi és gazdasági következmények, ezek között a rend, a
normakövetés megszilárdulása.
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A korrupció elleni küzdelemben kizárólag közvetlen eszközökkel csak részeredményeket
lehet elérni. Ezért javasoljuk a korrupció elleni program beillesztését az ország átfogó
fejlődésére vonatkozó nemzeti stratégiába. A sikerhez másrészt elengedhetetlen a társadalmi
támogatás, különösen a civil szervezetek és a média segítsége.
A korrupció elleni küzdelem legfontosabb elemei:
a) Legfelsőbb szintű elkötelezettség a korrupció elleni valós küzdelemre és ennek minden
szükséges akciója, rendelkezése.
b) A korrupció elleni nemzeti program elkészítése és elindítása.
c) Az intézményi rendszer át- és kialakítása (bíróság, ügyészség, RSZVSZ, rendőrség,
ÁSZ,).
d) A különféle törvények (pártfinanszírozási, választási és egyéb) módosítása.
e) Új, átláthatóbb és hatékonyabb közbeszerzési jogszabályi rendszer ki-alakítása és
törvényi harmonizációja.
f) Néhány nagyobb jelentőségű, sorsolással kiválasztott közbeszerzés felülvizsgálata,
tapasztalatszerzés.
g) Az önkormányzati rendszer veszélyeztetett területeinek és ellenőrzési rendszerének
felülvizsgálata és korrigálása.
h) Az állami és uniós támogatások, pályázatok rendszerének átalakítása.
i) Az egészségügyön belüli korrupció csökkentését szolgáló program indítása.
j) Az állami intézmények belső ellenőrzési egységeinek bevonása a programba.
k) A nyilvánosság és ezen belül az elektronikus nyilvánosság minél szélesebb körű
alkalmazása, ellenőrzése, valamint a közérdekű adatok közzétételét érintő szabályszegés
szankcionálása.
l) Civil szervezetek aktivizálása és professzionális, folyamatos támogató programok a
médiumokban.
6.4.10.2.

Mindenki korrupt93

Úgy érezzük, hogy körülöttünk a többség korrupt, de azt állítjuk, mi magunk nem
kifejezetten vagyunk megvesztegethetőek, vagy nem próbálunk meg kerülő úton előnyökhöz
jutni. Nem bízunk az állami tisztségviselőkben, az igazságszolgáltatásban, de mégis tőlük
várjuk, hogy megoldja a problémát.
A DGS Global Resarch 1200 embert, köztük hatszáz cégvezetőt, illetve cégtulajdonost
kérdezett meg arról, hogyan látják a hazai korrupciós helyzetet. Nem definiálták, ki mit
értsen korrupción, ezt rábízták a válaszadókra.
A megkérdezettek a közbeszerzést 77 százalékban, a helyi önkormányzati képviselőket 96
százalékban gondolták korruptnak, és 64 százalék mondta azt, hogy a legmagasabb szintű
vezetőkre is igaz az állítás. A legromlottabb ágazatnak húsz százalékkal az ipart tartották.
Tízes skálán, ahol a legmagasabb érték a legkorruptabbat jelenti 9-es osztályzatot kapott a
politika, 8-ast a gazdaság. 98 százalék véleménye szerint káros a korrupció, de csak 13
százalék gondolta úgy, hogy meg lehet szüntetni. 82 százalék úgy vélte, megszüntetni nem
lehet, de azért mindenképpen erre kell törekedni.
Arra, hogy a válaszadó maga korrupt-e, 68 százalék válaszolta azt, hogy nem, 29 százalék
pedig bevallotta, hogy esetleg bizonyos feltételek esetén igen. 27 százalék nyilatkozott úgy,
hogy már vesztegetett, 17 százalék ismerte el, hogy hajlandó a korrupcióra, 25 százalék
válaszolt ugyanerre a kérdésre határozott nemmel. A döntő többség az államtól várja a
megoldást, s csak 40 százalék gondolja úgy, hogy ebben a családnak, az oktatásnak is
szerepe lehetne. A felmérés eredményeiről Dara Péter a cég igazgatója adott áttekintést a
csütörtöki konferencián, ahol a továbbiakban az okokra és a lehetséges megoldásokra is
próbáltak választ keresni.
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6.4.10.2.1.

A korrupció több tőről fakad

Békesi László közgazdász szerint a korrupció növekedésének több oka is van, így például a
szélesedő, erősödő verseny, a harc az előnyök megszerzésért, ami ilyen eszközt is bevet.
Aztán az állam túlzott gazdasági, és foglalkoztatási szerepvállalása, ami egyrészt a túlzott
elvonáson keresztül gerjeszti a korrupciót, másrészt a rosszul fizetett alkalmazottak
oldaláról. A hatósági korlátozások lazításra késztetnek, a monopóliumhelyzet annak
kiaknázására, és ha bizonyos szolgáltatásokból a minőség nem mindenki számára elérhető,
mint például az egészségügyben, az is korrupcióra csábít.
Stumpf István jogász szerint az állam is kell a korrupcióhoz, de a piaci szereplők is, akik
„olajozzák” a gépezetet. A korrupció forrásai között a pártfinanszírozást, a közbeszerzést, a
lobbi tevékenységet sorolta fel.
A korrupció feltérképezésére vállalkozott a köztársasági elnök mellett működő Bölcsek
Tanácsa: modellezték a korrupciót, közel 100 szituációt felsorolva, és elemezve. A munka
során megtalálták azokat a korrekciós tényezőket is, amelyek segítségével kiiktathatóak a
különböző vesztegetési helyzetek, és az egész egy használható rendszerré állt össze, ami
hozzáférhető az érdeklődők számára. A Transparency International több frontos harcot
folytat a korrupció ellen, mint Lőke András kuratóriumi társelnök elmondta, a kutatások
tapasztalatait a gyakorlati javaslatokra váltják át, és a törvényalkotásban is szerepet
vállalnak.
6.4.10.2.2.

Hogyan lehetne elejét venni?

Békesi László szerint világos szabályozásra, törvényekre, ösztönzésre (például a magas
adóterhek csökkentésére), következetes, átlátható, kiszámítható szankciókra lenne
elsősorban szükség. Stumpf István hozzátette, az állam, és a köztisztviselők megerősítése
legalább ennyire fontos lenne, valamint hogy az állam tartsa be a saját szabályait.
Több felszólaló egyet értett az előzőekben, valamint abban is, hogy a pártfinanszírozást
átláthatóbbá kell tenni, a közbeszerzéseket szintén. A közérdekű bejelentőknek is nagyobb
védelmet biztosítanának, és azt is hangsúlyozták, nagyon fontos lenne, hogy mindenki
kezdjen el seperni a saját háza, cége táján, ne csak felülről várjuk a megoldást. A vezetők
példamutatása is húzóerő lehetne.
A Magyar Posta vezérigazgatója, Szűts Ildikó, szorgalmazná, hogy valósuljon meg végre
az elektronikus közbeszerzés, Fodor István szerint pedig új közbeszerzési törvényre is
szükség lenne.
Első hallásra talán meglepőnek tűnő javaslatot fogalmazott meg a Hungarian Business
Leaders Forum ügyvezető igazgatója. Adriány Kincső szerint több nő kellene a
parlamentbe, és a vállalatvezetésbe. Egy világbanki kutatás ugyanis kimutatta, hogy a nők
kevésbé korruptak.
6.4.10.2.3.

Lassan már természetes?

Arra a kérdésre, hogy vajon lehet-e ma Magyarországon korrupció nélkül versenyben
maradni, a „meg kell próbálni” válasz volt talán a legpozitívabb.
A Holcim elnök-igazgatója, Richard Skene azon a véleményen volt, hogy a tőkeerős cégek
jobban tudják kezelni a korrupciót, mint a kkv-k, vagy különösen a túlélésért küzdő néhány
fős cégek. Nekik segíteni kellene abban, hogy változtatni tudjanak helyzetükön, tette
hozzá.
Az Ernst&Young visszaélési-kockázatkezelési üzletágának vezetője Bíró Ferenc erre
megemlítette, már a kkv-k számára is vannak testre szabott megoldások a korrupció
visszaszorítására. A becsületességre való áttérés pedig lényegesen nem csökkenti egy cég
bevételeit, legfeljebb átrendezi, jegyezte meg.
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A konferencián megszólaló szakemberek is egyet értettek benne, hogy a korrupció igen
káros. Drágítja az állam, és a cégek működését, korlátozza a versenyt, és erkölcsileg is
rossz. Senki nem szereti.
Fodor István végül így összegzett: attól, hogy mindenki korrupt, ebbe még nem kell
beletörődni. Optimistának kell lenni, és változtatni. Visszautasítani a próbálkozásokat,
bízva abban, hogy lesznek, akik szintén így tesznek.
6.4.11.

A pénzmosás

A szervezett bűnözés lételeme a profit és a hatalom. Az illegális tevékenységekből származó
nyereség mellett jelentős jövedelemhez jutnak azokból a befektetésekből, melyeket a bűnös
úton megszerzett pénzből fizettek, és amely befektetések már a legális üzleti életet érintik. A
magas nyereséghozamból számos, különböző ágazatban lévő üzleti vállalkozáshoz tudnak
pénzügyi támogatást nyújtani. Új bűncselekmény-kategóriák jönnek létre és egyre több, újabb
és újabb elkövető csoport jelenik meg. Az illegális jövedelmekből keletkező hatalmas
tőkekoncentráció egész nemzetgazdaságokat képes manipulálni, és a szervezett bűnözéstől
függővé tenni. A '90-es évek elején 250-300 milliárd USD volt a bevételek szintje, az évtized
közepére ez már megkétszereződött és jelenleg – a szakértők becslése szerint – 7-800 milliárd
USD lehet. Ennek a hatalmas pénzügyi háttérnek azonban hibája, hogy nincs mögötte valódi
termelés, minek következtében az egész gazdaságra ható pozitív folyamatok elmaradnak.
Helyette az illegális (másod) gazdaság és a legális gazdaság egyre növekvő
összekapcsolódását figyelhetjük meg. A pénzmosás lehetővé teszi a bűnös úton megszerzett
pénz szabad felhasználását. Ezáltal erősödik a szervezett bűnözés, és így kedvező folyamatok
alakulnak ki a legális társadalmi rend egyensúlyának megbontására.
A pénzmosók a cégek adta mentsvárak védelmében, a szétszórt és álcázott tevékenységek
sokoldalúsága mögé rejtőzve hatalmas vagyonokat keresnek. A legális gazdaságba pedig
feltűnés nélkül és az országok határait átlépve lopakodnak be.
A pénzmosás az illegális – bűnözésből származó – pénzek „átalakításának” folyamata,
melynek célja, hogy a vagyon eredete többé ne legyen mérhető, és azt a látszatot keltse,
miszerint legálisan szerezték meg.
Esőként a készpénz „becsempészését” kell elvégezni a legális pénzügyi folyamatokba. Ebben
a szakaszban a megszerzett és rendelkezésre álló hatalmas mennyiségű készpénzt a
pénzintézetek felhasználásával számlapénzzé alakítják, ami azt is jelenti, hogy a fizikailag
létező és gyakorlatilag kezelhetetlen mennyiségű pénzből tiszta, elektronikusan kezelhető, és a
világ bármely pontjára átutalható pénz keletkezik. Ebben a folyamatban a bűnöző szervezetek
– befizetőként és gyakran elsődleges számlatulajdonosként – gyanú felett álló segítőket
alkalmaznak, akik az óriási összegeket kisebb részekre bontva fizetik be a pénzintézetekben.
Ugyanebben a szakaszban gyakori, hogy a készpénzt kicsempészik abból az országból, ahol
keletkezett és olyan országba viszik, ahol a pénzügyi- és banki szabályok szabadabbak. Az
országhatárokon
átcsempészett
készpénzt
a
rendkívül
együttműködő-készségű
pénzintézetekben fizetik be, melynek következtében a bűnös úton szerzett jövedelem azonnal
bekerült a nemzetközi pénzügyi rendszerbe.
A másik lehetőség, amellyel az illegális készpénztömeget a legális gazdaságban megkeresett
bevételnek lehet megjeleníteni, az olyan vállalkozások alkalmazása, melyek jelentős
pénzforgalmat képesek teljesíteni. Ilyenek például a vendéglátó-ipar különböző szintű
„üzemei”, beleértve az éjszakai élet virágzó szórakozóhelyit éppúgy, mint az utcai virsli
árusokat, lángos-sütödéket, vagy az elegáns kávéházakat, éttermeket. Ezek a vendéglátó
egységek nyilvánosan és mindenki szeme láttára fizetik a beszerzéseiket piszkos készpénzzel,
majd az üzemeltetés során már megtisztult pénzt legális bevételként fizetik be a bankokban
lévő folyószámláikra. Több esetben bizonyítást nyer az is, hogy a bankok és a bűnöző
csoportok szoros együttműködésben vannak a bűnözésből származó jövedelmek
„eltüntetésében”, legalizálásában.
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A pénzmosás és a bűnöző szervezetek általános támogatásában jelentős szerepet játszanak az
ügyvédek, közjegyzők, könyvelők és könyvvizsgálók, adószakértők és adótanácsadók is. Az ő
közreműködésük nélkül a bűnöző szervezetek léte, működése valószínűleg rendkívül
megnehezülne.
Miután a bűnözésből származó jövedelmek bekerültek a nemzetközi pénzügyi körforgásba,
teljesen alkalmassá váltak a vagyonok az országhatárokat átlépő, zavartalan mozgatásra. Az
ilyen manipuláció alapvető célja, a pénz eredetének eltitkolása, ezen keresztül pedig a
felderítés láncolatának szétzilálása. Ebben a folyamatban a technikai haladás rendkívüli
lehetőségeket nyújt az elektronikus adatfeldolgozás által. A számítógépes átutalási rendszerek,
a folyton változó számlaszámok, és a fantomcégek biztos jelei annak, hogy bűnszervezet
pénzmosásával van dolgunk. A felderítés számára – ebben a tekintetben is – a folyamatos
elemző-értékelő munka adhat olyan információkat, melyek alapján közelebb kerülhetünk a
konspirált törvénysértések felderítéséhez, ez viszont nem képzelhető el magas színvonalú
információszerzés nélkül.
A bűnszervezetek működésük közben igyekeznek szoros kapcsolatokat létesíteni az adott
ország pénzintézeteivel, a nemzetközi pénzvilág intézményrendszerével, annak pénzügyi
managementjével és a hivatalos ellenőrző szervekkel. Ebbe a körbe tartoznak a nemzetközi
befektetési és tőzsdei vállalkozások is. Ezekre a jól működő kapcsolatokra azért van
szükségük, mert a pénzmosás életfontosságú művelet a tisztességes vállalkozó képének
kialakítása felé vezető úton. A bűnszervezetek átstrukturálódásának ez egy olyan lényeges
pontja, amelyet a felderítő és bűnüldöző szerveknek különös figyelemmel kell követni,
ugyanis ha nem sikerül meggátolni a legalizált vagyonok képződését, a későbbiekben már a
gazdasági élet „tisztességes vállalkozójaként” köszönthetjük viszont. S ebben a pozíciójában
más jóval nehezebb kapcsolatokat találni a bűnös vagyonhoz való kötődésre.
A pénzmosás számára a bankok kínálta lehetőségek minden tekintetben csábítóak és a
titoktartás szempontjából teljes mértékben megfelelnek a célnak. A bűnszervezetek és a
bankok kapcsolata kölcsönös előnyökön alapul. A bankok nyeresége szorosan összefügg a
rajtuk átfolyó pénz mennyiségével, amelyet bizonyos esetekben a szervezett bűnözés biztosít
számukra. Vannak olyan, a bankrendszer perifériáján működő pénzintézetek, amelyek
kimondottan bűnszervezetek tőkebázisán működnek. A nemzetközi szakirodalomban ilyenek a
kínai eredetű Chop shop banking, az indiai eredetű Chiti banking, Hundi banking és a Havala
banking, vagy az észak- és dél-amerikai kötődésű Stash house banking.
Mindezek közül az utóbbi években a latin etnikai csoportok kezében lévő Havala banking
fejlődött a legtöbbet. A Havala banking szolgálja ki a bűnöző szervezetek, csoportok tagjait,
illetve azok családját is. Gyakorlatilag a bűnöző szervezetek családi bankja. Az ügyfelek köre
pedig az illegális migráció és emberkereskedelem erősödésével folyamatosan bővül.
Ugyanebbe a pénzmosási eszközrendszerbe tartoznak a különböző befektetési társaságok, a
különböző kereskedelmi társaságok, kisebb-nagyobb hitelintézetek és biztosító társaságok. A
nemzetközi értékpapír-kereskedelem résztvevői között is számos olyan bróker cég van,
melyek a bűnözők pénzének tisztára mosásán fáradoznak, de ebbe a sorba illeszkednek a
pénzváltóhelyek is.
Különös jelentősége van a pénzmosás rendszerében a szerencsejáték-iparnak. Ebben az
iparágban a lehetőségek széles skálája áll rendelkezésre, hogy a bűnözésből származó
jövedelmeket legálissá tegyék. A legegyszerűbb az, hogy valaki bemegy a kaszinóba, és egy
meghatározott összegért zsetonokat vásárol. Esetleg egyet játszik is, majd kifelé menet
visszaváltja a zsetonokat, és kész is van a művelet. Egy másik jól ismert lehetőség az, hogy az
adós és a hitelező egy játékteremben játszanak. Az előre beépített krupiénál az adós elveszti
azt az összeget, amivel tartozik, majd a hitelező ugyanezt „véletlenül” megnyeri.
Összefoglalva a pénzügyi szektor leginkább fenyegető kizsákmányolási formájának az látszik,
mely kombinálja a hitel- vagy pénzügyi intézeteket a javakkal, rosszabb esetben
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szolgáltatásokkal kereskedő jogi személy fedésével, mivel ebben az esetben könnyebb belépni
a szürke zónába, ahol a kölcsönös előnyöket és a félrevezetést nehéz megkülönböztetni.
6.4.12.

Feketegazdaság - Gazdasági bűnözés

A pénzmosás jelenségét ismertető előző fejezetben több olyan kapcsolódási pontra is
rávilágítottunk, amely a gazdasági bűnözés érdekszférájában helyezkedik el. Ezekből már
előre körvonalazhatóak a gazdasági bűnözés egyes szegmensei. A valós helyzet azonban nem
ennyire sematikus, az egyik legösszetettebb és legbonyolultabb működési mechanizmusokat
hordozó profitszerzési módról van szó.
A gazdasági bűnözés gyökerei a fehérgalléros bűnözésből táplálkoznak, és az idő
előrehaladtával annak alapjain fejlődtek tovább. A fehérgalléros bűnözésre vonatkozó
ismeretek „ősforrásának” tekinthető amerikai kriminológiában általánosságban e körbe
sorolnak minden olyan törvénysértést, amelyet egy személy, vagy egy csoport követ el,
egyébként megbecsült és törvényes foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége során. A
fehérgalléros bűnözés kategóriájában 8 bűncselekményi fogalomosztályt különböztetnek meg:
– értékpapírokkal kapcsolatos bűncselekmények,
– csalárd csőd,
– kormányzatot megkárosító csalás,
– fogyasztók megtévesztése,
– biztosítási csalás,
– adócsalás,
– vesztegetés, gazdasági és politikai korrupció,
– bennfentes kapcsolatokra épülő csalás.
Az elmúlt két év során a Pricewaterhause Coopers legfrissebb tanulmánya szerint a hazai
vállalatok közel kétharmada (62%-a) vált súlyos gazdasági bűncselekmény áldozatává. A
magyar cégek ellen átlagosan 8,9 alkalommal követtek el gazdasági bűncselekményt a vizsgált
időszakban. A leggyakoribb visszaélésfajták a lopás és a hűtlen kezelés (a vállalatok 48%ánál), valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos bűncselekmények (26%), illetve a korrupció
és megvesztegetés (17%) voltak.
A gazdasági bűnözés egyik leginkább virágzó területe az úgynevezett feketegazdaság. A
közgazdaság tudomány a feketegazdaságot olyan jelenségként definiálja, amely a termelés és a
forgalom körébe sorolható reálfolyamatokat ölel fel, amelyeket azonban, eltitkolnak, az
államot illető közterhek megállapítására jogosult hatóságok (adó-, vám-, társadalombiztosítás
stb.) elől, nem kerülnek számbavételre a nemzeti össztermék számításakor. Ez utóbbi
tekintetben változást jelentett annak felismerése, hogy a feketegazdaság (káros hatásaival
együtt) részben valódi produktív termelési folyamatokat jelent, ezért a nemzetközi és hazai
gyakorlat is a GDP-nek ezt a részét becslés alapján beszámítja a nemzeti össztermékbe. 2006ban a szürke- és feketegazdaság aránya a GDP 17-18%-a volt, ami 3700 milliárd forintot
jelent. (Más becslések szerint elérheti a GDP 30%-át is.) A fejlett országokban 7-8%-ra teszik
a szürke- és feketegazdaság részesedését, amelyet folyamatosan próbálnak tovább leszorítani.
Gazdasági elemzők szerint évente 1000 milliárd forint adó- és járulékbevételtől esik el a
költségvetés a szürke- és feketegazdaságban elillanó jövedelmek miatt, miközben a legálisan
működő vállalkozások évente 500 milliárd forint társasági adót fizetnek.
Nemzetközi elemzések szerint a rejtett gazdaság nagysága azokban az országokban
dominánsabb, amelyekben magasabb az adóteher, gyengébb a törvényes biztonság, áthatóbb a
korrupció, a munkanélküliség tartós és széles körű.
A feketegazdaság főbb területei a következők:
– cigaretta, üzemanyag csempészet, jövedéki adócsalás, regisztrációs adófizetés
elkerülése,
– számla nélküli szolgáltatás, számlagyárak, áfa-csalás, jövedelemeltitkolás,
– fekete foglalkoztatás, járulékfizetés elkerülés,
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– termékhamisítás, szellemi tulajdonjoggal szembeni jogsértések,
– fogyasztóvédelmi jogsértések.
Miközben a legális gazdasági életben a bevételek 80%-át is elérhetik a költségek, ez a
szervezett bűnözés által űzött „iparágakban” alig éri el a 20%-ot. Az ilyen „előnyös”
gazdasági helyzet minden lehetőséget megteremt arra, hogy a bűnöző szervezetek valódi és
veszélyesen hatékony konkurenseként jelenjenek meg a legális gazdaságban, s azon keresztül
a társadalom életének teljességében.
Az így kialakuló másod (árnyék) gazdaság azonban feltétlenül megköveteli a maga számára a
másod (árnyék) hatalmi rendszer megteremtését és fenntartását. Az illegális másod-hatalmi
struktúra pedig igen hatékonyan képes működni, ha a tőkeerős vállalkozó megvásárolja a
nyomtatott és az elektronikus sajtó egy-egy fórumát a hozzá tartozó személyzettel –
újságírókkal, riporterekkel –, akik majd a megfelelő időben és a megfelelő helyen a
tulajdonosi érdekeket képviselik.
A gazdasági bűnözés segítségével a bűnöző szervezetek egyre mélyebben be tudnak épülni a
legális társadalom életébe, ez által képesek megbontani annak belső egyensúlyát.
A szinte minden árú-kategóriára kiterjedő csempészettel szoros összefüggésben lévő
feketepiac, vagy annak „magyar” megjelenési formái, a kínai, ukrán piacok teljesen
egyértelműen és bizonyítottan a szervezett bűnözés pénzmosodái. Nem kell azt hinni, hogy a
szervezett bűnözés a legális társadalomtól elkülönült jelenség. Szinte mindenki eljár a kínai
piacra vásárolni, ha valamit olcsón akar megvenni, és vannak olyan cikkek, melyeket
legjobban az ukrán-orosz piacon lehet megszerezni. Az, hogy Németországban a vietnámi
maffia uralja az illegális cigaretta piacot, vagy az, hogy a nemzetközi pénzpiac szereplői
között meghatározó helyen állnak a Kanadába, Új-Zélandra, Ausztráliába, illetve néhány
európai országba települt orosz bűnszervezetek, nem nyújt vigaszt magyar helyzetre.
A hihetetlen mértékű vagyon, ami a bűnözésből származik, nem csak a kisemberek
takarékossági törekvéseinek tud eleget tenni, de képes arra is, hogy a gazdasági, és politikai
élet magas pozícióban lévő szereplőinek hatalom és gazdagság iránti vágyának is megfeleljen.
A legális gazdaság mellett párhuzamban jelen lévő fekete monetáris hatalom olyan helyzetet
képes előidézni, melyben a lényegesen olcsóbb és hatalmas mennyiségű „fekete pénz”
kiszoríthatja a pénzpiacról a drága és korlátozott mennyiségű legális pénzeket. Ezen keresztül
kedvezőtlen és bizonyos értelemben ellenőrizhetetlen hatást gyakorolhat a bűnözés a legális
társadalom életében olyan fontos kamatpolitikára is. Ez a folyama vezet azután az állam
fizetési mérlegének zavarához, az ország import-függőségéhez. A hatalmas tőke-háttérrel
rendelkező külföldi magánbefektetők mögött – ez a nemzetközi szakirodalom felmérései
szerint is nagy biztonsággal állítható – a nemzetközi szervezett bűnözés áll.
6.4.13.

Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen alfejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására

6.4.13.1.

Adócsökkentés fehérítené a gazdaságot94

Ha Magyarország nem akar végleg leszakadni, ha nem akarja, hogy az utolsó helyeken álljon
a legtöbb gazdasági mutatót tekintve Európában, és tisztességes versenyt szeretne, akkor
most gyökeresen át kell alakítania a költségvetési rendszerét – mondta az [origo]-nak Oszkó
Péter, a Deloitte elnök-vezérigazgatója.
Oszkó egyike annak a négy vezetőnek, akik a nemzetközi tanácsadócégek nevében adó- és
járulékcsökkentési javaslattal, illetve költségvetési átalakítási programmal álltak elő az
elmúlt hetekben. Az 1100 milliárdos csomagot – amelynek célja Oszkó szerint az ország
versenyképességének növelése és a feketegazdaság visszaszorítása – több év alatt tartják
bevezethetőnek.
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Ennyivel, tehát 1100 milliárddal csökkentenék ugyanis az állami elvonásokat. Oszkó szerint
azonban nem rövidtávú programról van szó, a költségvetésben nem akarnak hirtelen ekkora
lyukat vágni, hanem filozófiaváltást látnának szívesebben. Azt szeretnék elérni, hogy az
állam szerepe ne növekedjen a megtermelt nemzeti jövedelem elosztásában.
6.4.13.1.1.

40 százalékos az újraelosztás

Magyarországon ma minden megtermelt száz forintból negyvenet oszt el a kormány, a
parlament vagy az önkormányzatok, illetve más állami szervek. A nálunk sokkal
versenyképesebb Szlovákiában ez az arány elképesztően alacsony, 29 százalékos.
Ám Oszkó nem ezt a példát állítja a magyar döntéshozók elé, mert északi szomszédunknál,
amikor végrehajtották e reformokat, súlyos szociális konfliktusok keletkeztek. (Bár a
rendkívül dinamikus szlovák gazdasági fejlődés ezt ma már ellensúlyozni tudja.) Éppen
ezért inkább Lengyelországot és Csehországot említette, ahol 34-35 százalékos a
központosítás aránya – és egyébként kisebb a gazdasági növekedés, mint Szlovákiában.
6.4.13.1.2.

Csökkenteni kell az állam szerepét

A Deloitte vezetője emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás egyik gazdasági alapvetése
volt, hogy csökkenteni kell a nem túl hatékony állam szerepét az újraelosztásban, a
jövedelmek redisztribúciójában. Minthogy azonban ez alapvető politikai érdekeket sért, a
politikai osztály privilégiumait csorbítja, nem meglepő, hogy a nyár vége felé kialakított
közös tanácsadói javaslatot még aznap kapásból elutasította a Pénzügyminisztérium.
Ha ugyanis csökkennének az adóbevételek, a központi költségvetés kevesebbet venne el a
magángazdaságból, kevesebb jutna presztízsberuházásokra, hatalmas kormányzati
beszállításokra, megrendelésekre az úgynevezett "pártholdudvarok" környékén. A
multinacionális cégek is leépíthetnék végre a kormányzati "kapcsolattartóikat", sőt
hovatovább a nagy nemzetközi tanácsadóknak is kevesebb dolguk lenne, ha bevezetnék az
éppen általuk javasolt intézkedéseket.
6.4.13.1.3.

Ingatlanadó jöhet?

A tanácsadók átlátható, egyszerű adórendszert, csökkenő adó- és járulékterhet javasolnak,
miközben bevezetnék az ingatlanadózást, amely világszerte az egyik legkönnyebben
beszedhető és legegyszerűbben ellenőrizhető adónem.
Érdekes viszont, hogy a javaslattevők eltörölnék az iparűzési adót, amely még az
ingatlanadónál is jobban ellenőrizhető, és rendkívül jól behajtható, hiszen a cégek
árbevételétől, és nem pedig a nyereségüktől függ. Ám ezt az adót nem a magánszemélyek
fizetik, hanem a cégek, ezért a tanácsadók az élő munka költségeinek csökkentése miatt az
eltörlését javasolják.
6.4.13.1.4.

Szélesítenék az adózók körét

Heves reakciókat váltott a négy nagy nemzetközi adótanácsadó cég vezetőinek azon
javaslata is, ami az adózók körének kiszélesítéséről szól. Így megadóztatnák például a
minimálbért – bár ez szerintük nem járna az érintettek jövedelmének csökkenésével. Nem
szabad a bért az összjövedelemmel keverni – magyarázta Oszkó az [origo]-nak. (Márpedig
azt nem írnák elő a tanácsadók, hogy a jelenlegi minimálbéresek jövedelme ne emelkedjen
annyira, hogy az összes bevételük elérje a korábbi nettó keresetet.)
Arra van ugyanis szükség a tanácsadók szerint, hogy a legtöbb munkavállaló ne az
adómentes minimálbéren legyen bejelentve, ne kényszerítsék különböző adóelkerülési
taktikákra a cégeket, hanem mindenki a valós jövedelme után adózzon.
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6.4.13.1.5.

A hatékonyság nálunk ügyeskedésen alapul

Jelenleg egy cég kreativitása nem az üzleti lehetőségek kihasználásában jelentkezik
Magyarországon, hanem az állami szabályozás kijátszására törekednek a vállalatok.
Vagyis a hatékonyság nem valódi innováción, hanem ügyeskedésen alapul. Magyarország
számára ez a hosszú távú versenyhátrány – mondja a tanácsadócég vezetője. Mindez –
tehetjük hozzá – a balkanizálódást vagy a délolasz fejlődési pályát vetíti előre, egészen
pontosan a "nem-fejlődés" pályáját.
Mindezek után eltörölnék a tanácsadók a vállalatokat sújtó 4 százalékos különadót,
csökkentenék az osztalékot terhelő forrásadót. 2009-ben a munkáltatói járulékokat
összesen 13 százalékkal csökkentenék, a munkavállalói járulékot 3 százalékkal emelnék, és
a ma havi 1950 forintos egészségbiztosítási hozzájárulást (eho) 8000 forintra növelnék. Ez
utóbbit egyébként a munkáltató fizeti. Ezek az intézkedések a cégek terhelését
csökkentenék (átlagosan), miközben a magánszemélyek ingatlanadót is fizetnének. Az
ingatlanadót egyébként le lehetne vonni a személyi jövedelemadó egy részéből a javaslat
szerint.
6.4.13.1.6.

Csökkenne az szja kulcsa

Az ingatlanadó mértéke 0,5 százalékos lenne a tanácsadók szerint. Ez a közteherviselés
kiszélesítéséhez vezethetne, hiszen olyan vagyonok után is fizetnének ezentúl adót a
tulajdonosok, amelyek után eddig ezt nem tették. Az ingatlanadó egyértelműen politikai
döntés kérdése – magyarázta Oszkó –, gazdasági szükségszerűségét amúgy senki sem
vitatja.
Szintén fontos Oszkó szerint, hogy 15 millió forintig csökkenne a személyi jövedelemadó
kulcsa, méghozzá 20 százalékra. Efölött 30 százalék lenne az adókulcs. Vagyis az átfogó
javaslatok érdekeltté tennék a cégeket a munkavállalók bejelentésében. És ha már
bejelentették őket, akkor már adóznának is utánuk. Ez részben tehát a gazdaság
kifehérítéséhez is vezethetne – magyarázta a Deloitte első embere. Az ekhót és a
különböző kedvezményes személyi adózási rendszereket megszüntetnék a tanácsadók,
ahogyan a cégek adóelkerülési lehetőségeit is szűkítenék – ha valaki, hát ők tudják, hogy
ez mit jelent a mai gyakorlatban.
6.4.13.1.7.

A versenyképességet veszélyezteti a feketegazdaság

A közteherviselés kiszélesítése hosszabb távon hatalmas eredmény lenne, hiszen így
csökkenthetők lennének az egy főre eső adó- és járulékterhek. Ismeretes, hogy ma a
lakosság alig egyharmada fizeti be az állami elvonások döntő többségét, miközben
hatalmas a papíron inaktívak, eltartottak aránya. Persze ez utóbbiak közül nagyon sokan
dolgoznak, de nem a legális gazdaságban, hanem a szürke zónában.
Oszkó szerint Magyarország versenyképességét veszélyezteti immár a feketegazdaság
kiterjedése, és ez nyilvánvalóan összefügg a túlzott kormányzati elvonásokkal. Ebből az
ördögi körből – kevés adóalap, nagyobb elvonás, ami megint csak az adóelkerülést növeli
– jelentene kitörést a gazdasági tanácsadó javaslata.
6.4.13.2.

Kártya helyett papír: falja a készpénzt a magyar feketegazdaság95

A hozzánk hasonló fejlettségű országokhoz képest jóval nagyobb a készpénzállomány a
magyar gazdaságban, ez jórészt a feketegazdaságnak, a vállalatok közötti bizalmatlanságnak
és az állam hagyományos készpénzközpontúságának tudható be – olvasható az MNB szemle
legfrissebb, kedden bemutatott számában. A jegybank szakembere által jegyzett tanulmány
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szerint további problémát okoz, hogy a nagy címletek – tíz- és húszezresek – részaránya
jelentősen nő a teljes készpénzállományon belül. Mfor.hu-tudósítás.
Azt már évek óta tudjuk, hogy a magyar gazdaság készpénzigénye lényegesen magasabb,
mint a hasonló országoké, most Bódi-Schubert Anikó, a Magyar Nemzeti Bank (MNB)
szakembere arra kereste a választ tanulmányában, hogy ennek mi az oka.
6.4.13.2.1.

Sokkal több papírpénzt használunk

"A kétezres évek közepe óta megfigyelhető tendencia a gazdaság teljesítményével nem
alátámasztott magas készpénzállomány. A hasonló fejlettségű országoknál sokkal
magasabb a készpénz/GDP arány Magyarországon" – mondta el a tanulmány keddi
bemutatóján Bódi-Schubert Anikó.
"A rendelkezésünkre álló adatok szerint Magyarországon a fogyasztási kiadásokhoz
viszonyított készpénzállomány 2007 végén meghaladta a 16 százalékot, amely a hasonló
fejlettségű, kelet-közép-európai országokban és az euró övezet periferiális országaiban
(Spanyolország, Portugália, Görögország, Írország) az euróbevezetés előtt tapasztalt
értékekhez képest egyaránt magasnak tekinthető" – olvasható a jegybank egy korábbi,
2008 decemberében megjelent tanulmányában.
Bódi-Schubert Anikó hozzátette: az utóbbi időszakban 2008-ban volt megfigyelhető a
hazai készpénzállomány érezhető emelkedése, akkor a bizalomhiány miatt sokan vették ki
pénzüket a bankokból. Azóta nagyjából helyrebillent ez a folyamat.
A most megjelent tanulmány szerint további problémát okoz, hogy a magyar gazdaságban
folyamatosan növekszik a nagy címletek aránya a készpénzállományon belül, jelenleg a
forgalomban lévő bankjegyek 55 százaléka tíz- vagy húszezres címlet. Megfigyelhető
továbbá, hogy a nagy címletek kevésbé használódnak el, ritkábban áramlanak vissza a
jegybankba, ez pedig a szakértők szerint egyértelműen arra utal, hogy ezeket
vagyonfelhalmozásra használják az emberek.
6.4.13.2.2.

A feketegazdaság és az állam is hibás

Bódi-Schubert Anikó a készített mélyinterjúk során arra a következtetésre jutott, hogy
alapvetően három okra vezethető vissza a magyar gazdaság nagy készpénzigénye: a
feketegazdaságra, a vállalatok bizalmatlanságára és az állam hagyományos
készpénzközpontúságára.
A feketegazdaságon belül például a készpénznek komoly szerepe van a szürkebérezésben,
ma már szinte minden szektorra jellemző, hogy sok kis- és középvállalat minimálbérre
jelenti be alkalmazottait, majd "zsebbe" kiegészíti még a fizetést. Emellett népszerű az a
módszer, hogy a cégek a tényleges vételárnál alacsonyabb összegű számlát állítanak ki,
illetve fiktív számlákat használnak, ami nem jár minden esetben készpénzmozgással.
"A kétezres évek második felében terjedtek el a házipénztárakkal kapcsolatos visszaélések,
illetve a készpénz kivétele a vállalkozásokból. Amikor felvetődött a házipénztár adó
bevezetése, akkor érezhetően csökkent a hazai készpénzállomány is" – vázolta fel a
jegybank szakembere.
Az is közrejátszik a sok készpénzben, hogy 2007 óta intenzívvé váltak az adóhatóság
vagyonosodási vizsgálatai, így sokan az eltitkolt vagyonukat nem tartják már bankban,
hanem otthon őrzik.
"A cégek bizalomhiánya nem csak a kereskedelemben és az építőiparban, hanem szinte
minden szektorban jellemző. Elsősorban a kis- és közepes vállalatok szoktak előre fizetést
vagy helyszíni fizetést kérni a lánctartozások miatt" – teszi hozzá a tanulmány szerzője.
A harmadik ok az állam hagyományos készpénzközpontú magatartása, a készpénznek
például fontos szerepe van a nyugdíjak, segélyek folyósításában. Emellett gyakran
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előfordul egyéb esetekben is, hogy az állam hivatalok, intézmények csak a készpénzes
fizetés lehetőségét kínálják fel.
Bódi-Schubert Anikó szerint az elektronikus fizetés terjedésével és az átláthatósággal
lehetne ösztönözni az alacsonyabb készpénzhasználatot a magyar gazdaságban. Emellett
fontos szerepe lehet a bankok gyakorlatának is. "Ha havi egy-két ingyenes
készpénzfelvételt tesznek lehetővé a bankok, akkor az arra ösztönöz, hogy hó elején egy
összegben felvegyék az emberek a fizetésüket" – vélekedik a szakember.
6.4.13.3.

Az MSZP-vel kokettál Orbán miniszterjelöltje?96

Pintér Sándor és befolyásos szocialista politikusok is összefüggésbe hozhatók az Eclipse
céggel, amely már 20 milliárd forintos állami beruházást tudhat magáénak, a többségét pedig
nemzetbiztonsági okokra hivatkozva titkosított közbeszerzési eljárásokon nyerte meg.
Úgy tűnik, egy hajóban evez a Fidesz volt és az Index értesülése szerint leendő
belügyminisztere, Pintér Sándor és több befolyásos MSZP-s. A Figyelő legfrissebb
számában megjelenő cikk szerint Pintér Sándor is kapcsolatba hozható az Eclipse
Informatikai Zrt.-vel, amely ellen már az ügyészség is nyomoz, és amelyik decemberben
közel 5 milliárd forintos állami megrendeléshez jutott úgy, hogy a pályázatot rá szabták.
A hetilap több cikkben is foglalkozott a kétes hátterű Eclipse-üggyel, amely most már 20
milliárd forintos állami beruházást tudhat magáénak, a többségét pedig nemzetbiztonsági
okokra hivatkozva titkosított közbeszerzési eljárásokon nyerte meg.
Először 2006/2007-ben nyert el az Eclipse a Gazdasági Versenyhivatal információja szerint
5-6 milliárd forintért egy olyan munkát, amelyhez hasonlót 1999-ben egy másik cég 345
millióért végzett el. Majd a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól (NKH) is kaptak, minden
bizonnyal egy szintén sokmilliárdos megrendelést, ám az NKH még a közbeszerzés összegét
sem hajlandó nyilvánosságra hozni.
Az Eclipse legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy tavaly december 31-én kötött
szerződést a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatallal arra, hogy
az átalakuló eredetiség-vizsgálati rendszerhez szükséges szoftvert módosítja és 5 éven
keresztül üzemelteti. A rendszer négy nappal később már működött is, az új szoftver
kézikönyvét pedig a Figyelő újságírójának tapasztalata szerint 2007-ben frissítették utoljára.
A cég tehát már két évvel korábban létrehozta azt a rendszert, amelyre az állam át akart állni
2009 őszén, és amelyre csak egyetlen céggel, az Eclipse-szel tudott szerződni.
A mutyi gyanús ügy azonban sem az MSZP-nél, sem a Fidesznél nem verte ki a biztosítékot,
ami nem is csoda, hiszen mindkét párt befolyásos emberei szerepelnek a megrendelők vagy a
tulajdonosok között.
A vállalakozás alapítói között van Hevesi-Tóth Ferenc, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatok
egykori vezetője, felügyelőbizottságának pedig tagja volt Tuller András, a Budapest Airport
körüli telekbotrányhoz köthető, MSZP-s ügyek környékén gyakran feltűnő ügyvéd. Az
Eclipse projektvezetője Pintér Sándor lánya, Pintér Hajnalka, aki az eredetiség-vizsgálati
rendszer megvalósításáért felelős személy, az elsődleges kapcsolattartó.
6.4.13.4.

Harmincmilliárd forint jogtalan ÁFA után fut a hatóság97

Jelentős, ötmilliárd forint összegű ÁFA csalással gyanúsít a Vám- és Pénzügyőrség (VPOP)
egy egri székhelyű céget – mintegy tíz más vállalkozással együtt. A klasszikus láncügyletet,
amely során jogtalanul igényeltek vissza milliárdos összegű áfát, a nyáron kezdte el
vizsgálni a VPOP és az APEH. Mfor.hu tudósítás.
Ötmilliárd forint értékű ÁFA csalásra bukkant a VPOP és az adóhatóság. A mintegy tíz
cégből álló banda központja egy egri székhelyű társaság volt, amely számítástechnikai
alkatrészek látszólagos adásvételével ügyeskedett. A cégre a tavasszal figyeltek fel – a
pénzügyőrök és az adóhatóság egyaránt gyanúsnak tartotta a vállalkozást. Az egri cég a
171/1098

6. A biztonsági környezet kihívásai, kockázatai, veszélyei, a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességére is kiterjedően

számítástechnikai alkatrészeket a valósnál magasabb áron szállíttatta Szerbiába egy román
cégnek. Utóbbi társaság vámszabad területre helyezte a terméket, hogy ne kelljen megfizetni
a szerb vámot és adókat. Ezt követően az alkatrészek egy amerikai off shore cég tulajdonába
kerültek, amely visszaszállíttatta a rakományt egy szegedi céghez. Ez a társaság végül
Romániába vitte az alkatrészeket, és immár piaci áron eladta.
6.4.13.4.1.

APEH-VPOP megállapodás

2006 őszén megállapodást kötött egymással az APEH és a Vám- és Pénzügyőrség. Az
ünnepélyes aláíráson jelen volt Veres János pénzügyminiszter is, aki elmondta: az
együttműködés során a hatékony ellenőrzés mellett az egyszerűbb eljárás kialakítása is cél.
A nyomozati jogkörrel is felruházott pénzügyőrséggel karöltve az adóhatóság mintegy
tízezer ellenőrzést folytatott le. Az együttműködés fontos elemeként Veres kiemelte a
vagyonosodási vizsgálatokat is: a lefolytatott ellenőrzések közül 150 olyan volt, amely
társhatóságok bejelentésére indult. Ez néhány százalékos arány mindössze, nagyjából
annyi, mint amekkora a magánbejelentésekből származik.
Nagy János, a VPOP országos parancsnoka szerint az ügylet során a résztvevők figyeltek
arra is, hogy ne legyen feltűnő a termékek ide-oda hintáztatása. Ennek érdekében egyrészt
az ügyletek valójában is megtörténtek, vagyis nem csak papíron cseréltek gazdát az
alkatrészek, hanem ténylegesen is elszállították azokat. Emellett arra is ügyeltek, hogy a
Szerbiába érkező árut átpakolják egy másik teherautóra, és a teherautónyi termékek körét,
mennyiségét is átvariálták papíron.
A csalókra, akik 2003 óta űzték a fiktív ügyleteket, két nyomon bukkant rá a hatóság. Az
APEH vélhetően az ÁFA visszaigénylés miatt nézett körül a cég háza táján (összesen
egyébként nyolcmilliárd forint összegben igényeltek vissza, ebből ötmilliárd
feltételezhetően szabálytalan volt). Ez különösen a nagy összegű visszaigényléseknél
alkalmazott rutineljárás – akkor is, ha az ügylet és a visszaigénylés egyaránt törvényes és
szabályos. A pénzügyőrök pedig tavasszal bukkantak a társaság nyomára, mert az egy
másik, számla gyáros cég partnere volt.
6.4.13.4.2.

Több mint harmincmilliárd forint

A VPOP jelenleg száz ÁFA csalási ügyben nyomoz: ezekből tucatnyi számít "nagy"
ügynek – ezeknél egymilliárd forint feletti az elkövetési érték. Ez a száz ügy összesen 3035 milliárd forint elkövetési értéket rejt maga mögött – mondta az országos parancsnok. A
nagy értékű ÁFA csalások egyébként nem új keletűek: amióta áfa létezik, azóta születnek
sorra a csalásra alapított cégek. Az unió a maga speciális ÁFA rendszerével melegágya az
ÁFA csalásnak, hiszen a közösségen belüli ügyleteknél az árut ÁFA mentesen értékesítik,
így az ÁFA fizetés és -visszaigénylés eltávolodott egymástól.
Az Európai Bizottság magyar vám- és adóügyi biztosa, Kovács László szerint az Európai
Unióban évente 200-250 milliárd euró vész el az adócsalások miatt, és ebből
hatvanmilliárd euró az áfa-csalások miatti veszteség, ráadásul az áfa-csalások volumene
robbanásszerűen emelkedik. Az EU-n belül becslések szerint az összes vállalkozás kettő
százaléka csal áfát. Különösen aggasztó, hogy közöttük számos olyan van, amelyet
kifejezetten ebből a célból alapítottak.
Az Európai Bizottság egyébként vizsgálatot indított az áfa-csalások uniós szintű értékének
meghatározására. Pontos eredmények két éven belül nem várhatóak, mivel a forgalmi adók
jelenleg tagállami kompetenciába tartoznak. A veszteségnek körülbelül a harmada,
mintegy húszmilliárd euró Németországban képződik, így az uniós áfa-csalások
legnagyobb kárvallottjának is ez az ország tekinthető.
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6.4.13.5.

Castingolja a rendőrség a gyanúsítottakat98

A Kulcsár Attilát rács mögé juttató, majd pár száz forintos ajándékok elfogadásáért
megvádolt egykori rendőr alezredes máig nem tudja a választ a miértekre, bár az ellene
indított eljárások során eddig öt felmentő ítélet született. Molnár Csaba ma nem menne
vissza rendőrnek, szerinte a szervezet bizonytalan, néhány ügyben esetenként olyan, mintha
„castingolná” a gyanúsítottakat. Interjú.
Megvan még az a pár száz forintos fatolltartó, amelynek elfogadása miatt emeltek vádat ön
ellen?
Nincsen, annak ellenére, hogy az utolsó felmentő ítélet szerint a lefoglalt dolgokat vissza
kellett volna kapnom. Bár nem okoz nagy szívfájdalmat, tudok élni nélküle is.
Hány évig tartott pontosan az eljárás ön ellen?
Múlt időben még nem beszélhetünk, hiszen a második eljárás mind a mai napig tart. Tavaly
márciusban volt egy felmentés, de az ügyész fellebbezett, úgyhogy ismét várok egy újabb –
most már a harmadik vagy negyedik – másodfokú ítéletre.
Az eddigi felmentő ítéletek adtak önnek némi elégtételt? A 2009 márciusi, elsőfokú ítélet
például minden vádpontban tisztázta önt.
Nem. Nem is adhat. Ez volt az ötödik felmentő ítélet. Az adott pillanatban ez persze egy
öröm, de egyébként düh van bennem, hogy miért vagyok itt, mire fel volt a hétéves eljárás?
Miért örüljek olyan dolgoknak, amiket nem én kezdtem, nem rajtam múlt?
Vannak válaszai a miértre, hogy mire volt jó az elmúlt hét év, és miért pont ön?
Hogy miért pont én? Talán mert én nyomoztam a Kulcsár-ügyben. Butaság lenne azt
gondolni, hogy ennek semmi köze a hét évhez, amely mögöttem áll. Valahol itt kéne keresni
a válaszokat, itt kéne feltenni a kérdéseket, csak persze nincs kinek.
Mennyire viselték meg önt és családját a történtek?
Minden szempontból. Előtte már 15 évet dolgoztam a rendőrségen, és ez nem az a nyolcórás
munka, ahol délután négykor leteszem a tollat és hazamegyek, elfeledve minden problémát.
Ez tehát egy folyamatos munkavégzést jelent, de én szerettem ezt csinálni. Ezek után
váratlanul olyan élethelyzetbe kerültem, hogy nem volt valódi munkám. Ez az ember
pénzügyi helyzetét és az ember életét is alapvetően változtatja meg minden szempontból.
Mivel még mindig nincsen vége, még arra sincs esélyem, hogy egy új szakmát elkezdjek,
egy új egzisztenciát teremtsek. Ebben a korban sok idő ez a hét év. Amikor elkezdődött, alig
voltam 35 éves. Akkor azt mondtam, így is jó, ha váltani kell, bár nem szeretnék, de képes
leszek rá. Most viszont 40 évesen még mindig ott tartok, hogy váltani szeretnék, de nincs
hova.
Ez azt jelenti, hogy az elmúlt hét évben lényegében nem dolgozott?
Ha az addigiakhoz képest nézem, akkor lényegében nem. Nyilván így nem lehetne megélni,
így természetesen dolgozom most is, csak nem építhetek fel egy új szakmát. Bár megvan az
ügyvédi szakvizsgám, nem lehetek például ügyvéd, mert aki ellen eljárás folyik, annak a
kamarai tagságát felfüggesztik, e nélkül pedig nem praktizálhatok. Azaz ezt a szakmát most
nem űzhetem, mást meg nem szeretnék csinálni.
Jelenleg mivel foglalkozik?
Pénzügyi és jogi tanácsadással.
Az felmerült önben, hogy visszatér rendőrnek?
A jogi lehetőség talán meglenne, de ma azt mondom, nem mennék vissza.
Mit gondol, miért kezdik elölről Kulcsár Attila perét? Ön ezt indokoltnak tartja?
Ahhoz, hogy erről szakmai véleményt tudjak mondani, ismernem kéne az első fokon
született ítéletet, amelyről az ügyészség ma ismert álláspontja az, hogy alkalmatlan a
felülvizsgálatra. De ahogy hallom, nagyjából a vádnak és a védelemnek is ez az álláspontja.
Mindenesetre nem tartja furcsának, hogy egy ilyen fontos ügyben elölről kezdik az egész
eljárást?
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Ha ez indokolt, és tényleg annyira hibás és megalapozatlan az elsőfokú ítélet, akkor nem
tartom furcsának. Azt viszont igen, hogy ennyire rossz egy ítélet. Sokan összeesküvést
látnak e mögött, én nem. Ez egy fontos és szerteágazó ügy, nagy kárértékkel, így akár a hiba
is belefér. Ez egyébként velem is előfordult: az én egyik ügyemnél is megismételték az
eljárást.
Mennyire figyeli a Kulcsár-ügyet? Mint egy átlagos újságolvasó vagy annál mélyebben?
Annál picit talán mélyebben, több oldalról is vannak információim. De azt nem mondanám,
hogy még mindig nyomoznék ebben az ügyben, vagy minden áron utána járnék. Ha van
információ, meghallgatom, de emiatt nem szoktam ismerősöket felhívni vagy találkozókat
szervezni.
Az egykori kollégáival tartja még a kapcsolatot?
A közvetlen kollégákkal jó kapcsolatban vagyok, nem napi szinten, de rendszeresen
beszélünk.
Mit tippel, mikor lesz ítélet a Kulcsár-ügyben, és mi lesz a végeredménye?
Még azt sem tudom megtippelni, hogy az én ügyemnek mikor lesz vége, pedig ahhoz
közelebb vagyok. Nem tudom, hogy a Kulcsár-ügyben mikor lesz a másodfokú tárgyalás,
nem tudom, hogy ott hatályon kívül helyezik-e az elsőfokú ítéletet. Ha nem helyezik
hatályon kívül, akkor akár idén vége is lehet. Ha hatályon kívül helyezik, akkor viszont 3-4
év vagy akár több is lehet még. Azt azért nem hiszem, hogy a mostani ítélet szöges ellentéte,
azaz felmentés születne.
Hisz a magyar igazságszolgáltatásban?
Hinni egy egész rendszerben nagyon nehéz, főleg azok után, hogy volt egy móri ügyünk. Ez
egy olyan igazságszolgáltatás, amelyben hibák vannak, ahogy a többi ilyen rendszerben is.
Ha önző lennék, azt mondanám, majd akkor hiszek benne, ha engem felmentettek és még
kártérítést is kaptam. De ez nem szakmai vélemény lenne.
Ezek szerint követel kártérítést?
Amikor az első ügy befejeződött 2007-ben, már akkor megtettük a lépéseket, és tavaly a jogi
képviselőm nyújtott be keresetet, melynek tárgyalása január végén lesz.
Mekkora összegről szól ez a per?
Az összeg két részből tevődik össze. Van egy tényleges, vagyoni kár, hiszen én ebben az
időben nem tudtam azt a munkát végezni, amit szerettem volna. Ez egy jelentősebb összeg,
hiszen én az akkori lehetőségeim szerint külföldön dolgoztam volna, volt egy élő
felkérésem, amit azért nem tudtam elfogadni, mert eljárás indult ellenem. Az ottani
fizetésemnek megfelelő kártérítést kérek. Illetve van egy erkölcsi kár, hiszen a karrierem
akkor ott körülbelül egy nap alatt tönkrement.
Ez nagyságrendileg mekkora összeget jelent?
Körülbelül negyvenmillió forint.
Sokan bírálják a magyar rendőrséget. Ön hogy látja, milyen állapotban van most a
szervezet?
Erre némileg válaszoltam már azzal, hogy én magam se mennék vissza. Nagyon-nagyon
fiatal az állomány, a rendőrségből hiányzik legalább egy generáció, amely taníthatná a
fiatalokat. Azt látom, hogy nagyon bizonytalan, rossz helyzetben van a rendőrség. A
politikai csatározásoknak is a része lett. Egyik nap azért támadják, mert egy fellépése túl
gyengére sikeredett, a következőn azért, mert túl erősre, soha nem sikerül jót tennie. Ez
mindenkire kihatással van: nincs olyan biztonságérzet a rendőrségen belül szerintem, mint
amilyen régen volt. Sokan most is azon gondolkodnak, hogyan tudnak kedvezményesen
nyugdíjba menni, azaz szivárognak el a szervezetből. Ráadásul sok olyan hiba volt, hogy
mindig kételkedünk: biztos, hogy ez az eredmény a jó eredmény?
Itt Mórra gondol?
Elsősorban igen. De azóta minden komolyabb ügyben felmerül, hogy ezek a tettesek
biztosan azok a tettesek? Legyen az a Cozma-ügy vagy a romagyilkosságok. Ott is úgy tűnt,
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mintha „castingolna” a rendőrség és keresné az elkövetőket, hiszen ott is meggyanúsítottak
korábban másokat is.
Mit szól ahhoz, hogy Orbán Viktor számonkérést helyezett kilátásba megválasztása esetén?
Ön szerint fel van készülve a nyomozóhatóság, illetve a bíróság az akár tömeges
vádemelésekre korrupciós ügyekben?
Nem tudom, hogy ezeknek az ügyeknek a száma vagy a hordereje lesz jelentős, de
gondolom, hogy a választások után felálló új kormány, mindent megtesz annak érdekében,
hogy a kellő személyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre álljanak ezen ügyek
feldolgozására, mind a nyomozó hatóság, mind a bíróság szervezetében.
6.4.13.6.

A hatalom forrásai - Egymillió emberből egy tartozik közéjük - Kik ők?99

Kik tartoznak a globális elitbe? Mi a hatalom forrása? Mire használja az elit a hatalmát?
Nőnek-e a vagyoni és jövedelmi különbségek a világban? Mit üzen nekünk az elit?
Szerzőnk – vezető amerikai újságíró, öt nagy sikerű könyv szerzője, a globális elit elismert
szakértője – szerint a piacok és a pénz globalizációja kitermelt egy új globális elitet, amely
kezében soha nem látott hatalom összpontosul. A közel ezer milliárdos gazdagabb, mint a
Föld legszegényebb országaiban élő 2,5 milliárd ember összesen. A Földön élők közül
minden egymillió emberből egy tartozik a hatezer főre becsült globális uralkodó osztályba:
milliárdosok, államfők, a globális cégek vezetői, vallási vezetők, a szellemi és kulturális elit
kiemelkedő személyiségei, sőt még vezető terroristák is tagjai a globális uralkodó
osztálynak.
A hatezer fős globális milliárdos klub nem minden tagja része a globális elitnek, közülük
csak azok, akik vagyonukat nemzetközi befolyásra váltják át. A hatalom forrása lehet a nagy
vagyon, de pozíció is átváltható hatalomra, ha ezt a vezető helyet sokáig birtokolja valaki, és
nemzetközi befolyásra tesz szert. A vagyonhoz vagy pozíció adta hatalomhoz való
hozzáférés – tehát nem formális birtoklása, hanem csak a hozzáférés – is lehet a hatalom
forrása, ahogy a gondolatok és szellemi javak is adhatnak befolyást: Henry Kissinger
tanítványai, vagy azok tanítványai számítanak igazán az amerikai külpolitikai elitben, ahogy
Paulo Coelho brazil író sem saját vagyona vagy hatalma révén tagja a globális elitnek.
A hatalmi elit tagjai tehetség, munka és szerencse révén emelkednek ki: legtöbbször mind a
három kell a klubtagsághoz. Davos, a Bilderberg-csoport, a Trilaterális Bizottság vagy a
Bohémek Vándor Csoportja (Bohemian Grove) intézményi keretet is adnak a globális
elitnek, és ez fontos, mert a nemzetközi befolyás a tagok együttműködése révén erősödik.
Egy magányos milliárdos vagy a nemzetközi színtéren passzív politikai vezető nem lehet a
globális elit tagja, mert az együttműködés és közös gondolkodás a klubtagság lényege.
A globális elit legnagyobb csoportját a globális cégek vezetői adják: mintegy 1500 cég
árbevétele vagy vagyona haladja meg az ötmilliárd dollárt, vezetőik természetes tagjai a
klubnak. Közülük is 106 árbevétele 50 milliárd dollárnál is nagyobb, miközben csupán 60
olyan ország van a világon, amelynek nemzeti jövedelme eléri ezt a szintet. E megacégek
közül 91 az Atlanti-óceán két partján tartja székhelyét – 53 Európában és 38 az Egyesült
Államok keleti partvidékén –, és nyolc van Japánban. Mire használja az elit a hatalmát?
Szerzőnk példái közül Chile a legérdekesebb. A neoliberális közgazdasági iskola a chilei
modellt tartja a legnagyobb sikernek, és valóban Chile gazdagabb, mint a többi latinamerikai ország, hála a kilencvenes évtizedben elért évi nyolcszázalékos növekedésnek.
Közben viszont Chilében a jövedelmi különbségek a világ egyik legmagasabb szintjét érték
el, a legjobban kereső 20 százalék a teljes jövedelem 67 százalékát kapja, míg a
legkevesebbet keresők csak három százalékot. A társadalom 60 százaléka fel sem léphet a
középosztályba, mert csak a jövedelem 30 százalékát kapja. A gazdaság egy maroknyi család
kezében van, mindegyikük monopolhelyzetben van egy-egy vezető gazdasági ágazatban, és
sem külföldi tőkét, sem chilei vállalkozást nem engednek be a területükre. A politika szintén
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5-10 család kezében van, ezért sem a jövedelmi különbségek csökkentéséért, sem a hazai
kis- és középvállalkozások érdekében nem történik semmi.
6.5.

Környezeti-, ipari-, ellátási kihívások, kockázatok, veszélyek

A Magyar Köztársaság katasztrófavédelmi stratégiájáról szóló alfejezet foglalkozik ezzel a
témával részletesebben.
6.5.1.
6.5.1.1.

Globális ökológiai változások – környezetvédelmi és természetvédelmi biztonság
Az erdők kipusztulása

Bolygónk szárazföldjeinek körülbelül 25%-át borítják erdők, fás területek, melyek mindig is
alapvető fontosságúak voltak az emberi civilizáció fejlődésének szempontjából.
Az erdőirtás környezeti hatásainak következményei is a fejlődő országokban okozza a
legégetőbb problémákat. Földünk erdőinek 58%-a ezekben a régiókban fekszik, míg a
fennmaradó 42%-al a fejlett országok rendelkeznek, melyeknek megvan a megfelelő
gazdasági és pénzügyi lehetőségük, hogy az erdők fakitermelés okozta mennyiségi
csökkenését újratelepítéssel pótolják.
6.5.1.2.

Levegőszennyezés

A levegőszennyezés olyan környezeti probléma, amit elsősorban az ipari országok (a világ
országainak 20%-a) okoznak, de 59%-ban kihat a többi ország lakosságára is.
6.5.1.3.

A megművelhető területek pusztulása

A termőtalaj minőségének romlása és a mezőgazdaságilag hasznos területek mennyiségének
csökkenése összességében a szárazföldek lakott részeinek 24%-át, azaz 1966 millió
hektárnyi területet érint világszerte.
6.5.1.4.

A globális felmelegedés és hatása

A globális felmelegedésért felelős, a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származó
emissziós gázok légköri mennyisége az ipari forradalomtól napjainkig háromszoros
mennyiségűre nőtt. A legnagyobb arányban jelen lévő üvegházhatást erősítő gázból, a
széndioxidból az ipari tevékenység következtében például 2000-ben, éves szinten mintegy
6000 tonna szabadult fel. A globális melegedés kihívást jelent a nemzetközi közösséggel
szemben, miként ezt az éghajlat melegedése, a sarki jégtakaró olvadása, a tengervíz
szintjének emelkedése és a nagy viharok keletkezésének növekvő gyakorisága jelzi.
6.5.1.5.

Az ózon probléma

A korábban tárgyalt témákkal szoros összefüggésben áll az ózonréteg elvékonyodása.
Szerencsére a folyamat lelassult, főként a déli félgömbön érezhető hatása. A csökkenés
ellenére nagysága Észak-Amerikával egyenlő.
Napjainkra fontos problémává vált a környezeti károk, a természeti és ipari katasztrófák
megelőzése, illetve következményeik felszámolása.
Magyarországot földrajzi adottságainál fogva fokozottan érintik a Kárpát-medence
szomszédos országaiban keletkező környezeti ártalmak, az árvizek, a víz- és
levegőszennyezés, valamint az esetleges ipari katasztrófák.
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Szükség van a NATO polgári veszélyhelyzeti tervezési rendszerével összhangban álló
egységes katasztrófa-elhárítási rendszer kiépítésére, melynek törvényi, intézményi, személyi
és technikai feltételeit biztosítani kell.
6.5.2.

A víz, az élelem és a természeti erőforrások problémája

A demográfiai robbanás miatt a növekvő lakosság élelmezése egyre nagyobb gondot jelent. Az
általános élelmiszer-termelés elegendő lenne a szaporodó népesség táplálásához, azonban a
hiányos infrastruktúra és elosztás, a politikai ingatagság és a krónikus szegénység rosszul
tápláltsághoz vezet Afrika Szaharán túli térségeiben.
6.5.2.1.

Élelmiszer

A mezőgazdasági technológiában elért haladásnak köszönhetően a világ gabonatermése és
készlete 2015-ben elegendő lesz a világ növekvő lakássága szükségleteinek kielégítésére.
Azonban az élelmiszer általános elégségessége ellenére is az elosztás és az elérhetőség
problémái fennmaradnak.
6.5.2.2.

Víz

Az élelmezési problémával szoros összefüggésben van az ivóvízkészlet feltárásának és
elosztásának kérdésköre. A világ lakosságának közel negyede küzd ivóvíz-ellátási
gondokkal. 2025-ben 2,4-3,4 milliárd ember olyan országokban fog élni, amely „víz
stresszes” (water-stressed), azaz az egy főre eső mennyiség nem éri el az 1.700 köbmétert.
Többnyire afrikai, közel-keleti, dél-ázsiai országokról és Észak-Kínáról van szó.
A fejlődő országokban a vízfogyasztás 80 százaléka a mezőgazdaságot illeti. Ez olyan arány,
amely nem tartható fenn és számos fejlődő országban 2015-ben már nem lehet fenntartani a
mezőgazdasági öntözés szintjeit.
A növekvő ipari és mezőgazdasági fogyasztás és a globális felmelegedés káros hatásai
számos régióban gyorsabban merítik ki a tiszta édesvízkészleteket, mint ahogy azok meg
tudnának újulni. Világszerte 214 főbb folyórendszeren osztozik két vagy több állam, melyek
legtöbbje elosztási viták tárgyát képezi. Annak ellenére, hogy az államhatárokon áthaladó
folyókkal kapcsolatos nemzetközi jogszabályok világos és egyértelmű normákkal
rendelkeznek a parti országokra vonatkozóan, az ellentétes érdekek miatt számos esetben
ezek nem érvényesülnek. Mind a felszíni, mind a földalatti vízkészletek elosztásából
származó konfliktusokra jó példákat szolgáltatnak a Közel-Kelet, a Nílus, a Tigris és
Eufrátesz vízgyűjtő területeinek régiói.
Az édesvíz stratégiai termék, erőforrás lesz a következő évtizedben és ezáltal a biztonság
egyik feltétele, eleme lesz az édesvíz tulajdonosok részére.
6.5.2.3.

Termőföld

Az élelmiszertermelés alapfeltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű termőföld, mely
szintén véges és bővítése elsősorban természet károsítással, például erdőirtással oldható meg
a legolcsóbban, ugyanis a nem termő földeknek a termesztésbe való bevonása olyan
talajműveléssel, talajtáplálással és öntözéssel járna, amelyek a legtöbb helyen nem
gazdaságosak. Tehát a termőföld tulajdonlása, megőrzése, hasznosítása is biztonsági
kockázattá válhat, az ebben érintett országok részére.
6.5.3.

Energiahordozók hiánya, elosztása

A Föld erőforrásai csak meghatározott ideig biztosítják az emberiség szükségleteit, emiatt az
emberiségnek szembe kell néznie az önfenntartás alapjait biztosító energiahordozó készletek
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gyors kiapadásával. A gáz 69 évig, az olaj 79 évig – más források szerint 92 évig –, a
barnakőszén 173 évig, a kőszén 102 évig áll az emberiség rendelkezésére. Ezek kifogyása után
új energiahordozókra lesz szükség.
A nukleáris energia rendszerbe állítása csillapította az energiahordozók kiaknázásának ütemét,
de számtalan újabb, megoldatlan kérdést vetett fel. A világ atomreaktorainak száma
folyamatosan növekszik (kb. 440), s ebből közel 20-30 db Csernobil típusú, amelyeknél
fokozott lehet az emberi vagy technikai okból bekövetkező balesetek valószínűsége. A
Magyarország területén található primer energiahordozók az ország energiaigényének 50%átadják. A nukleáris energiatermelést is figyelembe véve az ország függőségi mutatója 60%.
Importunk közel a 70%-os.
Bár a globális energia iránti igény 50 %-kal növekszik a következő évtizedben, az energiaforrások elegendőek lesznek a kereslet kielégítésére; a legújabb becslések szerint a világ
rendelkezésére álló kőolaj 80 %-a és a gáz 95 %-a a föld alatt marad. A tartós, globális
gazdasági növekedés a lakosság szaporodásával párosulva majdnem 50 százalékkal növeli az
energia iránti igényt a következő 15 évben. A következő 15 évben a földgáz fogyasztása
gyorsabban növekszik minden más energiaforrásnál és meghaladja majd a 100 százalékot, ami
jórészt annak lesz tulajdonítható, hogy Ázsiában a gázfogyasztás megháromszorozódik.
6.5.4.

Magyarország ellátás biztonsága(energiahordozók, nyersanyagok, élelmiszerek, stb)
és (export)piacbiztonsága

Magyarország energiahordozó- és nyersanyag szükségletének jelentős részét külföldi
forrásokból, főleg a Szovjetunió utódállamaiból biztosítja, ami egyoldalú függőséget jelent. A
keleti források elzáródása esetén sem kell azonban attól tartani, hogy megszűnik a hazai ipar
energiahordozó- és nyersanyagellátása, hiszen rendelkezünk elégséges alternatív beszerzési
forrással, bár ezek jelentősen drágábbak.
Az elmúlt években az egyoldalú függőség megváltoztatására szándékok és lehetőségek
jelentek meg. Egyrészt a Nabucco és a Déli-áramlat, másrészt a cseppfolyós gáz beszerzés
lehetősége. Továbbá az Európai Uniós partnereinktől és nem utolsó sorban az alternatív
energiaforrások hasznosítása terén, mint geotermikus energia, szélenergia, napenergia, stb.
Napirenden van további atomerőmű bővítés is. Magyarország számára alapvető stratégiai
kérdés az energiabiztonság növelése.
A piacbiztonság az exportorientált magyar gazdaságpolitika kulcseleme.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozás piacbiztonságunkra is kedvező hatással volt, ami
mellett természetesen más piacokon való jelenlétünket is meg kell tartanunk, illetve növelnünk
kell. Ezek nagyon fontos gazdaságbiztonsági kérdések is.
6.5.5.

Infrastruktúra biztonság

Az alkotás más fejezeteiben részletesen tárgyalom.
6.5.6.

6.5.6.1.

Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen alfejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására
Aláírták a Déli Áramlat alapító okiratát - Függés ellen100

Az alkotás szerzőjének megjegyzése: Ebben a cikkben az szerepel, hogy ez a szerződés az
energiafüggőséget csökkenti, ami azért sajátos, mert az országnak az orosz energia
függőségét kell csökkenteni biztonságpolitikai és nemzetbiztonsági okokból. Viszont a Déli
Áramlattal való elkötelezettség nem csökkenti az energiabiztonságot, hanem éppenséggel
erősíti.
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A Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója és a Gazprom Zrt. igazgatóságának
helyettes vezetője pénteken a Parlamentben aláírta a Déli Áramlat Magyarország Zrt. alapító
okiratát. A tervezett vezeték Oroszországból szállítaná Magyarországon keresztül Európába
a gázt, ám kikerüli majd Ukrajnát – írja a Független Hírügynökség.
A magyar energiafüggőség csökkentésében nagyon fontos, bár nem az egyetlen lépés a Déli
Áramlat megépítése – mondta az alapító okirat aláírását követően Oszkó Péter
pénzügyminiszter.
A magyar-orosz gazdasági vegyes bizottság ülésén szóba került a Paksi Atomerőmű
tervezett bővítésében és budapesti metróhálózat felújításában való orosz részvétel. Viktor
Zubkov, Oroszország első miniszterelnök-helyettese a megbeszélést követő sajtótájékoztatón
hangsúlyozta, hogy a "közös erőfeszítéseknek köszönhetően képesek leszünk megőrizni a
Malévot, mint magyar nemzeti légitársaságot". A vegyes bizottság ülésén a mezőgazdasági,
ipari és turisztikai együttműködés fejlesztéséről is tárgyaltak.
A pénteki tárgyalások előtt Bajnai Gordon hangsúlyozta, hogy Oroszország a második
legjelentősebb külkereskedelmi partnere Magyarországnak, az éves forgalom mértéke eléri a
14 milliárd dollárt. A magyar kormányfő hozzátette: Közép-Európa számára stratégiai
jelentőséggel bír az energiabiztonság, ezt bizonyítják az elmúlt években tapasztalt szállítási
problémák is. A miniszterelnök szerint a válságból való kiúthoz együttműködésre van
szükség. Ezek közül kiemelte az agráriumot, a tudományos, oktatási és innovációs
kooperációt, valamint a közlekedési, logisztikai fejlesztéseket is. A kormányfő emlékeztetett
rá, hogy Záhonyban jelenleg is egy több 10 milliárd forint értékű beruházás zajlik.
6.5.6.2.

Horvátország is csatlakozik a Déli Áramlathoz - Váratlan pálfordulás:
veszélyben a magyar érdekek?101

Tovább folytatódik az orosz gazdasági előretörés Közép-Európában és a Balkánon, miután a
héten Horvátország is csatlakozott a Gazprom érdekeltségébe tartozó Déli Áramlat nevű
földgázvezeték tervéhez, újabb sebet ejtve a már eddig is kivéreztetett, de európai
együttműködéssel megvalósítani tervezett Nabucco gázvezetéken. A horvát vezetők
elégedettek, de nem szolgáltatja-e ki túlságosan déli szomszédunk saját energiabiztonságát
az orosz óriásvállalatnak?
A hét elején pont került a horvát-orosz tárgyalások végére, így Horvátország hivatalosan is
csatlakozott az Európát orosz gázzal ellátni kívánó Déli Áramlat vezeték tervéhez, mely az
Európai Unió által támogatott Nabucco-program riválisa. A közeljövőben így horvát
területen is megkezdődhet a vezetékhálózat kiépítése, melyet egy horvát-orosz
vegyesvállalat fog elvégezni, amely egyúttal majd a rendszer működtetéséért is felelős lesz.
A közös vállalkozás két tagja az orosz Gazprom és a horvát állam tulajdonában lévő Plinacro
lesznek, amelyek 50-50 százalékos részesedéssel bírnak majd a vállalatban. Az erről szóló
szerződést horvát részről Djuro Popijac gazdasági miniszter, az orosz fél nevében pedig az
energiaügyekért felelős Sergei Shmatko írta alá Moszkvában, Jadranka Kosor, horvát és
Vlagyimir Putyin, orosz miniszterelnökök jelenlétében.
Az oroszok már évek óta igyekeztek megnyerni Zágrábot a Déli Áramlat tervéhez, de 2007ben javaslatukat az akkori horvát kormányfő, Ivo Sanader visszautasította és inkább egy
cseppfolyós gáz tárolására és átalakítására alkalmas üzem felépítését támogatta Krk szigetén.
A cseppfolyós gáz forrása pedig a tervek szerint Oroszország helyett Észak-Afrika lett volna.
A gazdasági recesszió azonban maga alá temette az igen magas költségekkel járó tervet, így
tavaly szeptemberben már maga a horvát elnök látogatott el Moszkvába, hogy tárgyaljon az
orosz vezeték horvátországi felépítéséről. Az önkéntes horvát megkeresés kapóra jöhetett
Moszkvának, hiszen ezzel újabb darab került helyére a nagy orosz gáz-kirakós játékban,
ugyanis korábban már Olaszország, Szlovénia, Magyarország, Szerbia, Bulgária és
Törökország is belépett a Déli Áramlatot támogató országok körébe.
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6.5.6.2.1.

Újabb csapás a Nabuccora

A most megkötött szerződés válasz lehet azokra a feltételezésekre is, melyek szerint
Oroszország számára a Déli Áramlat már nem is olyan fontos, mivel annak fő feladata a
korábban finoman szólva sem oroszbarát vezetésű Ukrajna elkerülése lett volna. Kijev és
Moszkva konfliktusa emlékezetes gázár vitákban csúcsosodott ki, melyek eredményeképp
legutóbb 2009 elején a Balkán nagy része gáz nélkül maradt.
A régi-új ukrán elnök, Viktor Janukovics azonban szorosabb együttműködésre törekszik
Oroszországgal, tehát a következő években Ukrajna újra megbízható tranzit országnak
ígérkezik, az orosz gáz pedig a legrövidebb úton és biztonságosan juthat el a nyugati
megrendelőkhöz.
Moszkva ugyanakkor felismerte, hogy az ukrán helyzettől függetlenül is sakkban tarthatja
Délkelet-Európát, hiszen az itteni államok gázellátása döntően Oroszországtól függ. Így a
Déli Áramlat tervének lebegtetése és napirenden tartása továbbra is kulcsfontosságú
külpolitikai prioritás maradhat a Kreml számára.
Horvátország évi 3,2 milliárd m3 gázt használ fel, ennek 40 százaléka érkezik
Oroszországból. Nem véletlen, hogy a most megkötött megállapodást Kosor
miniszterelnök-asszony is lelkesen üdvözölte, szerinte a szerződés új fejezetet jelent a két
ország viszonyában, mivel az ténylegesen egyenlőséget biztosít mindkét fél számára, ezt a
közös vállalatban való részesedés is mutatja.
Egyes elemzők azonban óvatosságra intenek. Igor Dekanic, horvát szakértő a
SETimes.com hírportálnak például kiemelte, hogy a megállapodásban nem tisztázott az
építendő vezeték használatának kérdése. Ha a csövekben csak a Gazprom és partnerei
szállíthatnak gázt, akkor az hosszú távon súlyos következményekkel járhat az ország
energiabiztonságára nézve. A kizárólagos orosz használati jog esetén ugyanis lehetetlenné
válna, hogy az ország más forrásokból szerezzen gázt, mivel a meglévő vezetékben csak
orosz gáz lehet.
A horvát energiaellátást rövidtávon biztosabb lábakra helyező megállapodás mérlege tehát
nem egyértelmű, az azonban biztos, hogy most éppen az Európai Unió felé igyekvő
horvátok adtak újabb pofont a szervezet dédelgetett tervének, az oroszoktól való
gázfüggőséget csökkenteni hivatott Nabucco vezetéknek.
6.5.6.3.

Afrikában vannak a legnagyobb olajtartalékok102

Hamarosan Afrika lehet a világ elsőszámú olaj exportőre, itt van ugyanis a világ feltáratlan
olajmezőinek egyharmada. A bökkenő csak az, hogy ennek nagyobb része bizonytalan
stabilitású, kiszámíthatatlan régiókban található. Ha kitermelnék Afrika olaját, azzal csak
kevesen járnának jól, a fekete kontinens népe nem látná hasznát.
A Közel-Kelet vetélytársa lesz olajtermelésben Afrika a következő évtizedben. A fekete
kontinens minden évben nagyobb és nagyobb szeletet hasít ki magának a világ
olajtermeléséből.
Az Amerikai Egyesült Államok már most is több olajat vásárol Angolától és Nigériától, mint
Szaúd-Arábiától. Angola, az OPEC legújabb tagja, megelőzte Nigériát, és Afrika
legnagyobb termelőjévé lépett elő napi 2 millió hordós termelésével, és a következő három
évben az ország elérheti Kuvait 2,6 millió hordós napi felhozatalát is.
2015-re Amerika fogyasztásának negyedét fogja Afrikából szállítani, miközben csupán csak
15 százalékot vásárol majd Szaúd-Arábiától. Így a kontinens Amerikai egyetlen nagy
kiszolgálója lesz Kanada mellett.
Ennek oka, hogy Afrikáé a legnagyobb olajtartalék. Az olajvállalatok eddig viszonylag
keveset termeltek errefelé, a fekete kontinens elkerülte a figyelmüket a világ nagy
olajtermelő vidékeihez képest. Most így Afrikában fedezik fel a legtöbb olajtartalékot: 2001ben 8 milliárd hordónyi olajat találtak, ebből 7 milliárdot Afrikában.
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6.5.6.3.1.

Csökkentenék a függőséget

2000 óta a friss olajkészletek egyharmadára Afrikában bukkannak rá. A legnagyobb
lelőhelyek egyike a Guineai-öböl. A növekvő olajáraknak köszönhetően van esély arra,
hogy nekiállnak ezen olajmezők feltörésének. Ha ez megtörténne, Angola kétszerháromszor annyit tudna termelni, mint jelenleg.
Amerika pedig úgyis arra törekszik, hogy minél több forrásból elégítse ki szükségleteit, és
biztosan szívesen csökkenti a Közel-Kelettől való függőségét.
Az egyetlen probléma, hogy a nyugat-afrikai partvidék a világ talán leginstabilabb régiója,
Nigéria például a gerillaháború és a szabotázsakciók miatt termel 25 százalékkal
kevesebbet, mint amire képes lenne. Angola pedig három évtizednyi polgárháborút zárt le
2002-ben.
Jose Eduardo dos Santos marxista milliomosokból álló kormánya elmerült a korrupcióban.
A miniszterelnököt magát Afrika leggazdagabbjai közt tartják számon.
Az olajkitermelés sem sok jó hozna a fekete kontinens népének, valószínűleg egy szűk elit
gazdagodna meg belőle. A világ pedig egy bizonytalan régiótól válna függővé.
6.5.6.4.

A jövő nagy botránya: arzén-ügyben sajtótájékoztatót sem mernek tartani103

Az ÁNTSZ március elején tilthatja be az arzénos ivóvíz fogyasztást. 1,3-1,5 millió ember
maradhat csapvíz nélkül. Az ügyben komoly politikai botrány várható. A különböző szervek
egymásra mutogathatnak. Az egészséges ivóvizet az önkormányzatoknak kell biztosítania, a
lakosság egészséges életéért az Egészségügyi Minisztérium felelős, de a környezet, így az
ivóvízszennyezés mentességérért a környezetvédelmi tárca felel. Viszont az ÁNTSZ végzi
az ivóvíz egészségének ellenőrzését.
Az EU három évvel ezelőtt határozta meg, hogy 2009 decemberéig az ivóvíz arzéntartalmát
határérték alá kell szállítani. Ehhez adott is 240 milliárd forintot. A pályázatot kiírták, az
önkormányzatoknak ebből kellett volna megoldani a feladatot. Ám ezek sajnos csak 2
milliárd körüli összeget vettek igénybe a 240-ből. A politikai vita egyik alapja éppen ez lesz
majd.
A pályázatot ugyanis 10 százalék önrésszel írták ki, és az önkormányzatok erre hivatkozva
nem vették igénybe a támogatást. A kormányzat viszont jogosan mondja majd, hogy a
törvényi kötelezettség így is érvényes lett volna. A dolognak külön pikantériát ad, hogy a
pályázati pénzek hamarosan elveszhetnek, de 2013-ig még egy nagyobb részét más területre
lehet irányítani.
Szakértők számításai szerint ma már 300 milliárdos összeg lenne szükséges a víztisztaság
biztosításához.
Az ÁNTSZ sajtótájékoztatót szeretett volna tartani az ügyben, de a Egészségügyi
Minisztérium álláspontja szerint a bizonyítványt a környezetvédelmi tárcának kell
magyarázni. Egy biztos: 1,3-1,5 millió ember nem kap ma egészséges vizet, és néhány hét
múlva megszűnhet a vezetékes ivóvíz-szolgáltatás. Ebben az esetben 2 liter víz jár üveges
ellátás esetén ingyen, lajtos kocsi esetén pedig 5 liter. Ebből kell megoldani az ivóvízigényes
feladatokat majd 1,3-1,5 millió embernek.
6.5.6.5.

Nincs messze a víz árutőzsdei bevezetése104

Az emberiség hamarosan kifuthat az ivóvízből, ha a jelenlegi tempó mellett éli föl
természetes készleteit. A mással nem helyettesíthető víz utáni igény egyre bővül, a növekvő
kereslet pedig befektetési lehetőségeket teremt. A befektetők már most is "kék aranynak"
hívják a vizet a tengerentúlon, amely után akár olyan hajtás is kialakulhat a nem is távoli
jövőben, mint az olajért. Mindezt hamarosan a vízdíjak alakulásán is érzékelni fogjuk.
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6.5.6.5.1.

1 kiló marhahús 15 tonna vízből

A föld vízkészletének 97,5 százaléka tengervíz, ami emberi fogyasztásra alkalmatlan. A
fennmaradó 2,5 százaléknyi édesvíz nagy része azonban szintén csak bizonyos kezelés
után fogyasztható, vagyis a föld összes vizének mindössze 0,1-1 százaléka alkalmas az
azonnali ivásra. A Világbank szerint a víz iránti kereslet 21 évente duplázódik. A spórolási
feladat nagyságát jól érzékelteti, hogy 1 kilogramm gabona előállításához körülbelül egy
köbméter víz szükséges, egy kilogramm rizs megtermelése 5 köbméter vizet kíván, egy
kiló marhahús pedig már 15 köbméter víz felhasználásával jön létre. Egy tonna acél
előállításához 20, egy tonna papír legyártásához 200 köbméter víz kell. A nagyvállalatok,
mint például a Coca-Cola már ígéretet tettek arra, hogy teljesítik a "víz semlegesség"
kritériumát, vagyis hogy pótolják a tevékenységükhöz felhasznált vizet. Az ipari vízigény,
mint például az üdítőitalok gyártása azonban eltörpül a mezőgazdaság igénye mögött.
Mindez ráadásul egyfajta domino-hatást is kiválthat, hiszen a növekvő populáció miatt a
mezőgazdaságnak is egyre több vízre van szüksége, miközben már így is 65 százalékban itt
használják el az édesvizet.
Kétségkívül a víz a legértékesebb áru a föld felszínén, mivel mindenkinek szüksége van rá.
Fontosság tekintetében az olaj, a gáz vagy éppen a villamos energia is a víz mögé szorul,
ennek kereslete ugyanis nemhogy nem fog csökkenni, de a jövőben az igények jelentős
növekedése várható.
Előrejelzések szerint 2020-ra a világ népessége mintegy 2 milliárd fővel bővül, akik a
jelenlegi folyamatok fennmaradása mellett 20 százalékkal növelik az emberiség vízigényét.
Ötven éven belül a föld népességének a fele vízhiányos területen élhet az előrejelzések
szerint. Miközben a föld lakosságának vízigénye növekszik, a klímaváltozás, a
környezetszennyezés és az esőerdők kipusztítása miatt egyre kevesebb iható víz áll
rendelkezésre.
Bár ma még természetes, hogy otthonunkban tiszta ivóvizet csapolhatunk a falból, a vízhez
egyre nehezebb lesz hozzájutni. Aki valamiféle hagymázas fantazmagóriának véli a vízzel
kapcsolatos aggályokat, annak nem árt tudnia, hogy a világ 80 országa már most is súlyos
vízhiánnyal küzd.
Nem számíthatunk arra sem, hogy hamarosan valaki új vízkészletet fog felfedezni, mert
egy fix, meghatározott mennyiséggel rendelkezünk belőle. Nem helyettesíthetjük más
megoldással, ahogyan az energiahordozókat egyre inkább kiválthatjuk más
energiahordozókkal, és ezen a technikai fejlődés, a tudományos fölfedezések sem
segítenek.
6.5.6.5.2.

Motivált takarékosság

Mint minden más hiány, a vízhiány is befektetési lehetőségeket teremt. A globális vízhiány
oda vezethet, hogy a drága folyadékkal hasonló módon kereskedjenek, mint ahogyan
például már a szén-dioxiddal is bizonyos tőzsdei formában kereskednek – idézi Craig
Donohue, a Chicagói Kereskedelmi Tőzsde vezérigazgatójának szavait a Times.
Az árupiaci megjelenés pedig nagyobb takarékosságra fogná a kisebb-nagyobb
fogyasztókat, éppúgy, ahogyan a szén-dioxid kereskedelme a kibocsátás csökkentésére
sarkallja a nagyobb kibocsátókat. Márpedig van min takarékoskodni: napjainkban egy
emberre közel 850 liter vízfogyasztás jut naponta, amibe persze az elfogyasztott élelmiszer
megtermeléséhez szükséges öntözéstől kezdve a zuhanyozásig sok minden beletartozik.
Egy ilyen piac hasonlóan működhetne, mint az egyéb termékek ma már működő piaca.
Ennek keretében akár a kisebb fogyasztók – például a földművesek – is előre
megvásárolhatnák és fedezhetnék nyári szükségletüket a tőzsdén.
A vízzel kapcsolatos nemzetközi határidős kereskedés tervei azonban egyelőre kezdeti
stádiumban vannak, és néhány év még biztosan eltelik addig, amíg a víz csatlakozik a
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nyersolajhoz és a többi árupiaci szereplőhöz. Rövid távon egyelőre nem lát sok esélyt a víz
árupiaci megjelenésére Skáre Balázs, a Solar Capital elemzője. Az árupiaci termékeknek
ugyanis egységes paramétereknek kell megfelelniük, hiszen, ha nem ugyanarról a dologról
van szó, akkor az árazás kérdése is megoldhatatlan lenne. Az elemző szerint később
létrejöhet egy európai víztőzsde. A világgazdaságban vannak olyan jelek, hogy a vízért az
olajhoz hasonló harc indulhat a kínálat szűkülése esetén – teszi hozzá.
6.5.6.5.3.

Jégkocka az Antarktiszról

A jó minőségű vízzel rendelkező országok már ma is exportálják az értékes folyadékot,
hiszen a vezetékes víz egyfajta helyettesítő termékének tekinthető ásványvíz már ma is a
nemzetközi kereskedelem része – mondta az [origo]-nak Kiss Péter, a KPMG
energiaügyekért felelős partnere. Mindez azonban nagy logisztikai, szállítási költségeket
tételez föl, ami az esetleges árupiaci megjelenés esetén szükségszerű tömegszállítását is
nehezen elképzelhetővé teszi – mondja Kiss Péter.
Sokkal valószínűbb, hogy inkább a vízkezelési, víztisztítási technológiák fejlődésébe megy
majd a pénz. A tudósok már dolgoznak olyan megoldásokon, amelyek lehetővé teszik
jégtömbök szállítását az Antarktiszról például az Arab-félszigetre. Az arab sejkek nagy
olajpénzeket invesztálnak a tengervíz sótalanításába, ami nagyon drága technológia.
Kanada már most is használ grönlandi jeget ivóvíz előállítására.
A vízpiac, a vízbe invesztálás jelenleg globálisan 460 milliárd dollár kiterjedésű, és a
befektetési szektorban máris "kék aranyként" emlegetik a vizet, utalva a benne rejtőző
profitlehetőségekre. Az Egyesült Államokban számos tőzsdei befektetési alap kínál
lehetőségeket vízzel kapcsolatban. Ilyen például a PowerShares Water Resource tőzsdei
befektetési alap, amely főleg infrastrukturális invesztíciókban érdekelt. A 23 részvényt
magába foglaló Dow Jones U.S. Water Index, vagy az S&P 1500 Water Utilities Index már
kimondottan vizes cégek értékpapírjait képviseli.
Az elsősorban közműcégek teljesítménye igencsak meggyőző volt az elmúlt években, 2000
és 2005 között 134,5 százalékot erősödtek, 1995 és 2005 között pedig 446 százalékos
pluszt könyvelhettek el a vizes közműcégbe fektetők. A Palisades Water Resources a
globális víz-iparágban szereplő mintegy 3 tucat amerikai vállalat teljesítményét követi
nyomon, amelyek a szivattyú- és szűrőgyáraktól a közműcégeken át az
öntözőberendezéseket gyártó vállalatokig tevékenykednek.
6.5.6.6.

A RAPEX éberen őrködik biztonságunk felett105

Az európai fogyasztók számára jó hírt jelent, hogy a veszélyes fogyasztási cikkekről
készített 2006. évi bizottsági jelentés tanúsága szerint az európai vámügyi együttműködés
eredményesebb, mint valaha. A siker szinonimája öt betűből áll: RAPEX!
Meglena Kuneva, az Európai Bizottság fogyasztóvédelemért felelős tagja nem fukarkodott a
dicsérő szavakkal, amikor a veszélyes fogyasztási cikkekről szóló 2006. évi bizottsági
jelentés ismertetése során értékelte a RAPEX-rendszer működését. A biztos asszony szerint:
„A sürgősségi riasztórendszer hatékony felügyeletet biztosít, és kiválóan példázza az európai
szintű együttműködés révén létrejövő értéktöbbletet.”
A jelentés tanúsága szerint az előző évhez képest 2006-ban meredeken (mintegy 32%-kal)
emelkedett a rendszerbe beérkezett értesítések száma, aminek következtében számos
veszélyes árucikket kellett kivonni a forgalomból. A dokumentum arra is rámutat, hogy 2006
folyamán három meghatározó tendencia érvényesült a RAPEX vonatkozásában:
– a rendszer a legtöbb értesítést (924 közül 221-et) gyermekjátékokkal kapcsolatban
fogadta, melyek a „veszélyes anyagok versenyében” maguk mögé utasították az
elektronikus berendezéseket, és utcahosszal megelőzték a kozmetikai termékeket is;
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– a lehetséges veszélyek széles skálán mozogtak: a kockázatok között említhető többek
között a sérülésveszély (az értesítések 25 %-a), illetve a tűz és égésveszély (18%), de
ide tartoznak a vegyi kockázatok (9 %) is;
– Kína, az uniós piacon forgalmazott fogyasztási cikkek egyik legnagyobb exportőre
kapta a legrosszabb bizonyítványt: az általa gyártott termékek 440 riasztásért voltak
felelősek 2006 folyamán. Az ország, mely 2006 januárjában a termékbiztonság terén
egyetértési nyilatkozatot, 2006 szeptemberében pedig a játékbiztonság javítása céljából
ütemtervet írt alá az Unióval, e „teljesítménynek” köszönhetően a figyelem
középpontjába került Európában.
Mindazonáltal további lépések szükségesek annak érdekében, hogy a RAPEX-ben rejlő
lehetőségeket teljes mértékben ki lehessen aknázni. A tagországok részvétele, valamint a
nemzeti hatóságok között megvalósuló és az unión kívüli országokkal folytatott
együttműködés tekintetében továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók. Ezen
feltétlenül javítani kell a jövőben.
A RAPEX, melyet 1984-ben hoztak létre, a fogyasztók egészségét és biztonságát
veszélyeztető kockázatokat hivatott kivédeni azáltal, hogy gyors információcserét biztosít az
uniós tagországok között. A rendszer lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára, hogy
értesítsék a Bizottságot, amennyiben az európai piacon veszélyes (nem élelmiszer jellegű)
termék kerül forgalomba. A többi tagállam riasztását követően a Bizottság a kérdéses
árucikket kivonhatja a forgalomból, vagy annak értékesítését feltételekhez kötheti.
6.5.6.7.

Hackerek és a nagyvállalatok együtt a katasztrófahelyzetek megoldásáért106

A legnagyobb iparági cégek, a Microsoft, a Google, és a NASA, valamint hackerek első
alkalommal fogtak össze, hogy kifejezetten vészhelyzetekre szabott, kommunikációt
elősegítő alkalmazásokat hozzanak létre.
A „Random Hacks of Kindness” fantázianévre hallgató kezdeményezés nyitó összejövetelét
tartották meg a hét végén Kaliforniában. A Google, Microsoft, vagy éppen a Yahoo
ellenfelek lehetnek egyes területeken, de ezúttal partnerként működnek együtt a NASA-val,
és első alkalommal hackerek egy csoportjával, hogy megkönnyítsék a kommunikációt
vészhelyzetekben. Az ilyen események alkalmával az információ áramlásának biztosítása
létfontosságú, ám éppen ilyenkor blokkolnak le a legnagyobb rendszerek. A mobiltelefonos
hálózatokat gyakorlatilag lehetetlen olyan igénybevételre méretezni, amikor majdnem
minden előfizető egyszerre próbálja tárcsázni rokonait, szeretteit, ismerőseit. Az ehhez
hasonló túlterheltségi és hardveres problémákra, például hálózat megszakadására keresnek
megoldásokat a résztvevők. A cégek külön-külön már eddig is próbálkoztak ilyesmivel, és a
NSA is több megoldást kidolgozott, de most összehangolnák az erőfeszítéseket,
megosztanák a fejlesztések részleteit, a kódokat közkinccsé tennék, illetve a hackerektől
várnak friss ötleteket. Felmerült például hardveres hálózati hiba esetén, mondjuk
földcsuszamlás után a helyi hálózatok használata a nagyobb rendszerek kiváltására, például a
rengeteg kisebb WiFi adó összehangolásával egy egyszerű vészhelyzeti szoftver
alkalmazásával.
Számos megoldás már most is működik, például a tavalyi kaliforniai bozóttüzeknél
használták a NSA GeoCam rendszerét, melynek segítségével a GPS-el rendelkező
mobiltelefonokkal küldött képeket a koordináták alapján egyetlen rendszerbe illesztették,
ahol azután a mentőegységek nyomon követhették a lángok terjedését, illetve a
bekövetkezett és fenyegető károkat. De nem csak ilyen összetett alkalmazásokról van szó,
szintén NSA fejlesztés az az egyszerű kis program, mely a mobilhálózatok túltelítődése
esetén lehetetlenné váló, rendszert leterhelő beszélgetések helyett egy nagyon apró SMS
alapú üzenetet küld a megadott számra, ahol a program másik fele aktiválódik, és MMS
jellegű videó üzenetben értesíti az illetőt a vészhelyzetekben legfontosabbról, vagyis „I’m
OK!”
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6.5.6.8.

Jön az áramszünet-vírus107

Ami az ezredforduló táján, az akkor startoló cyberterrorizmus kapcsán még csak elméleti
veszélyként jelentkezett, az mára valós kockázattá vált: megjelentek azok az internetes
kórokozók, amelyek közvetett úton képesek lehetnek a nagy közszolgáltatók megbénítására.
Az első áldozat egy ausztrál állami áramszolgáltató, amely napokon belül
működésképtelenné válhatott volna a számítógépeit megfertőző vírus miatt.
Az Új-Dél-Wales-i Integral Energy-nél a rendszer működtetésében részt vevő mintegy 1000
számítógépre települt fel a W32.Virut.CF nevű kártevő. A trójai program a viszonylag
ártalmatlan szerzemények közé tartozik: főként a saját álcázásával, illetve másolásával
foglalkozik. Ám azzal, hogy saját magát beírja az .exe- és .src kiterjesztésű állományokba,
azokat sokszor használhatatlanná is teszi, ami a megfertőzött programok hibás futásához
vezet. Mivel a szóban forgó trójait csak a vírusirtó programok némelyike ismeri fel, a
kártevő észrevétlenül szaporodhatott el a vállalati rendszerekben. Az eltávolításához a
számítógépek újrainstallálására volt szükség, ami az áramszolgáltatás leállását is okozhatta
volna.
Az ausztrál illetékesek komolyan számoltak az Integral Energy kiesésével. Igaz ugyan, hogy
"csupán" az egyik ausztrál állam második legnagyobb szolgáltatójáról van szó, ám a leállás
valószínűleg olyan tovagyűrűző hatásokat okozna, amelyek miatt 2006-ban fél Európa
órákra sötétbe borult.
Az említett céget egyébként az mentette meg, hogy a rendszerirányítást sikerült átmenetileg
– a fertőzött gépek megtisztításáig – átadni azoknak a linuxos komputereknek, amelyeket az
áramszolgáltatónál amúgy kizárólag fejlesztési célokra használtak. Az eset különösen annak
fényében aggasztó, hogy egy minden különösebb cél nélkül írt, hátsó szándék nélküli
kártevőről van szó – hasonló elven valószínűleg olyan programot is lehetne készíteni,
amelyik ugyanennyire ügyesen fertőz és rejtőzködik, de sokkal több kárt okoz. Az ügy azt is
megmutatta, hogy az emberek millióit kiszolgáló alapinfrastruktúrák biztonságához a
jelenleginél jóval magasabb fokú vírusvédelemre lenne szükség.
6.5.6.9.
6.5.6.9.1.

Zöldenergia: csúnyán lemaradtunk108
Hol vannak az engedélyezett szélparkok?

Hódít a napenergia. Spanyolországban 200 ezer háztartást lát el egy minap átadott
beruházás napenergiával, míg a Szaharában egy német konzorcium épít hatalmas
naperőművet. Magyarországon a zöld energia egyelőre gyerekcipőben jár, s legfeljebb egy
uniós határozat mozdíthatja ki a holtpontról.
Az Európai Unió a saját terveihez képest is jól áll zöldenergiából, s akkor a legújabb
spanyol és német naperőművekkel még nem is számoltak. Tehát miközben szélenergiából
50 százalékkal túlteljesítették a terveket (65 GW) Európában, a napáram termelés pedig a
háromszorosa a 2010-re beharangozott 3 GW-nak.
Magyarországon a nap- és szélenergia elhanyagolható, a biomassza adja a megújuló
energiák 90 százalékát – mondja Kovács Máté a Környezetvédelmi Minisztérium
tanácsosa. – A biomasszának a nagyobbik része tűzifa, amit elavult szenes erőművekben
tüzelnek el, nem túl nagy hatásfokkal.
Nemrégiben Gazdagréten avatott fel az Újbuda önkormányzat egy napkollektoros házat,
majd a saját épületének tetejére került egy kis naperőmű.
Akkoriban megírtuk, hogy a többi budapesti önkormányzat nem nagyon volt kíváncsi a
zöld házakra. Németországban jóval kevesebb a napsütéses órák száma, de ott tempósan
haladnak a napenergia felhasználásával, természetesen állami támogatással. Nálunk 30
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százalékos támogatást lehet kapni napkollektorok telepítésére, de úgy látszik ez nem elég
vonzó.
Az Európai Unió viszont jövőre életbe lépteti azt a rendelkezését, hogy az új házaknál
vagy a nagyobb felújításoknál kötelező lesz megvizsgálni a megújuló energiák
felhasználását.
– Legfeljebb két év haladékot kaphatunk, de azután nálunk is kötelező lesz ez az uniós
határozat – mondja Kovács Máté tanácsos. – A gazdagréti példa ma még kivétel, pedig a
panelprogramban is van lehetőség támogatást kérni napkollektorra.
A tanácsos elmondta, hogy a geotermikus energiában valóban nagyhatalom lennénk, de az
sem túl olcsó, hiszen a kinyert meleg vizet vissza kell táplálni, s az megdrágítja.
Kisteleken, Hódmezővásárhelyen viszont működik, távfűtésre használják a hőforrásokat.
A szélenergiának korlátai vannak, évekkel ezelőtt a Magyar Villamos Művek szakemberei
meghatározták, hogy a jelenlegi rendszer 330 MW szélenergiát tud kezelni, vagyis ennyit
képes helyettesíteni, ha nem fúj a szél. S 2006-ban ki is adtak erre a mennyiségre
engedélyeket. Ám nem minden befektető építette meg a maga szélparkját, így jelenleg csak
95 MW energiát termelnek a szélerőművek. Viszont lépni nem lehet, amíg az öt éves
engedélyek le nem járnak, pedig jelentkező volna.
Jelenleg a magyarországi energia 4,8 százaléka származik megújuló forrásból, s 2020-ban
már 13 százalékra kellene feltornásznunk ezt az arányt. Így nehéz lesz.
6.5.6.10.
6.5.6.10.1.

Hetvenhárom milliót fizettek a kamu-klímáért109
Az évszázad átverése! Minden eredményt meg akartak hamisítani!

A Greenpeace jelentése szerint, a kansasi Koch olajipari vállalat 73 millió USA dollárt
fizetett az emberi tevékenység éghajlatváltozásra gyakorolt hatását tagadó, amerikai
"klimaszkeptikus" csoportoknak, hogy kutatási eredményként feltüntetve, "pontatlan és
félrevezető" információkat tárjanak a nyilvánosság elé. A David és Charles Koch nevével
fémjelzett, konzervatív többségű vezetés által irányított Koch Industries, már több, mint 10
éve vásárolja meg folyamatosan a szkeptikus csoportok "kamu-klímáját" és olyan
republikánus thinktank-ket, mint a Heritage Foundation.
A Greenpeace mellett több zöldszervezet is megvádolta már az évek során, a magánkézben
lévő Koch vállalatot, hogy a globális felmelegedés kérdéskörét kétkedően kezelő
szervezeteknek dollár milliókat fizetett, az éghajlat változási trendekkel kapcsolatos
félretájékoztatásért. A Greenpeace szerint a szkeptikusok, a pénzért cserébe, folyamatos
harcot vívnak a klímatudomány szakembereivel, támadják a "zöldalternatívának" nevezett,
olyan környezetvédelmi kezdeményezéseket, mint a megújuló energiaforrások használata,
vagy az energiatakarékosság.
Bírálják a fosszilis tüzelőanyagok ellen kampányoló aktivistákat és az általuk is képviselt
"fenntartható fejlődés" jelszavát. A főként olajfinomítók és olajvezetékek működtetésével
foglalkozó vállalatnak ugyanis rengeteg anyagi természetű kárt okoznak a globális
felmelegedés megfékezését egyre nagyobb prioritással kezelő civil kezdeményezések
hatására kialakuló nemzetközi szintű szabályozások. Így nem csoda, hogy 1997 és 2005
között 48 millió, majd 2005-2008-ig 25 millió dollárt költött a globális felmelegedés
"elleni" kampányra.
A Koch fivérek, a Forbes Magazin szerint, a kilencedik leggazdagabb amerikaiak. A
vállalat kőolaj és vegyipari érdekeltségei révén 100 milliárd dollárt hoz évente, így vezető
pozícióval bír az amerikai olajiparban, 60 országban van jelen és 70 ezer alkalmazottat
foglalkoztat. Több, a klímaváltozás szempontjából, a szakértők által problémásnak ítélt
iparágban is primátust élvez, így az olaj- és vegyiparon kívül, az erdészet és a
szénkitermelés területén. Azonban a Greenpeace a nemrégiben nyilvánosságra hozott
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jelentésében, számos esetet megemlít, ami a Koch vállalat környezetkárosító tevékenységét
bizonyítja. 2000-ben a Környezetvédelmi Hivatal (EPA) 30 millió dollár bírságot szabott
ki a vállaltra, amiért a hanyag tárolás miatt 3 millió liter Koch-féle nyersolaj tavakat
árasztott el.
6.5.6.10.2.

A Koch testvérek pénzzel feledtetnék a klímaváltozást

A környezetvédő csoportok már régóta sejtik, hogy a fosszilis energiaágazatban érdekelt
politikai és üzleti körök egy része, komoly lobbi tevékenységet folytat a nem megújuló
energiaforrások, klímaváltozásban betöltött szerepének elbagatellizálása érdekében. Éppen
ezért számít mérföldkőnek a Greenpeace által nyilvánosságra hozott bíráló hangvételű
jelentés, amely a jelentős konzervatív érdekeltséggel bíró Koch Industries
ellenkampányának szereplőit és azok financiális felajánlásait egyaránt részletesen közli. E
szerint a vállalat az utóbbi 13 év során 73 millióból, 5,7 millió dollárt költött politikai
kampányokra és 48 milliót a fosszilis energiahordozók népszerűsítésére. David és Charles
Kochnak 17 konzervatív és 3 demokrata kongresszusi képviselőt és legalább négy
konzervatív thinktank-ket is sikerült megnyerni céljai érdekében. Így a Heritage
Foundation, a Cato Intézet, a Mercatus Center, az AFP is dollármilliókat "kapott a
közösből", vagyis a Koch testvérek által létrehozott három "anti-éghajlatváltozás
alapítványtól" (Claude R. Lambe Foundation, Charles G. Koch Foundation, David Koch
Foundation). "A cég által alapított lobbi hálózat korábbi vezetői és szervezetei a
dezinformációkat patakokban ömlesztették, amelyet a Koch vállalat támogatott. Ezután
(mindezt) a propaganda ismételni kezdte, újracsomagolta és sokáig visszhangozta a Koch
által finanszírozott weboldalakon, politikai fórumokon és a szellemi műhelyekben
egyaránt" – nyilatkozta a Greenpeace.
A zöldszervezet szerint a vállalat tevékenysége azért is nagyon veszélyes, mert az elmúlt
néhány évben a negatív kampányának köszönhetően, a legprominensebb klímaváltozásttagadó erővé vált, világszerte. "Ez a látóhatáron kívüli (kétes) magántársaság az
éghajlatváltozás tudományos tagadásának finanszírozásában kiskirállyá és a tiszta
(megújuló) energia ellenzékévé vált. A Koch által vezetett alapítványok folyamatosan
támadják az klímatudomány szakembereit, a zöld munkahelyeket, a megújuló energia és az
éghajlat-politika terén elért eredményeket".
Ezenkívül a Greenpeace jelentése arról is informál, hogy az olajvállalat alapítványai részt
vettek a "ClimateGate" botrányban, mely szintén az éghajlatkutatás ellehetetlenítésére
irányult. E szerint a Koch társaság a fősodorbeli média bevonásával, a globális
felmelegedés problémájának megoldására használható alternatívákkal rendelkező több
tudós szakmai pályafutását is derékba törte.
6.5.6.10.3.

De miért nem tesz senki semmit a "Koch-maffia" ellen?

A Greenpeace szerint azért, mert mindenki a "zsebükben van". Így a George Mason
Egyetemen működő konzervatív szellemi műhely, a Mercatus Center 9,2 millió dollárt
kapott 2005 és 2008 között. Ezért cserébe 2009-ben azt állították egy nyilvános
jelentésükben, hogy a globális felmelegedés megfékezéséhez nincs szükség a fosszilis
gázok kibocsátásának mérséklésére. Míg az Amerikaiak a Jólétért (AFP) nevű szervezet
5,7 millióval gazdagodott, amiért kiterjedt lobbi hálózatot hozott létre az USA szerte, a
tiszta energia és a kibocsátásra vonatkozó jogszabályok ellen. Az olyan, kiemelkedő
klímaszkeptikusok, mint Fred Singer és Robert Bradley által vezetett, Humán
Tanulmányok Intézetét 1,96 millió dollárral támogatták a Koch-féle alapítványok,
köszönhetően a tudósok egyéni aktivitásának. Az éghajlatváltozást vizsgáló tudósokat
rendszeresen bíráló, konzervatív thinktank, a Heritage Foundation 1,62 milliót, míg a
szinkrontevékenységet folytató Cato Intézet 1 millió dollárt tudhat magáénak, szkeptikus
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szerepvállalása miatt. Az éghajlattudomány boszorkányüldözői közül, a Manhattan
Institute, 800 ezer dollárral, a Washingtoni Jogi Alap, 655 ezerrel, míg a Föderalista
Társaság a Törvényért, 542 ezerrel gazdagodott, a három éves terminus alatt. Többek közt
azért, amiért a Politikai Elemzések Országos Központja, 130 ezer és az Amerikai
Tudományos és Egészségügyi Tanács, 114 ezer dollárt kapott. A kifizetések indoka
minden esetben az éghajlatváltozás tagadására szervezett hatékony lobbi tevékenység,
melynek során olyan tudományos igényűnek feltüntetett értekezéseket jelentettek meg,
amelyekben folyamatosan vitatják, a klíma szakértők által századunk legsúlyosabbnak vélt
problémájának, a globális felmelegedésnek fontosságát.
6.6.

Társadalmi kihívások, kockázatok, veszélyek

6.6.1.

A XXI. századi, magyar, intellektuális polgárháború és negatív hatásai

Az 1989-es rendszerváltás utáni, de különösen az ezredfordulót követő magyar belpolitikai
viszonyokra a tudatosan előkészített és érvényesített társadalmi megosztás a jellemző. A
társadalmi megosztottság kettéosztottságot jelent alapvetően, amit az színesít, hogy a mintegy
nyolc millió szavazati joggal rendelkező magyar állampolgár közül, az évek alatt változó
arányban, 20-40% közötti úgynevezett „baloldali”, 20-40% közötti úgynevezett „jobboldali”,
20-40% közötti el nem kötelezett. Nagyvonalúbb és leegyszerűsített becsléssel megállapítható,
hogy az egyharmados jobbos, egyharmados balos és egyharmados el nem kötelezett arányok
dinamikusan változnak. Persze mindezek vizsgálhatók a különböző kormányciklusok
különböző időszakai, évjáratai szerint és sok más szempont szerint is. Például az is egy sajátos
mutató, hogy az összes magyar, azaz tízmillió vagy csak a nyolcmillió választásra jogosult
magyar állampolgár hány százaléka dönt a mindenkori parlamentről illetve kormányról, tehát
hányan szavaznak a vezető politikai szereplőre, ami a 25-33% körüli „szokott” lenni, azaz a
„képviseleti demokrácia” szerinti többség. Viszont mindannyian tudjuk, hogy a többség az egy
embercsoportnak minimum az 51%-ánál több, tehát tízmillió magyarral számolva öt milliónál
több és nyolc millió választásra jogosulttal számolva négymilliónál több. Ilyen arányú
választói döntés még nem volt a közelmúltban. Minél nagyobb ez az arány, annál legitimebb a
győztes.
Az előzőekből azt emelem ki, hogy a nyugat-európai demokratikus kultúráktól eltérően, a ma
már jobboldalnak alig nevezhető „jobbos-” és a ma már baloldalnak alig nevezhető „balos
táborok” a pártharcok, átfogóan a magyarországi parlamenti pártok pártháborújának
eredményeként, szellemi illetve értelmi, azaz intellektuális polgárháborús állapotba kerültek.
Ez a jelleg és ez az állapot rányomja bélyegét a bel- és külpolitikai, a társadalmi, a gazdasági
viszonyokra, a fejlődésre, a köz- és államigazgatásra, az oktatásra, az egészségügyre, a
védelmi szférára, a szociális ellátó rendszerre, a nyugdíjasoknak mintegy hárommilliós és
egyre növekvő társadalmára, a baráti és családi közösségekre is. Ezért elsősorban a parlamenti
pártok a felelősek, de a magyar társadalom valamennyi választópolgára is bizonyos
vonatkozásokban. A választópolgárok ugyanis a képviseleti demokrácia 1990-ben konzervált
állapotát „szolgalelkűen” elfogadva, közel sem használja ki az alkotmány szerinti
demokratikus mozgásszabadságát, a közvetlenebb, részvételi demokrácia arányának növelését,
a demokrácia továbbfejlesztését.
Ez az intellektuális polgárháború olyan sokoldalú, belső biztonsági kockázati tényező
komplexumot jelent, amelynek súlyossága, jelentősége megközelíti, sőt már meg is haladhatja
a külpolitikai, külső biztonsági fenyegetettségeinkét. Ez viszont egyrészt nagyon szerencsés
helyzet számunkra, de más országok biztonsági helyzetével összehasonlítva is. Ugyanis ennek
a helyzetnek a megoldása nem függ mástól csak tőlünk magyaroktól és nem kell hozzá külső
erőforrás sem. Mindössze egy olyan átfogó társadalmi megegyezést, kiegyezést kell kötni, ami
lehetőség szerint hosszabb távra rendezheti a helyzetet. Ennek kezdeményezése a mindenkori
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kormánypárt illetve koalíció kezében van és őt illeti meg, amihez természetesen a mindenkori
ellenzék elfogadó készsége is szükséges feltétel. Másrészt egy nagyon hátrányos helyzet, mert
az állampolgárok életminősége, a nemzet jövője évtizedes hátrányokat szenved. Amennyiben
nem lesz okozati kezelés, úgy tüneti kezeléssel kell ezt a legjelentősebb biztonsági
konglomerátumot kezelnie a védelmi-biztonsági szférának is.
Többekben felmerülhet, hogy ez a mintegy tíz éve éleződő, jelentős nemzeti károkat jelentő
társadalmi megosztottság talán már/még sem nevezhető polgárháborúnak. Erről lehet
polemizálni, de én a következő megfogalmazást illetve értelmezést mérvadónak tartom: „A
polgárháború a politikai hatalomért vívott háború egyazon kultúrához, társadalomhoz vagy
nemzethez tartozó csoportok, pártok között. A szemben álló feleknek kulturális, szociális,
vallási, politikai vagy gazdasági téren ellentétes általában eltérő nézeteik vannak a
polgárháború által érintett ország, terület vagy népcsoport vezetéséről, közigazgatásáról és
értékeiről.” Szeretném remélni, hogy a megfogalmazás a többség számra nagyon jól jellemzi a
XXI. századi magyar helyzetet, hiszen a politikai hatalomért folyik a versengés, a harc, az
„ideológiai hidegháború” egyazon kultúrához, társadalomhoz, nemzethez tartozó csoportok,
pártok között. A szemben álló feleknek politikai, gazdasági téren eltérő nézeteik vannak az
érintett ország vezetéséről, közigazgatásáról és értékeiről. Ez azért is nagyon találó
megfogalmazás, mert elsősorban és alapvetően a hatalomért megy a küzdelem a parlamenti
mandátumra pályázó pártok között. Az ország, a nemzet érdeke, a választók érdeke csak
másodlagos vagy sokadlagos, hiszen a pártok a választási programjaikban már csak rendkívül
csökkent mértékben, általánosságokban merik felvállalni a választók életminőségét
meghatározó mutatókat, jövőképet: „lesz, ami lesz, mi majd megmutatjuk, bízzatok bennünk
jelszóval”. Vannak olyan „elavult”, a fejlődést figyelmen kívül hagyó polgárháborús
megfogalmazások, értelmezések, melyekben a polgárháború fegyverek mellett zajlik. Kérdés,
hogy a XXI. szádra is csak az az érvényes polgárháborús megfogalmazás, amelyben még
szerepel a fegyveres jelleg. Meggyőződésem, hogy haladni kell a korral és az elavult dolgokat,
fogalmakat meg kell újítani. Most én is ezt erősítettem éppen az intellektuális polgárháború
fogalmának az évezred utáni magyarországi helyzetre történő alkalmazásával. Egyébként és
természetesen a fegyvertelen „polgárháborúnk” sokkal szerencsésebb, mintha fegyveres lenne
és remélem, hogy ez így is marad. Új kérdés viszont az, hogy számomra egyértelműen, az
intellektuális polgárháború által „kitermelt” szélsőjobb is megmarad-e a fegyvertelenségnél.
A XXI. századra a magyar belpolitikai csatározás – attól függetlenül, hogy intellektuális
polgárháborúnak nyilvánítjuk vagy sem, – olyan biztonsági fenyegetéseket generált, kiemelten
az elmúlt tíz évben, melyek alapvetően és hosszútávon sértik nemzeti értékeinket és
érdekeinket. Ezáltal az intellektuális háború kezelése és megfékezése a biztonsági szféra
kötelessége és illetősége is. E feladat megoldásába be kell vonni a nemzetbiztonsági
szolgálatokat is.
6.6.1.1.

A magyar államszervezet működési zavarai110

Ez az alfejezet minimális mértékű átfedésben van a 13. fejezet egyik alpontjával, mivel
bizonyos részek itt is és ott is megtalálhatók, de a téma gondolatiságának jellege megkívánta
ezt a duplikálást, ami várhatóan nem zavaró, sőt pozitívan segítheti a kapcsolódó
alfejezetekben az összefüggéseket és a gondolattársításokat.
Az előző fejezetben bevezetett magyarországi intellektuális polgárháború egyrészt
következménye, másrészt előidézője is volt az államszervezet működési zavarainak. Ezt az
államszervezetet kellett volna a rendszerváltás utáni kormányoknak legalább kis lépésekben,
de érdemben megreformálni; miattunk, értünk állampolgárokért, civilekért is és ez sokat
segíthetett volna egy élhetőbb Magyarország stabilizálásában.
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6.6.1.1.1.

A kormányzati reform-deficit okairól

Sajnos megfelel a valóságnak Stumpf István azon állítása, hogy a kormányzati
intézményrendszer, illetve a közigazgatás reform megvalósítása terén valamennyi
rendszerváltás utáni kormányt modernizációs deficit terheli, holott ez az intézményi reform
több kormányzati cikluson átnyúló feladat lett volna.
Az állami, a kormányzati teljesítményromlás 1998 után már nem annyira elfogadható, és
az intézményi reformok, így az átfogó közigazgatási reform elmaradása sem védhető. A
reform elmaradásának alapvető és kiinduló oka pedig szubjektív vélekedés szerint Orbán
Viktor „több mint kormányváltás” radikális politikai stratégiája, amely az egész pályás
letámadás jegyében („nem mindig az veszít, aki támad” – Deutsch Tamás) az 1989-90-ben
elmaradt forradalmat kívánta pótolni. A „megkésett” forradalmat („valódi rendszerváltás”)
megvalósítani kívánó, és ezért szükségképp a jogállami működés peremén folyó populáris
médiakormányzás lényegében a végrehajtó hatalom felhasználásával kívánt magának
társadalmi-gazdasági-kulturális beágyazottságot (klientúrát) teremteni. (Mindezt azzal az
ideológiával támasztották alá, hogy a „posztkommunistáknak” van klientúrájuk, övék a
gazdasági, a kulturális és a médiahatalom többsége. A cél szentesíti az eszközt és „ők” sem
válogattak az eszközökben.) Az „eddigi vesztesek” érdekérvényesítéséhez erős
„prezidenciális” kormányzás kell, centralizáció, kemény állami tulajdonosi hatalom, a
törvényes lehetőségek legtágabb kihasználása, a politika uralma a szakma, a menedzseri
elemek felett vagy ahogy Lengyel László írja, a rendszerváltozás puha demokráciájának
felváltása egy populáris kemény demokráciával. Lényegében ezt a politikát kívánta
megideologizálni Körösényi András, amikor Tony Blair szociáldemokrata példájára is
hivatkozva azt állította, hogy a prezidenciális kormányzás a modern médiatizált populista
demokrácia adekvát kormányzati megfelelője.
Az Orbán-kormány a társadalmi-gazdasági konszolidáció folytatása, az evolúció helyett a
„két Magyarország” koncepcióval, a társadalom kettészakításával („múlt szálláscsinálói”
kontra jövő rendteremtői”), a meglévő társadalmi törésvonalak kiélezésével operált. Mivel
ez a küzdelem sajnos még napjainkban is folyik, ez a lassan már tizenéves harc a
köztisztviselői kar, a közszolgálati szféra meghasonlásával járt, amit az 1998-as
kormányváltozás után a korábbiakat messze meghaladó személycserék alapoztak meg
(telefonkönyv-kicserélő akció a korábbi „informális hálózatok” megtörése végett.) A
közszolgálatban dolgozók jó része felmorzsolódik ebben a két kormányzati periódust is
átfogó, méltatlan küzdelemben – a színvonal, a teljesítmény pedig csökken. A közszolgálat
és a civilszféra is „mi”, illetve „ők” antagonisztikus ellentétére oszlik – megjelennek a
közszférában a beépített „ellenállami” avagy „árnyékállami” álcázott ellendolgozók, a
lejáratók, a kiszivárogtatók népes tábora, a kormányzati szervezet a kölcsönös gyanakvás
légkörében működik. És ezen nem segített 2000 körül a köztisztviselői elitpálya-modell, a
kiemelt főtisztviselők politikai hűségre épülő félfeudális intézményének bevezetése. (A
politika a közszférában is szakralizálódott: 2002-ben nem nagyon lehetett egy
minisztériumi osztályvezetőnek még március végén sem kokárda nélkül megjelennie a
minisztériumban, ezt viszont később felrótták neki.)
A politikai feszültség a Medgyessy kormány idején sem enyhült, sokan a polgári körök
mozgalmára alapozva kétségbe vonták a választási eredményt (némileg komikusan, hiszen
az Orbán-kormány bonyolította le a választást, az ellenzék nincs abban a helyzetben, hogy
csaljon), állandósultan támadták a kormány legitimitását (az ország miniszterelnökével
szemben a „nemzet miniszterelnöke”). Erre mintegy válaszul a kormánypártokban is
felerősödtek a konfliktusok kiélezésére irányuló tendenciák (lásd. a MeH közpénzügyi –
„feljelentésügyi”-nek is becézett – államtitkárságának felállítását), és majdnem az 1998.
évivel azonos mértékű személycserékre került sor a központi kormányzásban.
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6.6.1.1.2.

A kormányzás túlpolitizálása

A modern kormányzás politikai és szakmai elemek bonyolult kettőssége és egysége. A
kormányzás egyik része a kormányzati közpolitika, amely részben hosszú távú
nemzetstratégiai elképzelések kialakításából áll (és ebben jelentős szerepet kapnak a
kormányzó pártok politikai, ideológiai „víziói”, ha úgy tetszik, álmai), részben rövid távú
megérett problémák rendezésére irányuló operatív politikai döntéshozatalból. Ez utóbbi
tevékenység pragmatikus, és sokban a lakosság, a választók megnyerésére irányul. Ebben
különösen jelentős helyt kap az érdekegyeztetés és a politika azon jellemzője, hogy a
közhatalom megszerzésére, illetve megtartására, a közhatalmi lehetőségek kihasználására
irányul. Ugyanakkor ez a stratégiai és taktikai politikai tevékenység kölcsönhatásban áll a
kormányzati szervezetrendszer tevékenységével, tehát részben a központi közigazgatás
irányításával, részben az állami közintézményi rendszer (esetleg ideértve a közvállalatokat
is) menedzselésével. E két tényező egymáshoz kötődik, pl.: a hosszú távú stratégia is
általában akkor lehet sikeres, ha vegyíti a politikai-ideológiai és szakmai elemeket. A
modern kormányok óriási komplex szervezetrendszerek élén állnak, nem elégséges a
politizálás, az ország legnagyobb „vállalatának” folyamatos irányítása, hanem a
közszolgáltatások menedzselése is a kormány feladata. A modern kormányzás a politikai és
a menedzseri kormányzás egysége – és ebben az esetben egyáltalán nemcsak
válsághelyzetben alkalmazható „szakértő kormányról”, „adminisztratív kormányról”
avagy „nemzeti egységkormányról” beszélünk. A modem kormányok általában részben
„professzionalista”, „általános” politikusokból, részben a szakmai, a közigazgatási, illetve
menedzseri elem képviseletére hivatott, valamilyen módon a kormányzó pártokhoz kötődő,
relatíve független szakértőkből (szakpolitikusokból) állnak. A kormányzati tevékenység
pedig összefonódik a központi közigazgatással, amelynek stabilitása megköveteli a
közigazgatás viszonylagos politikai semlegességét.
Az utolsó tízen év magyar kormányzati hatékonysági deficitjének egyik alapvető oka, hogy
a politikai elem elnyomja, illetve deformálja a szakmai-menedzseri elemet. A magyar
kormányzás – bár Gombár Csaba szerint a kormányzás eleve nem lehet ilyen – igenis
túlpolitizált. Az Antall-kormány által kialakított és a Horn-kormány által fenntartott kettős
minisztériumvezetési struktúra (1ásd. az 1997. évi LXXIX. törvényt, az ún. jogállási
törvényt) – azaz a politikai vezetők a miniszter és a politikai államtitkár, szakmai vezetők
pedig a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok (emellett a minisztériumi
állomány 5%-a lehet politikai szakértő a köztisztviselői törvény szerint) az 1990-es évek
végére ténylegesen felbomlott, a politikai táborokhoz való tartozás ma már lényegében
osztályvezető szintig lehatol, és ez a kormányváltozások idején a közigazgatásiközintézményi vezetés átfogó kialakítását (és az ezzel járó bizonytalanságot, átszervezési
veszteséget) eredményezi. Kirívó jelei ennek a túlpolitizálódásnak például az Orbánkormány pályakezdő főtisztviselői, a Medgyessy-kormány szakmai feladattal megbízott
politikai államtitkárainak tömege, avagy a Gyurcsány-kormány kormánymegbízottjai miniszterelnöki megbízottjai. A túlpolitizáltság deformáló hatására egy példa:
tiszteletreméltó liberális politikai elv lehet, hogy egy oktatási miniszter meg akarja
szüntetni a testnevelés osztályzását, és az se baj, ha a konzervatív ellenzékkel ütközve
keresztül kívánja vinni politikai akaratát. Ha azonban a testnevelés osztályzásának
mellőzését a 2005. évre vonatkozó költségvetési törvénybe erőlteti bele, salátatörvénnyé
változtatva azt, súlyos technikai-menedzselési hibát követ el, amely ütközik a jogalkotás
szakmai elvein túlmenően a jogállamiság alkotmányos elveivel is. A végkövetkeztetés: a
kormány nem tud egyenlő félként fellépni a már korszerű vezetésű gazdasággal szemben,
ha politikai okokból tönkreteszi közintézményei vezetéséi, közigazgatásának
szakszerűségét.
A kormányzás túlpolitizálódásához jelentősen hozzájárult az ugyancsak különösen 1998
óta kialakult – már említett – konfliktusdemokrácia, a „győztes mindent visz” elv
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szélsőséges érvényesítésére irányuló politikai törekvés. A két nagy politikai tábor létrejötte
és kiélezett pártvetélkedője önmagában még nem káros, adott esetben még erősítheti is a
demokratikus rendszert. Ha azonban a politikai harc a másik erő politikai megsemmisítését
célozza a „győzelem vagy halál”, a vesztesnek nem lesz irgalom elv jegyében, ha a pártok
politikai harca a másik fél politikai legitimációjának kétségbe vonása mellett folyik
(fasiszták, antiszemiták, irredenta nacionalisták az egyik, gyilkos kommunisták gyerekei,
hazaáruló tolvajok, nomenklatúra burzsujok, panel prolik a másik oldalon), úgy a hatékony
kormányzás ellehetetlenül. Tudniillik, ez esetben nem lehetséges a politikai erők között a
hosszú távú nemzetstratégiai ügyekben való együttműködés sem – a fejlett nyugati
demokráciában a politikai vetélkedés a napi politikában domináns, de a stratégiai
döntéshozatalnál ez jelentősen mérséklődik, az együttműködési elem felerősödik. A
konszenzusos demokrácia lényege az egyetértés a politikai rendszer alapintézményeiben,
az ütközések pedig a napi politikában nyilvánulnak meg. Egyértelmű nemzetközi
tapasztalat szerint a „másik fél” teljes kiszorítására irányuló kiélezett és állandósult,
eldurvult politikai harc mellett „kiforrott, konszolidált közigazgatás, hatékony kormányzás
nem lehetséges”, hiszen négyévenként, a portásig terjedő tisztogatásokkal, Szent Bertalan
éjszakákkal kell számolni. Mint erről már volt szó, a Medgyessy-kormány
kormányprogramja ezt felismerte, és meghirdette a konszenzusos demokrácia
helyreállításának és az ellenzékkel való normális együttélésnek a programját, de a
választási harc tényleges továbbfolytatása 2002-2003-ban a Medgyessy-kormányt is
belesodorta egy szakadatlan politikai konfrontációba, a „verbális polgárháborúba” (a
kifejezés Bogár Lászlótól), amely szükségképp deformálja a kormányzás menedzseri
elemét.
Az eltúlzott konfliktusos politizálás erősen gyengíti a politikai kultúrát és erkölcsöt is, az
erkölcsi tényezőre a szakirodalomban főleg Kis János hívta fel a figyelmet. A politikai
gyakorlat egyre erkölcstelenebb. (Abszurd például, hogy egy volt miniszterelnök vagyoni
ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság elnökének olyan képviselőt jelölnek, akit jogerősen
vagyonellenes bűncselekményekért elítéltek, bár természetesen a pénzbüntetés
kifizetésével rehabilitálódott, de az is, ha a regnáló miniszterelnök háza előtt ellenzéki
képviselők sejtéseik alapján sajtótájékoztatót tartanak, majd amikor a miniszterelnök
felesége elmondja az általuk elmondottak cáfolatát, eloldalognak.) A politika „erkölcsi
minimum-hiánya” pedig szükségképp szintén elbizonytalanítja a kormányzati, illetve
közigazgatási tevékenységet.
Emellett a konfliktusos politizálás egy újabb diszfunkciót is eredményezett a
kormányzásban, nevezetesen az amerikai, illetve a dél-európai „perlésipolitizálás” viharos
terjedését. A politikai ellenfelek beperlése, feljelentése, bíróság elé állítása mindennapossá
vált, az ellehetetlenítéssel és meghurcolással intézményesen kormányzati szervek
foglalkoztak (az Orbán-kormány alatt főleg a KEHI, a Medgyessy-kormány alatt főleg az
ún. közpénzügyi politikai államtitkárság). Ez egyfelől cirkusszá teszi, és ezáltal lejáratja az
igazságszolgáltatást az állampolgárok körében, másfelől ez a sajátos botránypolitizálás a
kormányzás politikai elemét is diszkreditálja részben a lakosság, részben a közigazgatás, a
közszféra dolgozói előtt.
A kormányzás politikai diszfunkcióihoz hozzájárul a modern populáris média-marketing
politizálás mértéktelen eltúlzása is. Az Antall-kormány és a Horn-kormány idejétmúlt
konzervatizmusa után a modern médiakormányzás Orbán Viktorral robbant be a magyar
közéletbe. Ez nyilván a modernizációhoz tartozó, alapvetően pozitív fejlemény, amelyet
azonban azután később mértéktelenül túlhajtottak. Medgyessy Péter – bár adottságai másra
predesztinálták – ennek a médiapolitizálásnak folytatására kényszerült, majd 2005-ben egy
rendkívül ügyes médiapolitikus került Gyurcsány Ferenc személyében a kormány élére.
Igen ám, de a bulvár jellegű médiamarketing politizálás egyre jobban túlmegy értelmes
lehetőségein: l'art pour l'art jellegű, sokszor tartalom nélküli kommunikáció folyik, ez a
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kormányzati túlhajtott image-management (Tamás Gáspár Miklós) pedig hiteltelenné
változtatja a valós és tartalmas kormányzati döntéseket is. A média által feltupírozott
botránypolitizálás napjainkra állandósult, a politika – 1ásd. a pártok vezérei
magánéletében, vagyoni helyzetében turkáló ál-vizsgálóbizottságokat – mintegy
szórakoztatóiparrá, „látványsporttá” válik (a kifejezés J. K. Galbraith-töl), amely tovább
rongálja a politika, illetve a kormányzás megroskadt erkölcsi alapjait. A mindennapok
politikai túlterhelése általános politika-ellenességre vezet, az állandósult ismételgetés –
mint már Roosevelt megmondta – a politikában sem változtatja a hazugságot igazsággá.
A politikai konfliktusok eltúlzása egyben rendellenessé teszi az államszervezeti
egyensúlyok működését is. Az ellensúly korlát, azonban mivel egy egységes állam
különböző részeiről van szó, az ellensúlyok között együttműködésnek is lennie kell. Nem
lehetséges megfelelő bűnüldözés az „MSZP-s rendőrség” és a „FIDESZ-es ügyészség”
(sajtóból vett kifejezések) párviadalában (avagy a párviadal közvélemény előtti
látszatában), ahol adott esetben a bűnügyben eljárt rendőri vezetők ellen hamarabb
emelnek vádat, mint az alapbűnügy tettesei ellen. Nincs sikeres gazdaságpolitika, ha a
fiskális és a monetáris politikai vezetői rendszeresen – külföldön is, nyilvánosan is –
egymást szidalmazzák, lejáratják. A politikai hatalommal való visszaélés, ha a parlament a
pártvetélkedők miatt képtelen megválasztani a Számvevőszék alelnökeit vagy az
alkotmánybírókat (még akkor sem, ha a paritásos lehetőség is rendelkezésre áll) stb.
Ugyanakkor – több politológus-szociológus álláspontjával szemben – gyűlöletokádó
konfliktuspolitika mögött nincsenek meg a valós társadalmi törésvonalak, a
„konfliktusdemokráciának” némileg műbalhé jellege van. Érzik a társadalmi ellenállást
maguk a politikusok is, egyre több politikus lép fel „szakmai” alapon, ellenfelét
politizálással „vádolva”. Aligha helyes propagandafogás például, ha egy politikai irányzat
a kisemmizettek, a rendszerváltozás vesztesei kormányának kívánja magát feltüntetni,
kapitalizmus elleni lejárt szólamokkal (munka világa kontra spekuláció világa mesterséges
ellentéte – no persze ez sem új, 1ásd. U. Beck: Capitalismus without work. New York.
1995. című könyvét) próbál népszerű lenni. Demagógia azt állítani, hogy a
rendszerváltozás vonata kisiklott, csak azért, mert az ún. rendszerváltó elit jó része
elhasználódott. Ténylegesen a karaván – mégpedig a rendszerváltozáskor kialakított elvi
alapokon – igenis halad.
Egyre többen vallják, hogy nincs valós, karakterisztikus jobb-, illetve baloldal
Magyarországon – a FIDESZ gazdaságpolitikai irányvonala például mindig jóval
baloldalibb volt, mint akár a Horn-, akár a Medgyessy-kormányé. Azért el lehetne
gondolkodniuk jobboldali politikusoknak azon, hogy egy „bankárkormány”, az országot
állítólagosán részvénytársaságként kezelő „mágnáskormány” hogyan lehetne nem polgári
(ha akarjuk nagypolgári) kormány, ha elvi alapokon és nem egy adott politikus családi
kapcsolatai alapján akarunk minősíteni. A Medgyessy- avagy a Gyurcsány-kormány igenis
polgári kormány és nem posztkommunista kormány, feltéve, ha a kormányzás tartalmát, és
nem az egyes politikusok esetleges múltbeli szerepét nézzük. Gyurcsány Ferenc „Merjünk
baloldalinak lenni” című híres röpirata számos részének nyugodtan lehetett volna akár
„Merjünk jobboldalinak lenni” címe is, mint ahogy Orbán Viktor egyre erősebben munkásés munkapárti, és egyben a spekulatív kapitalizmus, a „repülő pénzpiac”, a privatizáció
ellenfele, azaz tartalmilag baloldali politikai ideológiát hirdet. Mióta az MSZP meghirdette
a jóléti rendszerváltást, mióta az MSZP pártprogramja élén a „Magyarország szabad, de
igazságtalan” jelszó áll, a két tábor szociálpolitikája sem tér már el olyan markánsan, mint
korábban, persze a részleteknél (pl. családtámogatás) az ellentétek, a különbségek jobban
kijönnek. A modern tömegdemokráciákban, a nagy néppártokban a jobboldali és a
baloldali politikai orientáció egyaránt megtalálható, a pártprogramok között a retorikán
túlmenően tartalmi különbségek sokszor alig fedezhetők fel, legfeljebb személyes
vetélkedés (sőt gyűlölködés) tapasztalható. A társadalmi életbe, a munkahelyekre, a
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családokba behatoló konfliktusos túlpolitizálás lassú, fokozatos kimúlásával tehát hosszabb
távon reálisan számíthatunk, és ettől még többpártrendszerű demokrácia maradhatunk,
amelybe egy nemzeti jobbközép és egy nemzeti balközép (párt vagy pártszövetség)
váltógazdasága bőségesen belefér. A túlpolitizálás ugyanis a lakosságban a politikától való
elfordulást, általános politika- és pártellenességet vált ki. A politikai ígéretverseny a
lakosságban lassan hitelteleníti a politikát, az „emberek” lassan rájönnek arra az igazságra,
hogy a politikusok a választási harcban azt mondogatják, amit (főleg a bizonytalan
szavazók) hallani akarnak, és ezt követően úgyis azt teszik, amit hatalmi szempontból
jónak látnak.
Az eltúlzott konfliktusos politizálás csökkenése adhat reális alapot arra, hogy a
kormányzati tevékenységben helyreállítsuk a politikai és a menedzseri-hatékonysági elem
egyensúlyát. Attól még az államnak nem lesz „bankárkormánya”, a köztársaság még nem
lesz részvénytársaság, ha teljesítményre, racionális működésre, takarékosságra törekszünk.
Igenis a „kiforrott részvénytársaságnak” (Galbraith) van egy sor eleme, amelyet a
kormányzásban át lehet és át is kell venni (mint ahogy a gazdasági társaságként való
működésnek van számos olyan eleme is, amelyet a közszolgálatára hivatott kormány nem
vehet át, hiszen nem profitmaximálás az alapfeladata). A politikai és a menedzseri elem a
modern kormányzásban nem válhat teljesen szét (ebben Fritz Tamásnak igaza van), de
ebből nem következik, hogy a köztisztviselői kar viszonylagos politikamentességét nem
kell helyreállítani, biztonságát nem kell ismét megteremteni. A közigazgatás-irányítás, az
intézménymenedzselés szakma, és a szakmai érveket nem lehet politikailag túlordítani.
Általános nemzetközi tendencia a közigazgatás politikai befolyásoltságának csökkentésére
irányuló törekvés, nálunk is megfordítandó tehát az eddigi „politikai trend”.
Ami pedig az újabban előtérbe került, kormányzati technikai hozzáértést firtató kritikákat
illeti – kontárkodás, inasévek hiánya („a villamosvezető villamost vezet, nem péküzemet,
tanár tanít és nem fogat húz, üzletember pedig üzleteket és nem országot próbál irányítani”
– Orbán Viktor) –, tulajdonképpen minden eddigi kormány kezdő volt a modern polgári
kormányzati technológia terén. A rendszerváltozás előtti kormányzati tapasztalatok
felhasználhatósága érthetően korlátozott, a többpártrendszerű és egyben eurokomform
kormányzásban pedig eddig senkinek nem volt tapasztalata, mindenki újoncként kezdett.
Nyilván, tízegynéhány éve a parlamentben ülő képviselőnek több a politikai tapasztalata,
de szervezetrendszer-irányító menedzseri-közigazgatási tapasztalata nincs. Egy
nagyvállalkozó viszont lehet, hogy idegenül mozog pártpolitikai vagy parlamenti vitákban,
de a kormányzati szervezetrendszer irányításához szükségképp jobban ért, mint egy
egyetemi hallgatói pályafutása után azonnal képviselővé vált ember. Ebben az értelemben
– hogy Áder János kifejezését általánosítsuk – az Orbán- és a Gyurcsány-kormány
egyaránt (csak másképp) kontárkormánynak minősíthető. Tizenöt-húsz év elteltével
azonban lassan már lesz megfelelő kormányzat-technológiai tapasztalat is, legyünk
derűlátók, fog ez még jobban is menni.
6.6.1.2.
6.6.1.2.1.

A magyar demokrácia válsága(?)111
Okok

A történelemben majdnem minden fontos eseménynek van egy jól megragadható, a
felszínen megjelenő konkrét, és egy mélyebben fekvő, jóval összetettebb és nehezebben
értelmezhető oka. Ezúttal a konkrét ok természetesen az őszödi beszéd nyilvánosságra
kerülése. A mélyebben fekvő ok mögött viszont kis túlzással ott húzódik az egész 20.
századi magyar történelem. Szorosabban véve pedig az a rendszerváltás után fokozatosan
kialakuló mély megosztottság, a „két Magyarország” létrejötte, amely mára már korántsem
csupán a szűk eliteket vágja ketté, hanem a választótestület kb. 60 %-át, a két tábor
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elkötelezett törzsszavazóit (sőt a gimnazista-korúak egy részét is). Ez az elementáris
ellenszenv a két tábor között napjainkra olyan méreteket öltött, hogy szinte eleve elrendelt
volt a kirobbant válság (az egyszerűség kedvéért most nevezzük annak). Ha nem a
kazettaügy, akkor valami más robbantotta volna ki. Tehát ez a rendkívül mély kulturálispolitikai-szocializációs törésvonal jóval a rendszerváltás előttre visszanyúló genezissel bír.
A törésvonal mibenléte persze igen összetett, de legfőbb eleme máig a kommunista
rendszerhez és annak működtetőihez való viszony. Sokat segített volna az ellentétek
tompításában, ha közvetlenül a rendszerváltást követően az előző rendszer felső párt- és
állami vezetésének tagjait hosszú időre kizárják az új, demokratikus politikai hatalom
gyakorlóinak köréből. Ez a döntés az egész magyar politikai kultúra javát szolgálta volna,
és csökkentette volna bizonyos jobboldali körök frusztráltságát, engesztelhetetlen
gyűlöletét a baloldal hatalomgyakorlóival szemben. Ma azonban már csak az idő a
megoldás a probléma kezelésére, előbb-utóbb a kommunista rendszernek mind az
elnyomói (és haszonélvezői), mind az elnyomottjai kikerülnek az aktív korból.
Több oldalról is felmerült, hogy a válság kézenfekvő megoldása lenne a két vezér
lemondatása, sőt visszavonultatása a politikai életből. Kétségkívül az ő konfrontatív,
megosztó személyiségük és ádáz küzdelmük is hozzájárul a jelenlegi hisztérikus
hangulathoz. Lengyel László azon megállapítása azonban, mely szerint „e két hős okozta
és okozza Magyarország válságát” meglehetősen leegyszerűsített magyarázata a történések
okainak. Felcseréli ugyanis az okot és az okozatot. Eredendően ugyanis nem ők idézték elő
a jelenlegi állapotokat, hanem az imént említett mélyebb okok hordtak ki magukból éppen
ilyen habitusú vezéreket a két tábor élére.
Szintén többen javasolták, hogy a két oldal értelmiségének kellene párbeszédet
kezdeményezni egymással, illetve generálni a politikusok között. Ezzel kapcsolatban pedig
azért lehetünk szkeptikusak, mert a politikusoknál már csak a két tábor véleményformálói
gyűlölik jobban egymást (beleértve ebbe sajnos az újságírókon, művészeken kívül a
tudomány képviselőinek egy részét is).
6.6.1.2.2.

Versengő narratívák

A történéseket mindkét tábor politikusai, véleményformálói, publicistái (vagy legalábbis
egy tekintélyes részük) előre eltervezett, tudatosan manipulált események logikus
láncolataként interpretálják. Két koherens, egymással versengő összeesküvés-elmélettel
van tehát dolgunk. (Fontos megjegyezni, hogy a legsúlyosabb „összeesküvés-elmélet”
éppen az az állítás, mely szerint a politikában egyáltalán nincsenek összeesküvések. Az
emberiség történelme ugyanis igen nagy részben a mindenkori versengő elitek egymással
szembeni cselszövéseinek, összeesküvéseinek története.)
A jobboldali narratíva szerint Gyurcsány szivárogtatta ki a beszédet (talán már ezért is
mondta el ebben a formában), majd provokátorok felhasználásával elérte, hogy a
tiltakozások erőszakba torkolljanak, megakadályozta, hogy a rendőrség megvédje a
tévészékházat, ellehetetlenítette a Fidesz kampányzáró nagygyűlését, október 23-a előtt
utasította a rendőrséget – egyebek között szintén provokátorok igénybevételével, egy tank
menetkész állapotban történő kiállításával – a Fidesz békés megemlékezésén résztvevők
megfélemlítésére, és általában a brutális rendőri fellépésre, mindezen terveihez pedig
folyamatosan felhasználta a titkosszolgálatokat.
A baloldali narratíva szerint a beszédet már jóval a kiszivárogtatás előtt megszerezte a
Fidesz, Orbán Viktor tusnádi beszéde óta erre építette föl kommunikációs stratégiáját, a
nyilvánosságra kerülést követően fölheccelte a szélsőjobboldali csőcseléket – amellyel az
események során egyébként is folyamatosan, több szálon kapcsolatban állt, ezzel is
igazolva, hogy hazánkban nincs éles határ a mérsékelt és a szélsőjobb között –, október 23án pedig tudatosan, az erőszak kiprovokálása céljából választotta megemlékezése
színhelyéül a Belváros legforgalmasabb csomópontját.
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Valljuk be, mindkét narratívában van logika, egészében is és egyes elemeiben is, számos
érvet, bizonyítékot lehet mellettük felhozni. A dolgot tovább bonyolítja (vagy egyszerűbbé
teszi?), hogy a két olvasat egyes elemei nem feltétlenül zárják ki egymást. Sokan
gondolják például, hogy valóban már régóta a Fidesznél volt a kazetta, de végül egy
preventív akcióval mégis Gyurcsány szivárogtatta ki, hogy magához ragadja a
kezdeményezést a kommunikációs térben.
Elvileg szintén nem zárható ki, hogy a kormányon lévők és a Fidesz egyaránt úgy ítélte
meg, számára lenne hasznos, ha erőszakba torkollanának a 23.-i események.
6.6.1.2.3.

Válság (?)

Elemezzük, hogy a lezajlott események – és a jelenlegi helyzet – mennyiben értelmezhetők
a magyar demokrácia válságaként, pontosabban a válság szó elé az elmúlt időszakban
biggyesztett jelzők közül melyik relevanciája milyen súlyúnak vélelmezhető.
6.6.1.2.4.

Alkotmányos válság (?)

Az utóbbi egy-két évben mind többektől lehet hallani-olvasni, hogy a magyar alkotmányos
rendszer 1989-90-ben kialakult – és a lényegét tekintve máig változatlan – struktúrája
kimerítette tartalékait, és radikális megújításra szorul. Mások szerint pedig már
születésekor is alapjaiban elhibázott volt. Az őszi események természetesen felerősítették
ezeket a hangokat. A radikálisabbak alkotmányozó nemzetgyűlést, és történelmi
hagyományaink legkülönbözőbb elemeinek felélesztését, megújítását szorgalmazzák
(Szent Korona-tan, ellenállási záradék stb.). A józanabb, felkészültebb elemzők,
publicisták, politikusok közül is sokan beszélnek azonban alkotmányos válságról, az
alkotmányos rendszer radikális megváltoztatásának szükségességéről (például Kósa Lajos,
Heti Válasz X. 12.; Orosz István, Heti Válasz X. 26.; és a Védegylet más képviselői,
Stumpf István több interjúja és előadása). Legtöbbjüknek konkrét javaslataik is vannak.
Az őszi eseményekből legkevésbé az alkotmányos rendszer válságára lehet következtetni.
Lényegét tekintve a rendszerváltáskor létrehozott alkotmányos-közjogi struktúra még
megfelelő és a magyar hagyományokhoz, valamint a kor kihívásaihoz egyaránt illeszkedő
konstrukció, amely ma sem merítette ki tartalékait. Vonatkozik ez a kormány és az államfő
jogállására, utóbbi választásának módjára, az egykamarás parlamentre, a legfontosabb
alapjogok lényegi szabályozására egyaránt. (Talán a kétharmados törvények nagy száma az
egyetlen kivétel.) Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egyes részterületeken
(pártfinanszírozás, médiatörvény, államháztartási törvény, gyülekezési törvény stb.) ne
lenne szükség fontos változtatásokra, korrekciókra, ez azonban nem egyenlő az
alkotmányos-közjogi struktúra generális revíziójával. Másrészt számos konkrét példa
mutatja, hogy a fent felsorolt területeken is bőven lenne lehetőség az adott törvényi keretek
optimálisabb kihasználására, ami számos ok (a politikai kultúra állapota, egyes felelős
beosztásban lévő személyek szakmai inkompetenciája, olykor egzisztenciális okokból,
pozícióféltésből történő elvtelen megalkuvása stb.) miatt nem történik meg.
Az őszi események kapcsán talán legtöbbet emlegetett kifogás volt ezen a téren, hogy az
alkotmányos struktúra négy évre bebetonozza a miniszterelnököt, és ez alatt szinte bármit
megtehet, lényegében nincs lehetőség az elmozdítására. Ha azonban a lehetséges konkrét
megoldásokat keressük, elméletileg csupán két ilyen létezik: a képviselők
visszahívhatósága (ami teljes abszurditás a szabad mandátum elvén alapuló parlamentáris
rendszerekben) és a köztársasági elnök parlament feloszlatási jogkörének korlátlanná tétele
(ez pedig a francia típusú fél-elnöki rendszer felé vinné el a közjogi struktúrát).
Kétségkívül gyengítené valamelyest a miniszterelnök pozícióján a konstruktív
bizalmatlansági indítvány átalakítása egyszerű bizalmatlansági indítvánnyá, de épp az
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elmúlt események igazolták, hogy egy sima bizalmi szavazás sem tudta megrendíteni a
pozícióját, amikor pedig a parlamenti többségnek nem kellett alternatívát felmutatnia.
6.6.1.2.5.

Gazdasági-pénzügyi válság (?)

Amint az köztudomású, a legtöbb makrogazdasági adatunk lényegében bármely
összehasonlításban lesújtónak mondható, és az elfogadott konvergencia program ellenére a
jövő sem tűnik túl biztatónak. Ezt a helyzetet, ha úgy tetszik, akár válságosnak is
nevezhetjük (ez definíció kérdése). Ez az állapot azonban nem a beszéd kiszivárgását
követő botrány, hanem elsősorban az elmúlt 4 év kormányzásának következménye. Ha
csupán a szeptember 17-e utáni időszakot szemléljük, azt állapíthatjuk meg, hogy a
pénzügyi helyzet nemhogy súlyosbodott volna, hanem több jel is annak javulása,
stabilizálódása irányába mutat. Noha a Pénzügyminisztérium a zavargások miatt a
következő 4 évre a hozamfelár emelkedése következtében – ki tudja, milyen számítások
alapján – a kamatkiadások 200 milliárdos növekedésével számol, ezt az eddigi kötvény- és
diszkontkincstárjegy-aukciók eredményei nem támasztják alá, az éven túli lejáratok
referenciaértékei például ma alacsonyabb szinten vannak, mint a zavargások kezdetekor. A
magyar állampapírok az ősz folyamán egyre népszerűbbé váltak a külföldi befektetők
körében (még ha ezek egyre nagyobb százalékát teszik is ki a komoly kockázatokat jelentő,
rövid távra spekuláló fedezeti alapok – hedge-fundok –, amelyek mögött azt sem lehet
pontosan tudni, hogy kik állnak). A forint árfolyama szintén erősödött szeptember óta, sőt
még október 24-én is ez történt. Maga a jegybankelnök jelentette ki, hogy a külföldi
befektetők szemében az utóbbi hetekben csökkent a kiigazító intézkedések
megvalósíthatósági kockázata. És valóban, a hazánkban befektető multikat – egyelőre
legalábbis – szemmel láthatóan hidegen hagyták az események. Az üzleti körök mérvadó
orgánumai – Financial Times, Economist, Wall Street Journal – pedig nem is csináltak
titkot belőle, hogy Gyurcsány Ferencben látják a magyar stabilitás zálogát. (Erre mondta
frappánsan Orbán Viktor, hogy ők Pinochettel is jól elvoltak. És valóban, például a nemrég
elhunyt Milton Friedman, miközben hazájában, az Egyesült Államokban még a
gépjárművezetés jogosítványhoz kötését vagy az általános tankötelezettséget is az állami
túlhatalom megengedhetetlen megnyilvánulásának tartotta, a piaci szabadság
megingathatatlan híveként minden skrupulus nélkül szegődött a tömeggyilkos chilei
diktátor tanácsadójául.)
6.6.1.2.6.

Politikai válság (?)

Ez már bonyolultabb kérdés. Kétségkívül említhetünk jó néhány tényezőt, amelyek egy
politikai válság szimptómájaként is értelmezhetőek. Ezek közül néhány:
– A legnagyobb ellenzéki erő illegitimnek tartja a kormányt, és annak fejével nem is
hajlandó szóba állni. Ez egyébként egy meglehetősen problémás állítás.
– Egyet lehet érteni Kis Jánossal abban, hogy a 2006-os parlamenti választások
eredménye „vitathatatlanul és megkérdőjelezhetetlenül legitim” (Élet és Irodalom
2006. XI. 3.), az indoklásával azonban már nem. A végeredmény legitimitása
ugyanis nem abból következik, hogy „a vezető ellenzéki pártot is felelősség terheli
azért, hogy a magyar társadalmat meg lehetett téveszteni”, mert beszállt az
ígéretlicitbe, ahelyett, hogy szembesítette volna a társadalmat a valósággal.
(Egyébként a Fidesz amellett, hogy valóban beszállt az ígéretlicitbe, a kampány
során igenis szembesítette a társadalmat a valósággal, miként a Magyar Nemzet és a
Magyar Nemzeti Bank is.) A legitimitás – jogi értelemben legalábbis – abból fakad,
hogy a választásokon az MSZP meggyőző fölénnyel legyőzte a Fideszt, miközben a
11 000 szavazókörből több mint 10 000-ben ott ültek az utóbbi párt delegáltjai,
jelentős csalás tehát kizárva. A politikai és a morális legitimitás pedig már igencsak
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szubjektív és relatív fogalmak. Az kétségtelenül igaz, hogy 1990 óta még egyetlen
győztes párt esetében sem volt ekkora diszkrepancia a kampánybeli ígéretek és a
választásokat követő tettek között, de miként lehet e téren egzakt választóvonalat
húzni, amit átlépve már illegitimnek tekinthető egy kormány? Ennyi erővel lehetne
hivatkozni a kétségkívül meglévő balliberális médiatúlsúlyra is, vagy arra, hogy az
Eötvös Károly Közpolitikai Intézet számításai alapján az MSZP kb. tízszeresét (!)
költötte a kampányban a törvényben megengedett 386 millió forintnak (amiként
egyébként a Fidesz is).
– 150-200 huligán minden különösebb gond nélkül elfoglalja az ország egyik
legfontosabb közintézményét.
– A magyar nemzet nem tudja méltó módon megünnepelni az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulóját.
– A köztársaság rendőrségének am MTV-székház ostromát követő éjszakákon és
különösen október 23-án tanúsított brutális fellépése.
– Az ország rendőri vezetői a nagy nyilvánosság előtt folytatnak vitát egymással,
minden következmény nélkül.
– A rendszerváltás óta nem volt ilyen kedvezőtlen a politikai elit általános megítélése
Magyarországon.
– Végül mindenképpen a demokratikus politikai berendezkedés válságát jelzi, ha a
titkosszolgálatok tevékenyen beavatkoznak a belpolitikai folyamatok alakításába.
Ennek pontos mibenlétét természetesen nem ismerjük, de azért vannak
kétségbevonhatatlan tények.
Tény például, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal október 9-én kiadott egy közleményt,
amelyben egyebek között ez áll: „A békés és tömeges demonstráció tömegzavargássá
alakulhat át, melyben a résztvevők – tekintet nélkül eredeti szándékukra – akár puszta
jelenlétük miatt is bűncselekmények elkövetőjévé válhatnak.” Ezzel a közleménnyel
egyrészt az a probléma, hogy annak kiadása nem tartozik a Nemzetbiztonsági Hivatal
kompetenciájába, másrészt pedig az, hogy a benne foglaltak nem fedik a valóságot. A
közlemény tényleges funkciója tehát eléggé nyilvánvaló.
Tény továbbá, hogy október 31-én, a parlament nemzetbiztonsági, rendészeti és emberi
jogi bizottságainak együttes ülésén a kancelláriaminiszter a titkosszolgálatok adataira
hivatkozva a Fidesz és az utcai szélsőjobb összefonódásáról, több csatornán keresztül
történő együttműködéséről beszélt, majd bizonyítékait zárt ülésen tárta a bizottsági tagok
elé, aztán az elhangzottakat 80 évre titkosítottak. Rá két napra azonban az ülésen lejátszott
16 hangfelvétel közül nyilvánosságra hoztak kettőt, amely bizonyos interpretáció szerint
erősítheti a miniszteri vádat.
Létezik azonban két erős érv, amely a politikai válság léte ellen szól:
– A kormánynak és a miniszterelnöknek biztos többsége van a parlamentben, amit
ráadásul egy bizalmi szavazással is megerősített, amelyen minden kormánypárti
képviselő kiállt mellette.
– A közvélemény-kutatók legkülönbözőbb módokon feltett kérdéseire adott
válaszokból – sőt az önkormányzati választások eredményeiből is – az a konklúzió
szűrhető le, hogy a beszéd kiszivárgása és az azt követő szeptemberi-októberi
események nem csökkentették tovább sem a kormány, sem az MSZP, sem pedig a
miniszterelnök népszerűségét, és nem növelték a Fidesz támogatottságát (sőt a
Szonda Ipsos szerint októberben Orbán Viktor népszerűsége csökkent legnagyobb
mértékben). Ez még akkor is igaz, ha az MSZP támogatottsága már szeptember
elejére lényegében a törzsszavazói bázisára csökkent. Az a tény pedig, hogy az a kb.
2 millió ember, aki eddig is utálta Gyurcsányt, most még sokkal jobban utálja, még
nem feltétlenül tekinthető a politikai válság definíciójának. Ráadásul – egyelőre
legalábbis – az utcákról is eltűntek a tiltakozók.
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6.6.1.2.7.

Morális válság (?)

Egyértelműen itt a leghalványabb a kérdőjel. Ennek a kérdéskörnek a következő három
aspektusa tűnik a legrelevánsabbnak:
– A hazugság. Erről már annyit írtak, hogy nem érdemes kitérni részletesebben, de
hogy a történtek egyediségét a „minden politikus hazudik” toposzhoz képest
Rauschenberger Péter fogalmazza meg legtalálóbban: „A parlamentnek felelős
kormány és a választóknak felelős parlament természetesen idealizáció. A valóság
más. De ha a felelős kormányzás elmulasztása, abban a ritka esetben, amikor kétség
nélkül bizonyítani tudjuk, nem számít botránynak, azzal azt mondjuk ki, hogy a
demokratikus ideál már egyáltalán nem is irányadó, már nem is releváns szempont,
amihez a valóságot időnként hozzámérjük.” (Élet és Irodalom IX. 29.)
– Az őszödi beszéd hangvétele, a trágár stílus. Ezt a szempontot a legtöbben
hajlamosak elbagatellizálni, sőt egyesek odáig mennek, hogy kifejezett erényként
interpretálják. Hasonló súlyú morális problémát láthatunk benne, mint a beszéd
tartalmában. A köztársaság miniszterelnöke ugyanis nyilvánvalóan komoly mintaadó
szerepet tölt be, egy ilyen habitusú ember egyszerűen nem méltó erre a szerepre, még
akkor sem, ha a legszűkebb baráti környezetében beszél így (itt persze korántsem
erről volt szó, hiszen 200 ember előtt, miniszterelnökként nyilvánult meg). Úgyhogy
ezen a téren legalábbis egy platformra kerül az utcán randalírozó szélsőjobboldali
csőcselék, valamint az egykori kommunisták és a szabadon lebegő liberális
értelmiségi-zsurnaliszták jó része: az ordenáré trágárság platformjára.
– A rendőri brutalitás, és a következmények elmaradása. Az egész őszi
eseménysorozat legsúlyosabbnak tartott mozzanata következő. A köztársaság
rendőrségének a tévészékház ostromát követő éjszakákon és főleg október 23-án
tanúsított, jelentős részben ártatlan embereket érintő, válogatott módszerekkel és
eszközökkel folytatott, anonimitásba burkolózó, elképesztően brutális fellépését, és a
budapesti rendőrfőkapitány ezt követő cinikus, pofátlan és az embereket hülyének
néző magyarázkodásait. Az volt a magyar demokrácia szégyene, hogy ez az ember a
posztján maradhatott. Mert mondhatja Orbán Viktor, hogy ő ismeri Gergényit, akit jó
rendőrnek tart, és tudja, hogy igazából nem ilyen ember. Az senki számára nem lehet
mentség, hogy politikai sugalmazásra (utasításra?) cselekedett. Úgyhogy ő igenis
ilyen ember. Egy valóban a Kádár-kor nyelvét beszélő korlátolt szakbarbár, aki egy
jogállamban kisvárosi rendőrkapitány sem lehet, nemhogy egy megye, és főleg nem
a főváros első számú rendőre.
Külön érdekes volt megfigyelni, hogy az október 23-át követő napokban több, eddig
általam értékelvűnek gondolt-ismert liberális értelmiségi, politikus a politikai elfogultság
(sőt a politikai szenvedély) hatására hogyan bagatellizálta el a történteket, milyen
megértéssel viszonyult a rendőrségi brutalitáshoz, mint például Gönczöl Katalin, Hack
Péter, Bauer Tamás, Gusztos Péter, részben Fodor Gábor (természetesen Kuncze Gábort és
Demszky). Kitűnő ellenpéldák: Kis János, Tamás Gáspár Miklós és mindenekelőtt
Rauschenberger Péter nagyhatású, empirikus cikke az Élet és Irodalom november 3-i
számában.
Utóbbi cikke végén eljut a következők kimondásáig: „Szerintem ez az a helyzet, amikor
nekünk, az ország liberális értelmiségének kéne kimondani, nem kimondani, sikítva
kiabálni, hogy tűrhetetlen botrány, ami történt, és hogy nem vállalunk ezzel semmiféle
közösséget... Ha nem tesszük meg, többé nem formálhatunk igényt arra, hogy konzervatív
polgártársaink becsületes embereknek tartsanak bennünket.” Én, „konzervatív polgártárs”ként természetesen nem mennék ilyen messzire, úgyhogy maradok csupán a föntebbiek
rögzítésénél.
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A baloldali sajtó jó része is igyekezett elhallgatni a történteket. A Népszabadság például
teljesen negligálta a konkrétumok közlését, még az Áder János október 26-i
sajtótájékoztatójáról szóló tudósításból is teljes egészében kimaradt az erről történő
beszámoló (miközben a sajtótájékoztató első, nagyobbik része erről szólt). Ezzel szemben
a Magyar Nemzet példás tényszerűséggel, heteken keresztül ismertette a konkrét eseteket.
(Ilyenkor üt persze vissza, hogy a Magyar Nemzet túl sokszor csinál a bolhából elefántot,
kiált fölöslegesen farkast, és amikor tényleg itt a farkas, akkor sem hisznek neki az
elkötelezett jobboldali törzsszavazókon kívül.)
6.6.1.3.

Társadalmi kiábrándulás

Ez egy objektív folyamat: nincs megszilárdult politikai szisztéma, a harmadik köztársaság
legitimációs válságban vergődik. Ennek oka pedig döntően a kiábrándulás. A rendszerváltás
ígérete a gyors felzárkózás volt, ami azonban elmaradt. Az ország elmaradottságát tévedés
volt azzal magyarázni, hogy Magyarország a szovjet érdekszférába tartozott, ugyanis az
ország ezeréves története során soha nem volt igazán közel a nyugat-európai társadalmi
gazdasági színvonalhoz – Magyarország 1860-ban is és 2008-ban is az európai átlag-GDP
körülbelül 60 százalékát termelte ki. Ma megint az az illúzió került elő, hogy hazánk
radikális váltással letérhet a viszonylagos elmaradottság útjáról, pedig erről a pályáról nem
lehet társadalmi, politikai rendszerváltással kitörni, azt immár 500 éve a világgazdasági
helyzet határozza meg.
Horn Gyula is megpróbálta, s bár nem mondták ki, kudarca az volt, hogy nem sikerült
nagyon gyorsan, egy modernizációs programmal felzárkóztatnia az országot. Horn
törekvése, hogy első körben vegyenek fel minket az unióba, megbukott – ez volt talán az
MSZP legnagyobb, de nem látványos kudarca. Széles körben csak 2009-ben döbbent rá a
társadalom, hogy lehetetlen a felzárkózás. De ezt a helyzetet az emberek nem a
világgazdasági összefüggésekkel, hanem a rossz kormányzással, a kisiklatott
rendszerváltással magyarázzák – és ez maga a legitimációs válság, ami a jobboldal és a
szélsőjobb megerősödésével jár. A harmadik folyamat pedig a globalizáció, amit a világon
mindenhol vallási és nemzeti fundamentalizmus erősítésével próbálnak ellensúlyozni.
6.6.1.4.

6.6.1.4.1.

Fejlődött-e a demokrácia a rendszerváltás óta avagy a XXI. századi diktatórikus
demokráciánk
A magyar demokrácia fejlődésképtelensége a rendszerváltás óta

Ez az alfejezet egy civil, pártfüggetlen szervezet koncepcionális anyagából lett
összeállítva.
Ma már az Alkotmányunk szerint is teljesen szabad gondolkodásúak, szellemiségűek
lehetünk. Ebbe az is belefér, hogy a baloldali érzelmű ember baloldali párttal szimpatizál, a
jobboldali érzelmű ember jobboldali párttal, de persze fordítva, azaz keresztbe is léteznek
szimpátiák. Viszont markánsan megjelent, talán világ-, európai és magyar viszonylatban is
a már ismert, megszokott, történelmi pártoktól való elfordulás a pártpolitikai viszonyok
negatív „sajátosságai” miatt. Ennek az elfordulásnak, csalódottságnak, elégedetlenségnek,
más utáni vágynak az okai igen összetettek, de a lényegük a (párt)politikák többször
megtapasztalt NEM NYÍLT, NEM ŐSZINTE és NEM KÖZVETLEN jellegük. Az
érzelmi okok, mint következmények mellett az egyes társadalmakra, a gazdaságokra, a
cégekre, a családokra, az egyes emberek életére, érdekére ható napi, negatív jelenségek,
hatások, következmények a meghatározók.
Az emberek a magyar történelemnek az elmúlt 20 éve alatt megtapasztalták, felismerték,
hogy a rendszerváltással visszakapott függetlenségünkkel és az 1989-es történelmi
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esélyünkkel messze nem kapták meg, nem értük el azt, amit ez az életrevaló magyar nép
elérhetett, megkaphatott volna ennyi idő alatt. Ebben pedig meghatározó szerepet játszott
és játszik a pártháború, a pártcsatározások által kettészakított ország és a különböző
kormányciklusok egymást lerontó politikai, társadalmi, gazdasági tevékenységei, melynek
a levét az állampolgárok isszák meg. A magyarságot, a magyar nemzetet nem hagyták úgy
élni, fejlődni, gyarapodni a pártok, ahogy annak esélye 1989 után adva volt. Az a kérdés,
hogy kinek kell ez a helyzet amibe kerültünk és meddig nézik ezt tétlenül a CIVIL-ek
avagy a pártfüggetlenek?! Nem egy XXI. századi magyar forradalomra gondolok, hanem
egyszerűen egy széleskörű, hatékony civil összefogásra, ahol egy jól szervezett többség a
közvetett képviseleti demokrácia terhére, a demokráciát végre továbbfejlesztve, a
közvetlen részvételi demokrácia lehetőségével élve beleavatkozik a jövőjébe illetve kezébe
veszi jövőjét.
A civil többség elsősorban és alapvetően nem a múlttal, nem a jelképekkel és nem a már
megszokott vagy talán már meg is unt pártokkal foglalkoznának, hanem a jelennel, a
jövővel, az emberekkel, az országgal. Emberközpontúság, szakszerűség, ésszerűség,
alkalmasság, teljesítményképesség, gazdaságosság alapján törődnének mindenapjaink
kihívásaival. Ma már az embereknek több, mint a 90%-a következőket szeretné átélni: „jól
ébredjek; legyen minden napra célom, tervem, tennivalóm; legyen megfelelő megélhetési
forrásom; legyen lakásom és olyan ingóságaim, amelyek között jól érzem magam;
egészségesen éljek; szórakozzak, sportoljak, szurkoljak, kikapcsolódjak; tanulhassak,
képezhessem magam; gyógyíttassam magam, ha szükséges; utazhassak, világot láthassak;
legyen családom és barátaim; legyen minden napra önmegvalósítási élményem; stb.
Mindez adassék meg szeretteimnek is; legyen jövője szeretett országunknak; legyen béke
és nyugalom; ne kelljen pártoskodni, ha nem akarok, mert nem érdekel; szolgáljon ki
megfelelően a kormány, az állami, közigazgatási és önkormányzati apparátus; érezzem,
hogy aktív részese vagyok az országnak és nemcsak négyévente kellek a választásoknál;
követhessem és hozzájárulhassak az ország működéséhez; legyenek hozzám nyíltak,
őszinték és közvetlenek, hogy minél kevesebb átverésnek és csalódásnak legyek szenvedő
alanya; és még sok más fontos emberi igényem. Mindemellett a magyar történelem legyen
tanulságos és a jövőben szebb, tartalmasabb. Ünnepeljük meg történelmi ünnepeinket,
vonjuk le a múlt szomorú tanulságait, hogy többé ne történhessenek meg. Viszont nem
több, csak ennyi, mert nincs időnk a múlton keseregni, azzal foglalkozni, mivel az már
elmúlt és nem is pespektívikus. A mindennapokért élünk, nem a múltért, nem a pártokért,
nem a múltbeli és a jelenlegi pártvezérekért, történelmi személyekért, nem a
pártjelszavakért, nem a pártjelképekért, nem a pártszínekért, nem a pártprogramokért, nem
a választási programokért, amit pártonként 10-20 fő (elnökség) diktál, jóváhagyatva 1001000 párttaggal (választmányok, közgyűlések, kongresszusok). Ezt kell szeretned 10 millió
magyar! Nem a pártmagyarázkodások és a pártérdekek, nem a koalíciós színpadok, azokon
belül is a szűkebb mutyi érdekek érdekelnek bennünket embereket, lakosokat, választókat,
magyarokat.”
Az emberek évszázadok óta megszokták, hogy vannak pártok és azoknak vannak tagjai. A
választásokkor, négyévenként jelöltjei, általában „pártkatonák”. Tehát, a nyájszellem
alapján ezt fogadja el az emberek többsége. Igaz sokan, de talán mindenki érzi, hogy
négyévenként van egy kampány show műsor, amelynek keretében elhangzanak
programok, tervek, ígéretek. Óriási színészi teljesítménnyel látunk, hallunk, olvasunk a
„politikai tűzijátékról”, kiváló színészi képességű emberekkel illusztrálva. Aztán ki
érzelmileg, ki értelmileg, ki mindkét szempontból szavaz és utána „szevasz tavasz”, négy
évig csak az öröm és az üröm, mert közben a mindenkori győztesek a legokosabbak. Egy
kis cirkusz, egy kis kenyér a választók illetve az állampolgárok számára és az emberek a
partvonalon kívülről nézik a nem is mindig értük folyó meccseket! Ők, a választások
győztesei, ott fenn tudják: a választók nem tehetnek és nem is tesznek semmit a
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választások után már! Majd négy év múlva mindezt elismételtetik a választókkal, akik úgy
tesznek, mintha mi sem történt volna, belemennek a mókuskerékbe, az önbecsapó, önámító
játékba.
Vajon a pártalapú választásoknál mennyire a legalkalmasabb emberek kerülnek az egész
ország sorsát eldöntő vagy bármilyen mértékben befolyásoló pozíciókba? Ugye egyértelmű
a válasz, hogy egyáltalán nem mindig és nem mindenhova kerülnek a legmegfelelőbb
emberek, na nem pártpolitikai szempontból, hanem az ország többségének az érdekéből
megítélve. Természetesen a pártok, a számukra legkiválóbb és főleg legmegbízhatóbb
pártkatonáikat adják: családtagok, barátok, iskolatársak, sporttársak, vadásztársak,
üzlettársak, sorstársak, kortársak, stb., akik azért általában szakemberek is valamilyen
szinten. Gondolom mindenki érzi, belátja, tudja már, hogy ez az ország és az itt élők
számára korántsem életbiztosítás. Viszont évszázadok óta megszoktuk ezt a metódust. Sőt
közel egy évszázada (például 1919-től számítva folyamatosan) arra szoktatták a magyar
embert, hogy majd mások gondolkodnak és cselekednek helyettük. Az egyes kormányok,
pártok meg szervezetek nagyon ügyesen szervezve, úgy mondjuk, hogy politizálva,
mindent lerendeznek, amit csak tudnak és az emberek fogadják csak el Őket és elégedjenek
meg azzal, amit kapnak, mert, aki nem lép egyszerre, az nem kap rétest estére! Valljuk be
őszintén, mivel mindig mások döntöttek helyettünk, így elszoktunk a döntési
igényességünktől és inkább elfogadjuk ami van, mert nem szeretünk konfrontálódni és
egyébként is ez az élet rendje, mondják az „öregek”.
A civilek igénye az, hogy tehetséges, alkalmas, teljesítményképes, gazdasági szemléletű
szakértők, menedzserek kerüljenek a parlamentbe, a kormányba és minden
kulcsfontosságú pozícióba, akikre nemzetközi mércével mérve is rá lehet bízni az ország
egyes részterületeit, főhivatalait.
Egy nagyméretű, szervezett, civil embercsoporttal nincs mit tenni egyik kormánynak és
pártnak sem, mint elismerni, elfogadni, na meg megbontani, ha hagyják magunkat! Ettől
szép ez a magyar demokrácia játék, mert színes, mert a jövőnk érdekében mindent meg
kell tennünk, hogy ébredjünk fel történelmi álmunkból és szálljunk ki a pártpolitika
ringlispíljéből!
Civil ellenállás, tagadás és jelenség például az is, hogy az előző országgyűlési
választásokon kb. 50.000 érvénytelen szavazat volt. Ezek jelentős része attól volt
érvénytelen, hogy vagy mindenki vagy többen voltak bejelölve a kelleténél, de volt üres is.
Ennek a jelenségnek az a feltételezett oka, hogy többen így fejezték ki ellenvéleményüket a
pártalapú választásokkal szemben, így fejezték ki a pártok tagadását.
Az Európai Uniós képviselőink tollából megjelent, hogy az Európai Unióval szemben
jelentős lemaradásunk van a társadalmi párbeszéd, a civil szervezetek támogatása és a
velük való együttműködés terén. Ebből is tanulni kellett volna a mindenkori
kormányoknak, de ennek nyoma sem volt.
Mit gondolnak hol tartunk mi most itt Magyarországon a demokrácia skáláján? Nem
vállalom fel, hogy ezt pontosan megmondjam Önöknek, de engedjék meg, hogy azért
elgondolkodtassam Önöket, bár nem vagyok filozófus, de politológus sem. A
demokráciának az adott társadalmi időszakra vonatkoztatott foka a diktatúra és az anarchia
között van. A mi történelmünkben az anarchiától messze voltunk és zömmel a
diktatúrákhoz voltunk közel. Persze a régebbi, évezredekkel, évszázadokkal ezelőtti
diktatúrákhoz képest jobb volt a helyzetünk, bár ez nem vigasztalhat Bennünket, hiszen az
nem boldogít, ha valaki a legrosszabbhoz hasonlítja a saját helyzetét. Amennyiben a tőlünk
nyugatra lévő országok történelméhez és az ott kialakult társadalmi helyzethez,
demokráciákhoz viszonyítjuk magunkat, úgy már sokkal és joggal rosszabb a megítélésünk
és érzetünk. Hogy állunk az 1989 utáni demokrácia fejlődésünkkel, fejlesztésünkkel.
Nekem az a meggyőződésem, hogy nagyszerű történelmi vívmány az új Magyar
Köztársaság, a többpártrendszer, a szabad választások, az Alkotmányunk, de mégis azt
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mondom, hogy 1989 nagyszerű vívmányainál megállt a magyar demokrácia fejlődése,
bizonyos értelemben az idő, mert megállították a pártosodásunkból fakadó negatívumok.
Az azóta és jelenleg is működő magyar demokrácia erősen irányított, merevre szervezett
demokrácia, sokkal több a közvetett demokrácia elem, mint a közvetlen és ezen egyik
nagypárt illetve koalíció sem igyekezett változtatni. Pedig a közvetlen civil kontrollra, a
közvetlenebb állampolgári részvételekre óriási szükség lenne.
6.6.1.4.2.

A többpártrendszer álcázott diktatórikus hatásai a demokrácia korlátozására

1989-1990 során létrejött az új, demokratikus, többpártrendszerű Magyar Köztársaság és
ennek Alkotmánya, ami merőben új és perspektivikus utat nyitott a magyar nemzet elé.
A demokratikus berendezkedést, jogokat és működési mechanizmusokat kijelölték a
törvények és a jogszabályok. Ezek a lehetőségek a rendszerváltást megelőző évtizedekhez
képest minőségileg egy sokkal magasabb rendű politikai, társadalmi, gazdasági lehetőség
együttest alapoztak meg.
Természetes és jogos problémát vetett fel az, hogy a magyarság nem tudott azonnal élni
minden demokratikus jogával, sőt meggyőződésem szerint még ma sem tud,
összehasonlítva más, fejlettebb, történelmi múlttal rendelkező nyugat-európai
országokéhoz képest. Sajnos ezt a (parlamenti) pártpolitikai elit ki is használja
tömegmanipulációs céljaira.
Külön tanulmány(ok)ra lenne szükség ahhoz, hogy elemezhessük és értékelhessük a
rendszerváltáskor deklarált demokratikus jogok és lehetőségek milyen formákban,
mértékben nőttek, csökkentek, változtak deformálódtak, merevedtek. Itt nem csak az írott
formában szabályozott demokratikus jogrendszerre gondolok, hanem a szabadon nyújtható
és igényelhető demokratikus lehetőségekre, hiszen nem lehet mindent leríni, leszabályozni,
talán támaszkodhatunk (támaszkodhatnánk) a jóhiszemű emberi hozzáadott értékre is.
Az önkormányzati szférában, képviselőként és bizottsági tagként 16 évet töltöttem el, tehát
volt időm viszonylag jól megismerni például az önigazgatást, az önkormányzatiságot, az
1990-es önkormányzati törvény demokratikus szellemiségének érvényesülését. Sajnos a
tapasztalataim igen rosszak, mivel a törvényben foglaltak igen sokféle önkényességi
értelmezésben alkalmazhatók, bizonyos határokon belül. A demokratikus állampolgári,
képviselői jogokat jelentősen lehet korlátozni és azokkal viszonylag szabadon játszani. A
mindenkori vezető pártok illetve koalíciók ezt maximálisan ki is használják.
A rendszerváltás utáni két évtizedben a demokrácia, különösen annak nem a közvetett,
képviseleti formációja, hanem a közvetlen, részvételi demokratikus lehetőségei szinte alig
fejlődtek, változtak a 20 évvel ezelőttihez. Mindezt ahhoz képest mondom, hogy 20 év
alatt egyik kormány sem tett ezért annyit, amennyit tehetett volna, de ebben mi, egyszerű
állampolgárok sem igényeltünk, követeltünk ki többet.
A teljesség igénye nélkül néhány, a parlamenti pártelit által alkalmazott, láthatatlannak vélt
diktatórikus elem, melyek csendesen elaltatják és visszafogják a demokratikus igényeket,
hozzászoktatva ezzel a választókat ahhoz, hogy… „mi vagyunk a pártok, mi mindent
jobban tudunk tőletek. Négy évenként szavazzatok, közben néha szóljatok, beszéljétek ki
magatokat (ha van hol, ha van mikor és ha van, aki meghallgat benneteket). Mi azonban
jobban tudunk mindent, talán ti ne is zavarjatok bennünket a gondolataitokkal és
javaslataitokkal, legrosszabb esetben a képviseleti hierarchiának egy olyan szintjén,
ahonnan már úgysem ér bennünket semmi érdemi információ, mert elhal útközben. A két
választás közötti időszakban meg húzzátok meg magatokat és ne gyötrődjetek azáltal, hogy
gondolkodtok, meg, hogy mit csinálnátok másként, mert nem értetek hozzá, hiszen úgysem
ismerhetitek a hatalom ízét, mámorát.” A demokrácia bizonyos mérvű korlátozását
támasztják alá a következő jelentések illetve tapasztalatok is:
– két választás között az állampolgárok érdemi vélemény nyilvánítási lehetősége és
ennek hatékonysága minimális
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– a választott országgyűlési és önkormányzati képviselők elszakadnak a választóiktól:
• fogadónapok ritkák, szűkre szabottak, formálisak
• minimális az érdemi képviselői visszajelzés a felvetéseikre
• a képviselő a pártján alig tud átvinni lakossági észrevételt, problémát
• amennyiben ellenzéki a képviselő, úgy nincs mozgástere
• a lakosság által választott képviselőket kötelező szavazógéppé kényszerítik a
pártok, a pártkötelmek miatt, tehát nem tudnak eleget tenni a választóik közvetlen
érdekképviseletének
• a lakossági fórumok ritkák és idő- valamint témagazdálkodásuk formálissá teszi
azokat
– a szakbizottságokban alig van érdemi munka, mert a képviselői szavazógépezeti
pártarányok itt is lehetetlenné teszik az 1990-es, új, Magyar Köztársaság
demokratikus eszméjének tiszta érvényesíthetőségét
– a képviselői anyagok, előterjesztések egy jelentős része nem kerül időben a
képviselőkhöz, így nem tudják érdemben átnézni, utánanézni, a választóikkal és az
érintettekkel konzultálni. Sokszor a késedelmes küldés tudatosan pártirányított.
– a hozzászólások időkorlátaival való játékok miatt nem alakulhat ki a demokrácia
alapját képező véleménykülönbségek érdemi megvitatása sem, amire rájátszanak a
vezető pártok
– nincs a demokratikus törvényekkel való visszaéléseknek megfelelően szigorú
jogorvoslati lehetősége
– az önkormányzati törvényt, az információszabadságról, a közérdekű adatokról szóló
szabályozásokat a hatóságok, a bíróságok nem kezelik rangjukon, így a hatalmon
lévő pártok ezekkel úgy játszanak, ahogy akarnak, fenntartva bizonyos színpadias
motívumokat
Összességében a felsoroltakból kitűnik, hogy az 1990-es demokrácia megrekedt, sőt
kifinomult módszerekkel, a pártérdekek diktátumai miatt jelentősen korlátozódott. A
magyar „pártháború” illetve az intellektuális polgárháborúnk, közvetlenül a mindenkori
párt-elit az 1990-es demokráciát bujtatott, diktatórikus elemekkel többpártrendszerű
diktatórikus demokráciává silányította. Úgy szól a mondás, hogy a történelem ismétli
önmagát: remélem, hogy ebből az intellektuális polgárháborúból talán már nem lesz
fegyveres polgárháború. Ez a jelenség is biztonsági kockázata a tízmilliós
Magyarországnak, amit kezelni kell, de nem a mindenkori politikai hatalomért, hanem
értünk, tízmillió állampolgárért, mert a párt-elit és az állampolgár érdeke már nagyon
sokszor eltér egymástól.
6.6.1.5.

A magyar, intellektuális polgárháború egyik torzója a szélsőjobb

A magyar parlamenti pártok közel egy évtizedes pártharcai kitermelték a szélsőjobb közel
20%-os választói támogatottságát 2010-ben.
6.6.1.5.1.

Szélsőséges, erőszakos szervezetek, mint a demokratikus társadalmak egyik
fő veszélyforrása112

A fejlődés egyetlen demokrácia életében sem konfliktusoktól mentesen, hanem sokkal
inkább kisebb-nagyobb válságokkal és visszalépésekkel megszakítva, valamint átmeneti
hanyatlással tarkítva történik. Mindez része a demokratikus társadalom fejlődése
természetes folyamatának. A szélsőségesség általában velejárója a demokratikus
társadalom fejlődésének.
A szélsőséges, erőszakos nézetek, mozgalmak és szervezetek létezése elkerülhetetlen a
világon, mint ahogy egész Európában is így van, évtizedek óta. Az állam és az
alkotmányos rend ellen erőszakkal fellépő szélsőséges mozgalmak végigkísérték a nyugati
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demokráciák fejlődését, és jelen vannak napjainkban is. Féken tartásukhoz a rendőri,
belbiztonsági, titkosszolgálati erők elegendők, mert a társadalom szélesebb rétege elítéli
őket.
A címben említett veszélyforrás tükrében a demokráciáknak ez a válsága inkább
megelőzhető és kezelhető, mintsem megoldható. A demokratikus társadalmaknak ezzel a
veszéllyel folyamatosan számolniuk kell napjainkban és a jövőben is, elsősorban a fiatal
demokratikus országokban, ahol a demokrácia intézményei sérülékenyebbek. Az ilyen
típusú válság megoldásának talán abban az esetben van reális alapja, ha arra a társadalmon
belül keressük a megoldást, az ok-okozati összefüggések feltárásával, minden érintett fél
bevonásával, a törvényes keretek között. Egyáltalán nem célravezető megoldás az, ha az
erőszakos cselekedetekre erőszakkal válaszol a mindenkori hatalom.
A veszélyhelyzet kezelésének folyamatában a megelőzés ebben az esetben azt jelenti, hogy
a szélsőséges szervezet nem juthat el az erőszakos cselekmények végrehajtásáig. Minden
körülmények között, lehetőleg demokratikus eszközökkel kell ebben a szélsőséges,
erőszakos szervezeteket megakadályozni. Nyugati demokráciák tapasztalataira hivatkozva,
a szélsőséges szervezet nem kaphat nagy nyilvánosságot, társadalmi bázisának helyzetét
pedig folyamatosan ellenőrizni szükséges.
Biztonságpolitikai, belpolitikai szempontból a demokratikus társadalmakban a
szélsőségesség és az azzal párosuló erőszakosság, különösen ha politikai párthoz köthető,
komoly veszélyforrás. Megelőzése érdekében célszerű idejében felismerni a szociális, a
vallási, a kisebbségi és az ideológiai nézetkülönbségi jelenségeket, amelyeket a társadalom
lehetőségei alapján célszerű javítani, megszüntetni. A veszélyhelyzet kezelése
szempontjából az sem mindegy, hogy a szélsőségesség a társadalom melyik rétegében és
közigazgatási szempontból hol jelenik meg, vagy kap támogatást.
Napjainkban a nyugati demokráciák a szélsőséges, erőszakos csoportok megjelenésével és
az erőszakos cselekményekkel – a nagyvárosokban és környékükön – a fiatalabb generáció
körében számolnak elsősorban.
Tehát a szélsőséges, erőszakos szervezetek kialakulása és tevékenysége szempontjából
kifejezetten „kedvező” terep a nagyvárosok és közvetlen környezetük. Szakemberek
szerint a világ lakosságának kétharmada városlakó lesz a század közepére. A nagyvárosi
erőszak – a hatalom minden törekvése ellenére –, gátolja a szegénység, a munkanélküliség,
a hajléktalanság felszámolásának lehetőségét. Ez a jelenség Nyugat-Európa szinte
valamennyi nagyvárosában tapasztalható, de jelen van a közép- és kelet-európai térségben
is.
A szélsőségesség másik veszélyes formája akkor jelenik meg, ha „ideológiai töltéssel”
rendelkezik, és követői a demokratikus törvények fölé helyezik magukat. Ez a jelenség
szinte kezelhetetlen a fiatal demokráciákban, ahol még nincs meg a társadalom által
elfogadott elméleti és gyakorlati tapasztalat a megoldásra; ahol maga az államrend, a
parlamenti demokrácia működése is sérülékeny.
A politikailag támogatott erőszakos cselekményeket végrehajtó szélsőséges szervezet
jellegének, csoportdinamikájának pontos vizsgálata, jellemzése, az állam biztonsága, a
demokrácia működése szempontjából kiemelt feladat az alkotmányos demokráciákban.
Általánosságban véve: a szélsőséges, erőszakos cselekmények kezelésével kapcsolatban az
a fő probléma, hogy az állam, a demokratikus hatalom nem tudja objektíven felmérni,
megítélni az események kezdetén az ellene fellépők magatartását. Más szóval, a lehető
legkorábban fel kell ismerni, hogy mi az az „értelmezési keret”, amelyet a szélsőséges,
erőszakos csoport, szervezet és a támogatók nagy része magáénak fogad el. Az
„értelmezési keret” tulajdonképpen a sztrájk, a tüntetés, az erőszakos cselekmény kiváltó
oka. Ez általában a társadalmi elvárások és a valóság közötti eltérés területén keresendő.
Tapasztalatok alapján az eltérés területe minél nagyobb, annál hevesebb és erőszakosabb a
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tiltakozás a társadalom sértett csoportjai részéről. Természetesen a tiltakozás, sztrájk,
tüntetés, erőszakos cselekmény hevessége, hulláma azonban más tényezőktől is függ.
A szélsőséges, erőszakos szervezetek nyilvánosságra lépését a hatalom általában
törvénytelennek tekinti, különösen, ha az erőszakos cselekményekkel párosul. Az első
erőszakos fellépés, cselekmény időpontjának meghatározó jelentősége van a
veszélyhelyzet további kezelése szempontjából. Nevezetesen: a hatalom, a rendőribiztonsági erők mértékadó, egyenlő értékű, azonos mértékű reakciójának a cselekménnyel
szemben az események további menete szempontjából meghatározó jelentősége van. A
törvényes fellépés, amely szakszerű, csillapíthatja a cselekmény erőszakosságát, de
legalábbis nem súlyosbítja a helyzetet, hanem lehetőséget biztosít a probléma tárgyalásos
úton történő megoldására.
A nyugati demokráciák tapasztalatai alapján a rendőri-biztonsági erők erőszak alkalmazása
nem emelkedhet stratégiai szintre. Másképpen, az „akciómegtorlás-akció” módszer nem
indíthat el „erőszakspirált” az erőszakos cselekmények kezelésének folyamatában. A
nyugati demokráciák tapasztalatai alapján ebben az esetben a hatalomnak esélye sincs a
sikeres veszélyhelyzet kezelésre.
A címben jelzett probléma vizsgálata során fontos tudnunk, hogy a demokráciában az
átlagember is könnyen hajlandó elfogadni az „őrült” eszméket, sőt magától értetődő
természetességgel kiszolgálja azt. Továbbá tudnunk kell azt is, hogy napjainkban megnőtt
az egyén felelőssége a társadalom működésének minden területén, a demokratikus
értékrend megszilárdítása érdekében. Tudják ezt az erőszakos szervezetek vezetői is, akik
vallásos hittel vagy szélsőséges tanításokkal, ideológiákkal igyekeznek befolyásolni az
egyén döntéseit, stratégiájuk elfogadása érdekében.
A nyugati demokráciák gyakorlatát elemezve, sikerekkel és kudarcokkal is találkozhatunk
az ilyen típusú veszélyhelyzetek kezelése során a hatalom részéről. Többségükben azonban
a jól megfogalmazott törvényeknek, a szélsőségek elleni politika hatékonyságának, a
politikai pártok és a parlament azonos, elítélő magatartásának, elhatárolódásának, a
nyomozók és az ügyészek törvény által biztosított széles körű hatáskörének, a hatékony
nemzetbiztonsági és hírszerzési munkának köszönhetően sikerül a problémát kezelni, de
legalábbis a társadalom által elfogadható korlátok között tartani.
A nyugati demokráciákban a szélsőségesség kezelésére alakult bizottságok személyeit
azonos értékrend, a demokratikus államrend megőrzése, a lakosság biztonságának
szavatolása vezérelte, politikai hovatartozástól függetlenül. Ez volt, és napjainkban is ez az
a belső, demokratikus erő, amely a legtöbb esetben elősegítette a sikert. A szélsőséges
szervezet megjelenésekor a vezető politikai erő, a politikai vezetők a lehető legkorábban és
egyértelműen elhatárolódnak; a demokrácia működtetésekor ez fontos „Játékszabály”. Ha
nem ez történik, annak kiszámíthatatlan következményei lehetnek. A kudarcok
elemzésekor szinte minden esetben megállapítható, hogy az előbb említett értékekkel
történő azonosulás hiányzott, vagy azt a vezető politikusok közül néhányan másképpen
értelmezték.
A nyugati demokráciák több évszázados gyakorlata alapján az alkotmányos köztársaságok
három fontos jellemzője, tartóoszlopa: az emberi és polgári jogok; a jogállamiság; valamint
az erőszak alkalmazásának kivételes joga. Más megközelítésben: a demokráciák egyik
fontos alapkérdése, hogy a szabadsághoz és a biztonsághoz való jogot egyensúlyban tartsa,
de egyik sem lehet korlátlan. A jogok gyakorlatban történő érvényesítése még a fejlett
demokráciákban is sok szempontból ellentmond egymásnak, ugyanis az egyik túlzott
érvényesítése korlátozza a másik gyakorlását, és fordítva.
Az a demokratikus állam, amelyik az alkotmányban biztosított szólás, gyülekezés és
egyesülés szabadságát tiszteletben tartja: erős demokrácia. Az a demokratikus állam,
amelyik a szélsőséges, erőszakos szervezetekkel szemben nem szerez érvényt az erőszakalkalmazás kivételes jogának: gyenge demokrácia.
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Ezzel együtt az erőszak alkalmazásának kivételes joga egyértelműen túlzott hatalmat
biztosít a demokratikus állam számára. A szélsőséges, erőszakos szervezetekkel szemben
szükség van erre a túlzott hatalomra, de ez veszélyes is lehet a korábban kivívott
demokratikus jogok gyakorlására. Ekkora erőt csak demokratikus körülmények között,
szigorú eljárási szabályok betartása mellett, azokkal szemben lehet alkalmazni, akik nem
fogadják el a demokratikus államrendet és az ellen erőszakkal lépnek fel.
A rendőri erők, a biztonsági szolgálatok munkájukat politikai ellenőrzés, felügyelet mellett
végzik, adott demokratikus társadalmi háttérrel, anyagi feltételekkel és szabályozott jogi
környezetben. A szélsőséges, erőszakos csoportok elleni tevékenység esetén is fennáll az
elkövetők jogainak tiszteletben tartása és a bizonyítási kötelezettséget előíró szabályok
betartása. Ezek a körülmények rendkívül szűkre szabják az intézkedési, cselekvési
lehetőségeket a szélsőséges, erőszakos szervezetekkel szemben. Meg kell tehát találni
azokat a formákat és módszereket, amelyek garantálják a rendvédelmi erők és a biztonsági
szolgálatok fölényét az említett csoportokkal szembeni intézkedések során.
A nyugati demokráciák tapasztalatai azt is igazolják, hogy a szélsőséges, erőszakos
csoportok többsége a teljesen törvényes politikai tevékenység és a köztörvényes bűnözés
határterületén működik, így az ellenük való sikeres fellépés nagyon jól összehangolt
politikai, rendvédelmi, titkosszolgálati, biztonsági erők és eszközök alkalmazásával
lehetséges, következetes politikai felügyelet alatt. Az ehhez szükséges szakértelem csak
hosszú felkészülés, felkészítés, kiképzés eredményeként alakul ki.
A tapasztalatokat elemezve, a sikeres megoldások esetén is az emberi szabadságjogok
(gyülekezés, mozgás stb.) korlátozásának kérdése jogos aggodalmakat okozott.
Másképpen, a demokrácia vívmányainak korlátozását az állampolgárok nehezen fogadták,
vagy viselték el. Ez azt jelenti, hogy a szélsőségesség kezelése a jogállamiság, a személyes
szabadságjogok és a magánélet tiszteletben tartása mellett képzelhető el a demokratikus
államokban.
Ahol a demokratikus állam szigorúan szabályozza az erőszak feletti rendelkezést,
alkalmazást, ott az állampolgároknak nem kell félteni a demokratikus vívmányokat.
Másképpen: ahol a szabadságjogokat nem csorbítják, ahol a hatalom nem kerüli meg a
jogállam elveit és eljárásait, ott a demokratikus állam részéről megnyilvánuló erőszakalkalmazás kivételes jogának gyakorlásától nem kell tartania az állampolgárok
többségének.
A nyugati államok tapasztalatait összegezve a szélsőségesség és az ezekhez kapcsolódó
erőszakos cselekedetek komoly veszélyt jelentenek a demokráciákra, ugyanakkor az ott
alkalmazott és sikeres modellek, módszerek iránymutatásul szolgálhatnak más államok
számára is.
A hatalom leváltására irányuló erőszak a demokráciákban a legveszélyesebb, amelynek
jogszerűsége, törvényessége lehet vitatott; ugyanakkor, ha megmarad a hatalom által
engedélyezett erődemonstráció keretei között, kezelhető. Ezek általában a tüntetések és a
sztrájkok a demokráciában. Ugyanakkor a tüntetőket és a sztrájkolókat nem lehet
azonosítani sem a szélsőséges, erőszakos szervezetekkel, sem a tömeggel. A
veszélyhelyzet kezelése szempontjából az említett kategóriák pontos elkülönítése,
meghatározása fontos feladat a hatalom számára.
A veszély kezelése során központi elemet képeznek az állam értékei és érdekei, amelyeket
a politika fogalmaz meg, és a nemzeti biztonsági stratégiában, a részstratégiákban
(gazdasági, környezetvédelmi, katonai, katasztrófavédelmi stb.) válik ismertté a
közvélemény számára.
A legfontosabb értékek közé soroljuk: az alkotmányba foglalt elveket, a jogállamiságot, a
demokratikus intézmények zavartalan működésének biztosítását, a nemzeti függetlenséget,
a szuverén döntéshozatali képességet, a piacgazdaság zavartalan működését, az
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állampolgári és az emberi jogok érvényesülését, a szabadságjogokat, a lakosság
biztonságának szavatolását.
A fejlett demokráciák tapasztalatai alapján a szélsőséges, erőszakos szervezetek mozgósító
tevékenységükhöz a legkorszerűbb eszközöket (mobiltelefon, internetes honlapok, e-mail
stb.) használják fel. Ezekkel sokszorosára növelik a továbbítandó információkat,
viszonylag rövid idő alatt. Az eszközök felhasználásán keresztül szervezik nyilvános
szereplésüket, mozgósítják a szimpatizánsokat, és tájékoztatják a szervezet tagjait a
rendvédelmi erők tevékenységéről.
A szélsőséges, erőszakos szervezetek tevékenységének sikerében fontos szerepe lehet a
nyilvánosságnak. A média szervezethelyettesítő, eseményszervező feladatokat láthat el a
nem vagy alig szervezett események érdekében. A közvetítésekkel megadja a helyet, az
időt és a lehetséges cselekvési formákat az érdeklődőknek, még akkor is, ha nem áll
szándékában, mert csak az események hírértéke miatt közvetít az előkészületekről és az
erőszakos cselekményekről. Ezzel azonban lehetőséget biztosít a csatlakozásra azoknak is,
akik nem tudják, mit akar a szervezet, vagy annak célkitűzését nem fogadják el, csupán a
„balhé” kedvéért vannak jelen.
Ahhoz, hogy az állam és végrehajtó szervei csak azt tehessék a szélsőséges csoportokkal
szemben, amit a törvény megenged számukra, az állampolgár pedig mindent megtehessen,
amit a törvény nem tilt (ez a jogállami működés alapszabálya), nos ahhoz biztosítani
szükséges a jogrendszer, a törvényhozás és az igazságszolgáltatás demokratizmusának
garanciái mellett a részletekbe menő szabályozottságot is. Más szóval, szélsőséges
szervezetek mellett dolgozó jogi szakemberek pontosan ismerik a jogi hiányosságokat, és
ennek megfelelően tesznek javaslatokat a szervezetek vezetőinek az erőszakos
cselekmények végrehajtására. A szabályozottságnak ki kell terjednie a társadalmi élet
minden területére, mert ezáltal jelentősen szűkíthető a szélsőséges szervezetek működési
lehetősége, mozgástere.
A törvényesség másik oldala a rendvédelmi erők, a biztonsági és titkosszolgálati szervek
tevékenységének jogi biztosítása, jogi védelme. Tudomásul kell venni, hogy a szélsőséges,
erőszakos csoportokkal szembeni intézkedés során a helyzetfelismerés, a döntés nagyon
rövid idő alatt történik meg. A nyilvánosság előtt az esetleges helytelen döntés
szükségesnél nagyobb kritikája előre nem látható károkat okoz a szervezetben.
Ugyanakkor a helytelen döntésekért szakmai és fegyelmi úton szigorú felelősségre
vonásokat kell alkalmazni.
6.6.1.6.

Fogalmunk sincs mire szavazunk: alaptalanok a programok113’114

Kevesebb mint egy hónap múlva úgy megyünk el választani, hogy nem tudjuk mire
szavazunk: a pártok ugyanis semmit nem mondanak arról, mit tennének ténylegesen, ha
kormányra kerülnének. Nincsenek részletek, nincsenek hatások, kockázatok, hiányzik a
beígért intézkedések ütemezése. Négy év múlva megállapíthatatlan lesz, hogy teljesültek a
programok.
A választási programok és a nyilatkozatok alapján a választóknak áprilisban úgy kell döntést
hozni a következő négy évről, hogy a pártok semmiféle fogódzót nem adtak arra nézve, hogy
mi történne, ha kormányra kerülnének – állapítja meg a választási ígéretek értékelésére
szerveződött Mit ígérnek? civil kezdeményezés. A szakértőkből verbuválódott csapat szerint,
a pártok nem szolgálnak elegendő részlettel elképzeléseik felől, és nem adnak érdemi
válaszokat a költségvetési hatásokat, tervezett lépéseik időzítésére és végrehajtására irányuló
elképzeléseiket firtató kérdésekre.
Röviden: a pártok sokféleképpen ígérik a semmit. Vagyis, a választási programok nem
támogatják a pártok számon kérhetőségét: négy év múlva egyetlen párton sem lehetne
ígéretei teljesülését követelni, mert megállapíthatatlan lenne, hogy teljesültek-e a
meghirdetett programok. Amikor például konkrét intézkedéseket vetnek fel a választási
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dokumentumok, akkor hiányoznak a végrehajtás részletei: nincsenek megnevezve a források,
az időzítés, a várt és a remélt hatás, illetve a lehetséges kockázatok. Ezeket a pártok meg sem
kísérelték felmérni programjaikban.
6.6.1.6.1.

Alaptalan ígéretek

Az ígéretek homályosak, pontatlanok, mind a feladatvállalás mértékét, mind indokoltságát
illetően kiegészítésre várnak. Ennek érdekes példája a Jobbik programja, amelynek
költségvetési forrásigénye szabad szemmel láthatóan is irreális, az ígéretek ütemezése és
pontatlansága miatt a pontos beárazás is komoly korlátokba ütközik.
Gyakran azonban még a konkrét intézkedések ígérete is kimaradt a választási
programokból, így a választók csak saját hitük és vélelmük alapján ítélhetik meg
kivitelezhetőségüket. Az MDF programja vázlatos, sok kérdéssel nem foglalkozik, a
Jobbik tervei költségvetési szempontból megvalósíthatatlanok, a Fidesz egy viszonylag
világos jövőkép és értékrend felrajzolása után semmit nem mond a megvalósítás
eszközeiről, az MSZP pedig téves kiindulási ponton állva nem ad választ a gazdasági és
társadalmi problémák egyikére sem.
A Mit ígérnek? csapata a kormánypárt választási programját értékelte a legrosszabbra: csak
egy átmenő 2-est kapott. Az MDF 3 pontot ért el, és még a Jobbik is összeszedett 2,5
pontot ugyanezen a teszten. A Fidesz leheletnyivel megelőzte ugyan a szocialista pártot, de
a Jobbikénál gyengébbnek bizonyult a programja.
Az MDF kivételével a pártok egyöntetűen a megalapozottság tekintetében hozták a
legalacsonyabb (elégséges) részosztályzatokat és programjaik célzottsága terén teljesítettek
relatíve a legjobban – azaz, minden programban kiolvasható egy viszonylag világos, habár
többnyire konkrét részleteket mellőző jövőkép és egy ezt megalapozó értékrend.
6.6.1.6.2.

A Fidesz lózunggyűjteménye

Mindegyik párt esetében közös, hogy egy munkára, biztonságra és kiszámítható
életkörnyezetre épülő ország képe bontakozik ki. Leggyakrabban a vállalkozásbarát-,
teljesítmény-ösztönző adórendszerre, a közoktatás minőségére, a képzetlenek
foglalkoztatására, valamint a költségvetési politika stabilitására és kiszámíthatóságára
térnek ki a pártok.
A nagy kérdés, hogy konkrétan mit tervez a Fidesz mint a kormányzásra leginkább esélyes
politikai erő, a párt választási programjának múlt heti közzététele után is válasz nélkül
maradt. A Fidesz Nemzeti ügyek politikája című irata konkrétumokat nélkülöző
lózunggyűjteményként jellemezhető. A párt szemmel láthatóan kínosan ügyelt arra, hogy
az olyan kifejezések ismételgetésén kívül, mint a "bizalom", "család", "tisztelet",
"megbecsülés", ne szolgáljon konkrétumokkal azok számára, akik esetleg valódi
elképzeléseikre lennének kíváncsiak.
A program legszembeötlőbb hiányossága, hogy említést sem tesz a várakozásokat
felfokozó radikális adócsökkentésről (ez a szó konkrétan nem is szerepel a programban),
ahogy az euró bevezetésének fontosságáról sem esik szó. Az égető kérdésekre nem is
próbál meg válaszolni a program, még az elvi alapvetések szintjén sem, inkább megkerüli
ezeket.
6.6.1.6.3.

A szocialisták zéró koherencia programja

A szocialisták programjának egyik fő problémája a Mitígérnek értékelése szerint, hogy
még a jövőképe sem világos. Ebből fakadóan a célok sem konkrétak, az egyes ígéretek
pedig sokszor csak vágyálmok, elérésükhöz a program nem rendel konkrét eszközöket,
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vagy olyan már létező programok folytatásában bízik, amelyek hatékonysága
megkérdőjelezhető.
A homályos jövőkép részben abból ered, hogy a szocialisták az elmúlt nyolc év
eredményeinek értékelésekor tendenciózusan szelektálnak, és túlzottan az utolsó egy év
intézkedéseire támaszkodnak. Ennek megfelelően a mai gazdasági és társadalmi
problémákat következetesen az egyébként eredményesen kezelt gazdasági válságra vezetik
vissza. Tehát már a helyzetleírás, a kiindulópont is hiteltelen, a programban szó sincs a
problémák felismeréséről - állítják a szakértők.
6.6.1.6.4.

Az MDF és a Jobbik programja

Az MDF programja a Mit ígérnek? csapata szerint több helyen számszerűségében is jól
definiált célokkal rendelkezik. A legfontosabb problémakörök beazonosítása felismerhető.
Ugyanakkor nincs megjelenítve a nagyarányú kiadáscsökkentés fedezete, nincsenek
bemutatva az ígért hiánycsökkentés elemei.
Az MDF láthatóan tartózkodik a látványosan irreális, felelőtlen ígéretektől. A költségvetési
fegyelem fenntartása iránti elköteleződés pedig növeli a program megvalósíthatóságát.
Hiányzik viszont a prioritások meghatározása, és a feladatok ütemezése. Ez az MDF
programjánál külön problémát jelent, hiszen nagy átalakításokat ígér, amelyeknek
egyszerre bizonyára nem lehet nekikezdeni – kérdőjelezik meg a reformok kritikus
ütemének végrehajthatóságát az elemzők.
A Jobbik programja, mint előbb említettük, a költségvetési megalapozottság terén messze
elmarad az MDF-étől. A "radikális" párt ígéretei viszont történelmi regénybe illően
színesek: ha a Jobbik kormányozna, a Szent Korona-tanra épülne az alkotmány,
csendőrséget hoznának létre, istenhívővé formálnák a romákat, euró helyett helyi pénzeket
terjesztenének el, állatjóléti intézkedéseket foganatosítanának és államosításokat
hajtanának végre.
6.6.1.7.

Lengyel László: Csökkent a harag, gondban a Fidesz115

A közvélemény-kutatók adataihoz képest alacsonyabb lesz a választási részvétel, a Fidesz
kétharmada korántsem biztos, a szocialisták pedig nem tudják kampánytémává tenni
nyolcévi kormányzásuk eredményeit – nyilatkozta a Duna Televízió Heti Hírmondó című
műsorának Lengyel László politológus.
A becslésekhez képest alacsonyabb részvételre számít az egy hét múlva esedékes
magyarországi országgyűlési választásokon Lengyel László politológus; bár szerinte „ez az a
választás, ahol minden megtörténhet”. A politikai szakértő a Duna Televízió Heti Hírmondó
című műsorának nyilatkozott. Úgy látja: az esetlegesen gyengébb választási kedv a kis- és
közepes pártoknak kedvezne, a nagyoknak kevésbé.
Lengyel László szerint az emberek tanácstalanok, közülük sokan nem tudják, kire is
szavazzanak. „Ennyi tanácstalan emberrel régen találkoztam, az utcán is megkérdezi
mindenki, hogy most mi a csudát csináljon” – érvelt a szakember. A közvélemény-kutatások
ismeretében - melyek szerint a Fidesz nagy fölénnyel vezet – akár meglepőnek is tűnhet a
politológus másik állítása: a Fidesz láthatólag nem képes kellő mértékben mozgósítani
szavazóbázisát. Lengyel szerint ezt alátámasztják a közvélemény-kutatók adatai is, illetve
saját mindennapos megfigyelései.
Mint mondta: egy éve simán meg lett volna a Fidesz kétharmada, mára némileg változott a
helyzet. „Egy évvel ezelőtt azért lett volna egy drámai és valóban sima kétharmados
győzelme a Fidesznek, mert akkor igazi düh, gyűlölet, harag ébredt a választókban;
mindenekelőtt Gyurcsány Ferenc, másodsorban a szocialisták ellen. De Gyurcsány nincs egy
éve, néha felbukkan, de ennek a választók számára nincs jelentősége. A Bajnai-kormányra
pedig nem lehet haragudni azzal az igazi dühvel” – érvel Lengyel László. A szocialistákról a
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politológus úgy vélekedett: az emberek szemében már nincsenek is, eltűntek – éppen ezért
nincs „leváltási hangulat” sem a társadalomban. Ami rossz a legnagyobb ellenzéki párt
stratégiája szempontjából.
A Jobbikról szólva Lengyel úgy vélekedett: nekik bejött a „karaktergyilkos kampány”;
annak hangoztatása, hogy ez a párt mindentől távol áll, ami a „régi” pártokat érinthette,
befolyásolhatta, vagy amiben „azok” részt vehettek. A párt egyes vezetőivel szemben
előhozott negatív múltbeli cselekedetek pedig alig hatnak majd a szavazóbázisra – mondja
Lengyel László –, mivel a Jobbik nem vezérelvű párt. „Nem a személyek, nem a jelöltek,
nem a pártvezetők az érdekesek. Hanem az eszmék, a sokszor szakító, durva kijelentések” –
nyilatkozta a Duna Televízióban Lengyel László.
6.6.1.8.

A pápa a válságról beszélt, itthon a választásokról is prédikáltak116

Az egyház aktívan (párt)politizál és agitál!
XVI. Benedek pápa szerint az emberiségnek szellemi és erkölcsi megtérésre van szüksége
ahhoz, hogy túllépjen a mai mély válságon. Bölcskei Gusztáv püspök azt mondta, "nem
mindegy, hogy mi történik egy hét múlva, április 11-én".
Az emberiségnek szellemi és erkölcsi megtérésre van szüksége, hogy túllépjen a mai mély
válságból – mondta Urbi et orbi (a városnak és a világnak szóló) áldása során XVI. Benedek
pápa a húsvét vasárnapi mise bemutatása után.
Az egyházfő másfelől aggodalmának adott kifejezést azért a szenvedésért, üldöztetésért,
olykor halálért, amelyet keresztények kénytelenek elszenvedni hitükért egyebek között
Pakisztánban.
XVI. Benedek békére és megegyezésre biztatta a Közel-Keleten, különösen a Szentföldön
élőket. Annak a kívánságának adott hangot, hogy legyen vége az afrikai viszályoknak,
mindenekelőtt a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Guineában és Nigériában.
6.6.1.8.1.

Erdő Péter: az emberiség hivatása a szeretet és a viszontszeretet

A zsúfolásig telt Bazilikában a bíboros kiemelte: pusztították már az emberiséget és
népünket is természeti csapások, járványok, háborúk, nyomorúság és társadalmi bajok,
civakodás és gyűlölködés, önzés és kevélység, ám Isten segít az emberen "a saját (...)
igyekezetünk, a saját (...) szeretetünk által".
Az esztergom-budapesti érsek utalt arra, hogy "a világmindenség nem értelmetlen, szörnyű
erők játéka, hanem az isteni bölcsesség és szeretet alkotása", az embert pedig Isten
személyesen szereti. Jézus sorsában, életében, tanításában, szenvedésében és
feltámadásában "elmondta nekünk mindazt, amit közölni akart önmagáról és az emberről",
ez az örömhír pedig minden idők minden emberéhez szól – fogalmazott.
A bíboros megjegyezte: az Újszövetség tanúsága szerint az ószövetségi ígéretek "szinte
részletekbe menően, ijesztő pontossággal beteljesültek", például még ecetet is nyújtottak a
szomjazó Krisztusnak, még a csontját sem törték el a kereszten.
Szólt arról, hogy a feltámadás tapasztalása átalakította az emberek gondolkodását, hitét és
életét, mert megértették, hogy a "Messiás hatalma sokkal nagyobb, mint egy győztes földi
királyé", hogy "Isten még a legnagyobb földi kudarcot és megaláztatást is megengedheti
magának, sőt győzelmének eszközévé teheti".
6.6.1.8.2.

Ittzés János: a korszellem ellenünk dolgozik

A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke a győri Öregtemplomban több száz
hívő előtt tartott igehirdetésében arról beszélt: ellenünk hat a korszellem, a minden értéket
magának megszerezni akaró piac, a pénz hatalma, az egymást követő divatok sora, "sőt,
még sokszor szegény rest szívünk is".
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Figyelmeztette hallgatóságát: vessék ki szívükből azt a "meg nem alapozott
kisebbrendűségi érzést", hogy két évezreddel ezelőtt az apostoloknak sokkal könnyebb
dolga volt, mint a ma emberének, hiszen Jézus Krisztus tanítványainak útja sem volt
egyszerű a hitig.
Ittzés János szerint a hívők dolga elfogadni az ajándékokat, azaz a bizonyságtételt, az
igehirdetést és az oltári szentséget, amelyeken keresztül Jézus Krisztus megérkezik
hozzájuk, hiszen e nélkül "kérdőjelek őserdejében botladoznak" az emberek.
6.6.1.8.3.

Bölcskei: húsvétkor az Isten életjelet adott magáról

A tiszántúli református püspök a zsúfolásig megtelt Nagytemplomban mondott beszédét az
idei húsvét naptári egybeeséseire fűzte fel. A rendszerváltás előtti éveket idézve
emlékeztetett, hogy már nem énekeltetnek velünk "erőltetett éneket" április 4-e alkalmából.
Fontos egybeesésnek nevezte, hogy az idén ugyanakkor ünneplik a keresztények a
húsvétot, mint a zsidók a pászka ünnepét, majd kiemelte: mindkettő a szabadításról szól.
"Néhány héttel ezelőtt egy újság címlapján megjelent egy olyan fotó, amelyik Gellért
püspök kezébe, a kereszt helyére hét ágú gyertyatartót rakott" – utalt a Barikád című
hetilapra, és hozzáfűzte: a szabadítás a Bibliából ered, még ha egyesek gúnyolódnak is
ezen. Szükségünk van a szabadítás élményére, amelyet csak akkor ad az ünnep, ha tudjuk,
ki a szabadító. "Vigyázzunk, mert aki elkezdi kiszórni a Bibliából a prófétákat, Mózest, az
Ószövetséget, az sületlenségekkel akar traktálni bennünket az Isten nevében" –
fogalmazott.
Az idei húsvét a felelősségünkre is figyelmeztet, hiszen "nem mindegy, hogy mi történik
egy hét múlva, április 11-én" – utalt a püspök a közelgő parlamenti választásokra,
hozzáfűzve, hogy bárhogy is alakuljon a sorsunk, Krisztus jön velünk.
6.6.1.9.

Szégyenpadra kerülünk Európában?117

Európa legerősebb radikális pártja lehet a Jobbik, ha választási eredménye megközelíti a
húsz százalékot. A nyilvánosságra került botrányok azonban árthatnak a szervezetnek –
mondta az InfoRádiónak Tölgyessy Péter. Az alkotmányjogász is úgy véli, hogy az emberek
csodát várnak a majdani Fidesz-kormánytól, ám hiába ígérte korábban a legnagyobb
ellenzéki erő, hogy ha hatalomra kerül, akkor nem kell megszorítás, áldozathozatal nélkül
nincs kitörés.
Tölgyessy Péter a Jobbikról azt mondta: bármiféle botrány árthat, hiszen – mint minden új
belépőnek – a Jobbik titka, ereje nem kis részben az, hogy ő más. Nem része a régi párt
vircsaftnak, nem vett részt korrupciós ügyekben, mint a többiek, akiket felelősnek látnak
sokan az elmúlt húsz év bajaiért. A Jobbik ereje az, hogy nekem ehhez semmi közöm. Ám,
ha a Jobbikról olyan hírek jönnek, hogy mégis van köze hozzá: ezért, azért vagy amazért, az
nagyon nagy gondot okoz a pártnak. Ugyanakkor az is világos, hogy az emberekben nagyon
nagy vágy a változtatásra, ezért elképzelhető, hogy egy-egy ilyen jelzésre még behunyják az
egyik szemüket.
Arra a kérdésre, hogy nem kerülünk-e szégyenpadra Európában, ha a Jobbik választási
eredménye megközelíti a húsz százalékot és Európa legerősebb radikális pártja lesz, az
alkotmányjogász azt válaszolta: Magyarországnak az volt a híre, hogy a térség legsikeresebb
országa. A késő Kádár-korszakra ez igaz volt, és bár az átmenet idején a lengyelek előbbre
jártak bizonyos dolgokban, azért mindent egybevetve úgy tűnt, mi vagyunk az él tanuló
reformország, ahogy ezt Nyugat-Európában mondták. Az pedig nagyon komoly
magyarázatra szorul, hogyan fordulhatott elő, hogy él tanulóból "bukott" diákok lettünk.
Tulajdonképpen az egyik alapkérdés éppen az, hogy mi történt Magyarországgal az elmúlt
húsz évben.

212/1098

6. A biztonsági környezet kihívásai, kockázatai, veszélyei, a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességére is kiterjedően

A Fidesz kétharmadáról úgy vélekedett: a párt valószínűleg megszerzi a kétharmadot. Ám
minél több párt jut be az Országgyűlésbe, annál kisebb ennek az esélye, hiszen annál több a
megyei és országos listákra eső szavazat. Márpedig sok apró jel mutat arra, hogy növekedett
a kis pártok bejutásának az esélye. Az MSZP-nél is lehetnek tartalékszavazók, akik még nem
nyilatkoztak a szándékaikról, de a végén a szocialistákra szavaznak – vagy ők is átállhatnak
a kisebb pártokhoz. Mindegy, hova mennek, ha nem a Fideszhez. Ezenkívül a Fidesz
szavazóinak egy kisebb része a Jobbikra is adhatja listás voksát. Ezek hatására lehet, hogy a
Fidesz éppen a listás szavazatok miatt csúszik a kétharmados határ alá. Egyéni kerületekben
nem nagyon tudják a Fideszt legyőzni. A választási rendszerünk nem kedvez a radikális
pártoknak. Tehát nagyon nehéz elképzelni, hogy a Jobbik számos választókerületet
megnyerne.
Nagyon sokan azt gondolják – tette hozzá –, hogy az MSZP bukása nagyon fontos dolog, és
örülni fognak ennek. De az is teljesen egyértelmű, hogy nagyon mélyen benne van a
magyarok gondolkodásában, hogy a fő baj az elmúlt nyolc évben az alkalmatlan, tolvaj,
hazug kormányzás volt, és ha ettől megszabadulnak, akkor belátható időn belül jobb lesz.
Attól félek, a bajok ennél mélyebbek, súlyosabbak. A magyarok értékvilágában óriási
gondok vannak, és ezeken a legnehezebb változtatni. Az adórendszerrel is nagyon sok a baj,
azon is nehéz változtatni, de még az is könnyebb, mint az értékvilágon alakítani. Nagyon
nehéz öröksége lesz a következő kormánynak, és biztosan lesznek olyanok, akik
csalódottnak fogják érezni magukat, mondjuk, két év múlva. – mondta Tölgyessy Péter az
Inforádiónak.
6.6.1.10.

Lesz-e Orbán-ellenes Kisantant?118

Egy kormányváltás után nagy kérdés, hogy a nemzeti érdekeket vélhetően erőteljesebben
érvényesíteni kívánó Fidesszel szemben összekovácsolható-e egy magyarellenes koalíció.
Szlovákia hajlik rá, Romániában az RMDSZ féket jelenthet, Ukrajnát nem érdekli a magyar
kérdés, Szerbiának pedig szüksége lehet hazánk jóindulatára.
A jelenlegi feszült magyar-szlovák viszonyban megfigyelhető, hogy Szlovákia már a
mostani vitában a maga oldalán kívánja hadrendbe állítani a jelentős magyar kisebbségekkel
rendelkező államokat. Az együttműködés alapelve az, hogy a magyar közösségek által
jelentett veszély azonos, így a kisebbségek asszimilációja, párhuzamosan a nemzetközi
közösség befolyásolásával, közös érdek. Szlovákia a Kisantant újjáélesztésének mindaddig a
motorja lesz, amíg Robert Fico a miniszterelnök, és ezen igyekezetét csak erősíteni fogja, ha
Budapesten kormányváltásra kerül sor.
6.6.1.10.1.

Romániában az RMDSZ a fék

Jóval összetettebb a kép Romániában. Bukarestben a magyar ügyekhez pragmatikusabban
állnak hozzá. Amikor nemzeti érdekeik úgy kívánják, készek magyarellenes
együttműködésben részt venni, más esetekben viszont ezekből kihátrálnak. Az elmúlt
években a román kisebbségellenességet nagymértékben visszatartotta, hogy először az
RMDSZ kívülről támogatta Adrian Nastase baloldali kormányát, majd pedig tagja volt a
jobboldali-liberális Tariceanu kormánynak. Jelenleg az RMDSZ ellenzékben van, de a
Demokrata Liberális Párt és a Szociáldemokraták által alkotott nagykoalíció ingatag. Ha ez
a kormánykoalíció szakadna, akkor új többség a magyar párt nélkül nehezen jöhetne létre.
Vagyis mindaddig, míg az RMDSZ tényező a román belpolitikában, addig ez fékezően hat
a hivatalos magyarellenességre. Márpedig rövid távon azáltal, hogy az RMDSZ
együttműködésre lépett a Tőkés László vezette Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal,
továbbra is számítani lehet a magyar parlamenti jelenléttel.
A fentiek mellett Románia esetében mással is kalkulálni kell. Bukarest egy román-lengyel
tengely által vezetett közép-európai régiót képzel el. A térség két legnagyobb országáról
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van szó. Ez a geostratégiai elképzelés azonban túllép a kisantanti kereteken. Ráadásul mind
Lengyelország, mind Traian Bacescu hangsúlyt fektet a transzatlanti együttműködésre.
Ebben a helyzetben egyrészt kényelmetlen lehet a Pozsonyban észlelhető erős orosz
befolyás, másrészt a két állam energetikai elképzelésihez, vagyis a Nabucco-vezeték
megépítéséhez, az észak-déli korridor megvalósításához, illetve az ezekkel konkuráló
orosz projektek lassításához szükségük van Magyarországra.
6.6.1.10.2.

Ukrajna nem vállalna konfliktust

Külön kérdés Ukrajna viszonya hazánkhoz. Az elmúlt időszakban Kijev a Bukaresttel
folytatott határvitái, a transznisztriai konfliktusban bevállalt kétes szerepe, illetve az
ukrajnai román kisebbség helyzete miatt komoly diplomáciai vitákba keveredett
Bukaresttel. A „narancsos forradalom” szereplőinek közismert Amerika-pártisága pedig
gátat képezett egy elmélyültebb együttműködésnek Pozsonnyal.
Ezen a helyzeten az sem változtatott, hogy Ukrajnában észlelték az MSZP nem egyértelmű
hozzáállását az ottani politikai változáshoz. A dolog pikantériája, hogy végül is az a Viktor
Juscsenko vezette politikai erő hozta meg a kárpátaljai magyar oktatást sorvasztó
intézkedéseket, melynek hatalomra kerülését nyíltan támogatta mind Orbán Viktor, mind
ideológiailag a Fideszhez közel álló, legnagyobb magyar érdekvédelmi szervezet, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség.
Ezek mögött az ukrán lépések mögött vélhetően az áll, hogy számukra Magyarország és a
magyar kisebbség nem tényező. Viszont abból a szempontból sem tényező, hogy Ukrajna
semmilyen veszélyt sem lát Budapestben, vagyis az országnak nemigen érdeke bármilyen
új konfliktust felvállalni egy Kisantantért. Ráadásul a jelenlegi helyzetben várható, hogy a
következő elnökválasztás után egy oroszbarát kormány alakul, mely feltételezhetően
enyhíteni fog a kisebbségellenes intézkedéseken, hiszen azokat valójában nem a magyarok,
hanem az oroszok ellen hozták.
6.6.1.10.3.

Szerbia Koszovó miatt támogathatná őket

Szerbia lekötelezettje mind Pozsonynak, mind Bukarestnek, hiszen utóbbiak nem ismerték
el Koszovót. Szintén tapasztalható volt, hogy mind Borisz Tadics szerb elnök, mind Vuk
Jeremics külügyminiszter nyitott volt alkalmi együttműködésre bizonyos külpolitikai célok
mentén Romániával és Szlovákiával. Ráadásul a vajdasági magyar politikai
érdekérvényesítés lehetőségei elmaradnak mind az erdélyitől, mind a felvidékitől.
Mindezek ellenére Szerbiának van egy komoly hátránya: az ország nem tagja sem az EUnak, sem a NATO-nak. Vagyis Belgrádnak bármilyen formában veszélyes lehet egy
jobboldali kormány által vezetett Magyarország magára haragítása.
6.6.1.10.4.

Hajlam van, de megakadályozható

A fentieket figyelembe véve tehát megállapítható, a Kisantant kialakulására van hajlam,
ám ezt egy Fidesz vezette kormány képes lenne megakadályozni. Ehhez a Fidesznek úgy
kéne meghatároznia konkrét nemzetpolitikai célkitűzéseit, hogy azok egy pragmatikus
együttműködés keretében ne tűnjenek illúziónak.
Traian Bacescu elnök részvétele az idei tusnádfürdői nyári szabadegyetemen, illetve Orbán
Viktornak ott elhangzott szavai (a második fordulóban ő is Basescura szavazna az
elnökválasztáson) kölcsönösen jelezték: van konkrét együttműködési felület. Energetikai
ügyekben ráadásul a Fidesz egyértelművé tette: nézetei közelebb állnak Bukaresthez, mint
a jelenlegi magyar kormányhoz. És ha mindez azzal párosul, hogy Romániában beindul a
közigazgatási decentralizáció, akkor annak ellenére, hogy még mindig nem beszélhetünk
majd autonómiáról, mégis a Székelyföldön magyar választópolgárok által megválasztott
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képviselők fognak dönteni több, mindennapjaikat érintő kérdésről. Ez nemzetpolitikailag is
komoly előrelépés lenne.
6.6.1.10.5.

Oldani lehet a feszültséget

Szerbiánál érdemes megjegyezni, hogy a parlamentjük előtt van a Nemzetiségi Nemzeti
Tanácsok jogköreinek meghatározása és megválasztásuk módozatainak kidolgozása. Ha a
szerb parlament ezt a törvénymódosítást elfogadja, akkor gyakorlatilag létrehozza a
kulturális autonómiát a Vajdaságban. Ez önmagában egy olyan rést ütne a térség
magyarellenességén, ami minden magyar-szerb kakaskodást feleslegessé tenne.
Ezért cserébe egy jobboldali magyar kormány teljes mellszélességgel támogathatja majd az
ország euroatlanti törekvéseit. Hasonló a helyzet Ukrajnában is. A kisebbségellenes
oktatási rendeletek visszavonása, illetve egy magyar többségű járás kialakítása
Ukrajnában, mely Kijevben semmilyen emóciót nem váltana ki, minden feszültséget
megoldana a kétoldalú viszonyban. Ukrajnával kapcsolatban inkább az lesz a fő kérdés,
hogy egy leendő Fidesz-kormány milyen viszonyt lesz képes kialakítani Oroszországgal.
Ami viszont Szlovákiát illeti, egy pozsonyi kormányváltásig érdemben semmit sem lehet
tenni, legfeljebb az lenne a kívánatos, hogy a magyar politikai élet szereplői, illetve a
szlovák demokratikus ellenzék között ne szakadjon meg a párbeszéd.
6.6.1.11.

Az évtized, amely leértékelte Magyarországot119

A múlt évezred utolsó évének első napján, 2000. január elsején úgy határozott ünnepi ülésén
az Országgyűlés, hogy a múzeumból a Parlamentbe viteti a Szent Koronát. Így indult a
millenniumi év, és így indultak a kétezres esztendők, melyek első évtizede leértékelte
Magyarországot.
Az 1998-ban hatalomra kerülő Fidesz egész pályás letámadását nehezen emésztette a ballib;
érthető, hiszen a gyakran öncélú árvalányhajas gesztusok, a „mi vagyunk a magyarok”, és az
olyan csak azért isek, mint a Nemzeti Színház áthelyezése, valóban nyögvenyelős falatok.
A szocialisták 2001-ben belső küzdelmek és kisstílű sértődések után az „emberarcú”
Medgyessy Pétert húzták elő a kalapból, és mint kiderült, pont ilyen figura szükségeltetett
ahhoz, hogy a következő évben legyőzzék Orbán Viktort. Az MSZP-SZDSZ éppenhogy
sikeréhez persze kellett a 23 millió román munkavállalóval való riogatás, kellett, hogy a
Fidesz eltaktikázza lelazsálja az első forduló előtti kampányt, és kellett a szangvinikus Kövér
László legalábbis félreértelmezhető köteles beszéde.
Orbán rém nehezen dolgozta fel a vereséget, a két forduló között harcba hívott tábora
úgyszintén. Az elnök a pártra és a tanácsadóira tolta a kudarcot, majd meghirdette a polgári
körök mozgalmat. Amibe aztán mindenki befért a decens konzervatívtól a kopasz
árpádsávosig. A jobb választási csalást kiáltott, és az utcával folyamatos nyomás alatt
tartotta Medgyessyt, aki ijedtében valóra váltotta választási ígéreteit, ezzel téve végleg
vakvágányra az évtizedet. Ráadásul júniusban kirobbant a miniszterelnök titkosszolgálati
múltját felfedő D-209- es botrány.
Medgyessy vergődése 2004 augusztusáig tartott, amikor fő segítője, az ekkor sportminiszter
Gyurcsány Ferenc átvette tőle a kormányfői pálcát. Orbánék lottóötösnek hitték a kiszesből
lett milliárdos privatizátort. Az első gyomrost 2004. december 5-én vitték be neki (és nem
mellesleg saját maguknak), amikor is a határon túli magyarok kettős állampolgárságáról és a
kórház-privatizációról népszavazott az ország. Mindkét kérdésben az ellenzék támogatta
javaslat győzött, de a mindössze egyharmados részvétel miatt a referendum érvénytelen lett.
A ballib 2005. június 7-én kapta a következő maflást – ezúttal saját magától. A koalíciós
pártok merevségének és ostobaságának köszönhetően a Fidesz jelöltjét, Sólyom Lászlót
emelte köztársasági elnökké az Országgyűlés.
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Gyurcsány várt. A közelgő országgyűlési választásokra. Ahogy utóbb, 2006 őszén
fogalmazott zárt körben azon a bizonyoson: „Nem csináltunk semmit négy évig. Semmit.
Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk, azon
túl, hogy a szarból visszahoztuk a kormányzást a végére”.
A szoclib-újrázáshoz persze ismét kellett a Fidesz túlmozgása – ekkor a mámoros Mikola
István éppen miniszterelnökhelyettes-jelöltként talált olyat mondani (szinglizés, egyebek)
egy pártkongresszuson, hogy húsz év múlva is megemlegeti.
A második Gyurcsány-kormányról úgy hittük, végre belevág az elkerülhetetlen reformokba.
Hogy az erő, vagy a végrehajtás eltökéltsége hiányzott, nem tudni. Az viszont tény, hogy
miként Medgyessynek a bénító D-209, úgy érkezett Gyurcsánynak is ciklusa elején a maga
botránya: az őszödi beszéd. Melynek nyomán 2006. szeptember 18-án demonstráció
követelte a kormányfő lemondását a Kossuth téren, másnap pedig lángba borult a köztévé
székháza.
Gyurcsány megkísérelt előre menekülni, ám tétova reformlépéseit a Fidesz 2008. március 9én népszavazással annullálta: a voksolók négyötöde mondott nemet a tandíjra, a 300 forintos
vizitdíjra és a kórházi napidíjra.
Ősszel beütött a pénzügyi világválság, megbillent a forint. A szavahihetőségét veszített,
népszerűtlen Gyurcsány 2009 márciusában lemondott. A miniszterelnöki széket hosszas és
kínos huzavona után az „átutazó” Bajnai Gordon foglalta el, aki csöndben stabilizálta az
államháztartást és a forintot, de igazi élénkítő programra nem futotta sem erejéből, sem
idejéből.
A nyár az Európai Parlamenti választással kezdődött (június 7.). A Fidesz 56 százalékot
szerzett, az MSZP 17-et. Az SZDSZ 2-t, és széthullott. Az általános cigányellenességet
meglovagoló, a kezdetben a polgári körök szárnya alatt erősödő, utóbb a gyönge
kormányzásból fakadó elégedetlenséget kihasználó Jobbik 15 százalékot ért el – ezzel
polgárjogot szerzett Magyarországon a szélsőjobb.
Tavasszal ismét országgyűlési választások lesznek. Elemzők szerint a Fidesz a kétharmadért
küzd, az MSZP az egyharmadért, a Jobbik akár a második helyre is esélyes, a Bokrossal
felálló MDF meglepetést okozhat, és talán a februárban párttá alakult LMP is bejuthat a
Házba. Ez összesen úgy 150 százalék.
Az utóbbi évtizedben számos mutató tekintetében romlott Magyarországnak a régióban
elfoglalt pozíciója. Persze akadt azért terület, ahol látványosan gyarapodtunk: készült
rengeteg sztráda és híd, általánossá vált a mobiltelefon és az internet, épültek sportcsarnokok
és bevásárlóközpontok. Mindezek kisebbik hányada magánpénzből jött létre, többsége
viszont közforintokból – részben a tíz év alatt 27,6 százalékkal bővülő GDP-ből, részben az
államadósság növelése árán. Az országhatárig sztrádán autózhatunk az M1-esen, az M7esen, és az M5-ösön, az M3 Miskolcig, Debrecenig és Nyíregyházáig ér, halad az M6, az M8
és az M9. Épültek-bővültek körgyűrűk, és van impozáns völgyhidunk is. A
mobiltelefóniában tíz év alatt zuhantak a percdíjak, és az utóbbi évben tapasztalt visszaesés
ellenére hétszeresére nőtt az aktív kártyák száma; ma több a kártya, mint az állampolgár. Az
internet elterjedése is robbanásszerű: jelenleg minden negyedik emberre jut egy széles sávú
előfizetés. A leglátványosabb változást a magyar városok arculatában talán a plázák hozták.
Épültek, megújultak még kisebb és nagyobb sport-, oktatási, egészségügyi, szakrális és
művészeti létesítmények is. Hol díjakat nyerve (a győri építész kar új épülete), hol rondítva a
települést (kecskeméti Malom Center). Hol csúcsminőséget teremtve (Müpa
hangversenyterem), hol gagyit.
6.6.1.12.

Erősebb magyar nemzet, erősebb befolyás120

Négy évvel uniós csatlakozásunkat követően Magyarországon is hódít a Nyugaton immár
örökzöldnek ható vita: vajon fenyegeti-e nemzeti szuverenitásunkat az európai integráció? A
nemzetállamok Európájában boldogulunk jobban, vagy egy európai szuperállamban? Érvek
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hangzanak el egyik és másik oldalon – többek közt e lap hasábjain is – a nemzetállamra
leselkedő brüsszeli veszedelemről, vagy ellenkező előjellel éppenséggel a nemzeti érzés
idejétmúlt és elmaradott jellegéről, és a politikailag korrekt, „minden problémát
automatikusan megoldó” egyesült Európáról. Lassan másfél évtizedes európai uniós
tapasztalataim alapján úgy látom, hogy a fenti kérdésfeltevés – és a belőle következő
dilemma – rossz irányba visz bennünket. E vita számunkra, magyarok számára ugyanis
valójában értelmetlen, sőt rosszabb, akár kifejezetten veszélyes is lehet. E cikk megírásakor
az a szándék vezérelt, hogy bemutassam, miért van ez így.
Az Európai Uniót – ezt a bonyolult, leegyszerűsítő jelzőkkel leírhatatlan szervezetet – sok
mindenért lehet és kell is jogosan kritizálni. Például azért, mert az uniós politizálás az elitek
privilégiuma lett, elszakadt az európai polgároktól, és szinte képtelen az ő hétköznapi
problémáikra adandó válaszok világos megfogalmazására.
Vagy éppenséggel azért, mert az európai intézmények nemegyszer mennek szembe –
valóban képmutató módon – a saját maguk által vallott értékekkel, kockáztatva hitelüket az
európai polgárok szemében. (Ilyen volt, amikor a bővítés menetében szemet hunytak egyes
tagjelöltek súlyos hiányosságai felett, miközben mondvacsinált ürügyekkel előszobáztatják a
sokkal felkészültebb Horvátországot.)
Magyar polgárokként azt is joggal vethetjük az unió szemére, hogy a 2004-es bővítés
országainak a mai napig azért kell harcolniuk, hogy mielőbb megszűnjön az új tagállamokat
számos tekintetben még ma is sújtó diszkrimináció.
Sokan érezhetik úgy, hogy nem igazolódtak be várakozásaik, talán csalódtak is a csatlakozás
tényleges eredményeiben. A folyamat túl hosszú ideig tartott, mára pedig úgy látják, hogy
másodosztályú állampolgárként kezelik őket, amikor országaik a régi tagállamokhoz mérten
kevesebb mezőgazdasági támogatásban részesülnek, polgáraink még mindig nem
vállalhatnak szabadon bárhol munkát, az uniós támogatásokhoz pedig nehezebb
hozzájutnunk. Vagy amikor a politikai döntéshozatal során az ő érdekeiket figyelmen kívül
hagyják, mint ahogyan megtörtént az a szolgáltatások piacnyitásáról szóló vitában.
Emlékszünk azokra a bosszantó esetekre is, amikor a schengeni határnyitás után még
megbüntették a magyarokat, ha személyi igazolvánnyal lépték át a határt, vagy éppenséggel
„behajtani tilos” táblákat helyeztek el a határ menti dűlőutakra. Ugyanazon dűlőutakra
egyébként, amelyeken a másik irányból zavartalanul folyt a forgalom a magyar oldalon lévő
földek irányába.
6.6.1.12.1.

Európa mint védőháló

Ám abban is van igazság, hogy hazánk csatlakozása óta a magyar polgárt sok szempontból
az Európai Unió óvja – nem egy esetben saját kormányának politikájával szemben. Az
uniós normák sokszor az MSZP-kormány féken tartását szolgálják. Ha nem lennénk EUtagok, akkor államcsődhöz vezetett volna – annak minden társadalmi következményével
együtt – a Medgyessy- és Gyurcsány-kabinetek gazdaságpolitikai amatörizmusa; a
költségvetés hiányát finanszírozó befektetők ugyanis fontos bizalmi tényezőként fogják fel
az EU-tagságot. Az igazi védelmet persze a közös valutaövezethez való tartozás jelenti
majd; most, az egész világot megrengető pénzügyi és gazdasági válság idején mutatkozik
csak meg igazán a hatéves MSZP-SZDSZ-kormányzás felelőtlensége, hiszen a biztonságot
jelentő mihamarabbi euróbevezetés helyett a távoli, ködös jövőbe tolták ki a közös
fizetőeszköz bevezetésének dátumát. A legyengített és az árfolyamspekulánsok kényekedvének kitett Magyarországot ugyanis láthatóan sokkal jobban megtépázza a vihar, mint
az euróövezet spekulációtól védett tagállamait. De hogy egy másik, akut problémát is
említsünk: valószínű, hogy uniós tagságunk hiányában az orosz térnyerés is jóval
tekintélyesebb lenne a magyar gazdaságban, és még csak dilemmát sem okozna, hogy
Magyarország vajon az orosz függést enyhítő Nabucco, vagy a függést erősítő Déli
Áramlat gázvezeték mellett törjön lándzsát.
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6.6.1.12.2.

Virtuális trianoni határok

Ne felejtsük el azt sem, hogy az Európai Unió – uralkodó társadalmi modelljének, a
szociális piacgazdaságnak a fenntartásával – a globalizáció vadhajtásai ellen is védelmet
tud nyújtani a tagállamok és polgáraik számára. Különösen igaz ez akkor, ha egy
tagállamban – jelen esetben Magyarországon – olyan kormány van hatalmon, amelyik
túlontúl fogékony a nemzeti érdekekkel szemben csak a korlátlan szabad piacról papolni
tudó neoliberális gondolkodásra. Ami pedig csatlakozásunk egyik legfontosabb hozadéka:
a csaknem kilencven évig magyar és magyar közé vasfüggönyként ékelődő trianoni
határok a schengeni nyitás révén immár virtuálissá válnak. Sőt, az EU által kiemelten
finanszírozott határ menti együttműködés révén újjáéledhetnek az egykor szerves
gazdasági és infrastrukturális kapcsolatok, mondjuk a kisalföldi és csallóközi, vagy hajdúbihari és érmelléki magyar közösségek közt.
6.6.1.12.3.

Egy hajóban Slotával?

A magyar társadalom egy részének idegenkedése az Európai Uniótól sajátos ellentmondást
hordoz magában. Miközben egyesek elismerően csettintenek az írek „bátorsága” láttán,
amiért le merték szavazni a szerintük szuperállamot kiépítő lisszaboni szerződést, addig
ugyanők minden további nélkül elvárnák az EU-tól, hogy az fenyítse meg a
Magyarországot a tönk szélére sodró szocialista kormányzatot. Pedig ha valami, akkor ez
utóbbi valóban súlyosan sértené a nemzeti szuverenitás elvét. Ilyen eszközök azonban az
EU kezében nincsenek. Miért? Mert a falra festett ördög, az Európa nemzeteit maga alá
gyűrő birodalom egyelőre bizony sehol sincs. Ha lenne, akkor a Brüsszelben csak „hazug
miniszterelnökként” aposztrofált kormányfő a költségvetési adatok kozmetikázásáért – az
őszödi beszédben elhíresült „trükkök százaiért” – komoly pofont kapott volna az európai
intézményektől a felelőtlen gazdaságpolitika miatt. Nem kapott, mert az Európai Unió nem
vállalja át a felelősséget a kormányoktól a gazdaságpolitika alakításáért. Mint ahogy nem
lépett fel kellő eréllyel az Európai Unió akkor sem, amikor a budapesti utcákon lábbal
taposták ártatlan magyar polgárok tömegeinek alapvető szabadságjogait. S hogy kicsit más
vizekre evezzünk, a ködös európai szuperállam rémével szemben a nemzeti ideát olyan
alakok is védelmezik, mint Ján Slota vagy Corneliu Vadim Tudor, hogy a felvidéki és az
erdélyi magyar közösséggel kényük-kedvük szerint bánhassanak a szlovák és a román
nacionalisták – mint ahogy ez mostanában Szlovákia esetében így is történik, Európa
szeme láttára.
Kétségtelen, hogy az európai integrációs folyamatnak a kezdetektől volt egy nemzetek
feletti jellege. Az integráció részben nemzetek feletti karakterét az európai építkezés
lényegeként ragadták meg annak idején az alapító atyák. Ettől azonban még – amint a
példák mutatják – a nemzetállam egyelőre köszöni szépen, él és virul.
6.6.1.12.4.

Lisszabon nem a Rubicon

Az eddig elmondottakból egyértelműnek tűnik, hogy balgaság lenne a teljesen szuverén
nemzetállamok Európájáért kardoskodnunk, mint ahogy nem érdekünk egy minden
területen központosított, szuperállami Európa sem. Ismétlem: ez utóbbi forgatókönyv
egyelőre nem is reális. A manapság az ír népszavazás miatt oly sok vitát kiváltó lisszaboni
szerződés korántsem jelenti valamiféle Rubicon átlépését ebbe az irányba. A sors fintora,
hogy elődjéhez, a szerencsétlenül elnevezett alkotmányszerződéshez hasonlóan épp a
sokszor számon kért hatékonyság és átláthatóság érdekében született. Pontosította a
hatásköröket – világosabban elhatárolva a nemzetállami és az uniós feladatokat –,
megerősítette a szubszidiaritás elvét, vagyis azt, hogy az Európai Unió csakis ott és akkor
jár el, ha az közösségi szinten hatékonyabb, mint tagállami szinten. Bővítette azon
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területek számát, ahol többségi döntéssel lehet döntést hozni, aminek következtében a
Magyarországhoz hasonló közepes méretű tagállamok sokkal inkább tudják hallatni a
hangjukat, mint az eddigi konszenzusos rendszerben, ahol sokszor addig győzködik az
„ellenállókat”, amíg azok meg nem hajolnak. Emellett az európai polgárok által
közvetlenül választott – tehát a brüsszeli bürokrácia demokratikus elszámoltathatóságát
biztosítani hivatott – Európai Parlament hatáskörét is jelentősen megnövelte a lisszaboni
szerződés, a nemzeti parlamentek jogosítványait pedig szintén megerősítette azzal, hogy
komolyabban bevonta őket az uniós jogalkotás ellenőrzésébe. Brüsszel tehát nem
Moszkva, még ha a Varsói Szerződésből és a KGST-ből épp csak szűk két évtizede
szabadult nemzetként érzékeny fülünk is van az ehhez hasonló tetszetős áthallásokra.
Ha nem szuperállami Európát és nem is a homogén nemzetállamok Európáját, akkor
valójában milyen Európát szeretnénk mi, magyarok? Erre a válasz az, hogy erős
Magyarországot akarunk egy erős Európában. Mit is jelent ez? Elsősorban azt, hogy az
Európáról vallott elképzeléseink nem választhatóak el attól, hogy milyen Magyarországot
szeretnénk. Négy és fél éves uniós tagságunk megerősíti annak az alaptézisnek az
igazságát, hogy a gyenge országok az EU-ban könnyen hátrányba kerülhetnek, míg az
erősek az integrációtól még erősebbek lesznek és még több előnyhöz jutnak. Az Európai
Unió nem szociális intézmény, ahol a magatehetetlen kormányok vénájába infúzióval
csöpögtetik az éltető támogatásokat a gazdaság vérkeringésének fenntartása érdekében.
Magyarországnak folyamatosan és következetesen kell képviselnie álláspontját. Mindezek
alapján elengedhetetlen, hogy hazánk határozott és kimunkált jövőképpel rendelkezzen
először önmagáról, majd Európáról, az ott betöltött magyar feladatokról és küldetésről.
Sajnálatos módon Magyarország érdekérvényesítő képessége a csatlakozás óta messze
elmarad a korábbiakban várt mértéktől. Kitűnő képviselőink számos alkalommal érnek el
komoly eredményeket az Európai Parlamentben, amely eredményeket előbb a szocialista–
szabad demokrata, majd a kisebbségi kormány egyáltalán nem tud érvényesíteni a
kormányokat tömörítő Tanácsban. A mostanra kisebbségi szocialistává olvadt MSZPSZDSZ-kabinet európai teljesítményét két szóval lehet leírni: hiteltelenség és
koncepciótlanság. Sokszor aztán olyan kudarcokért is Európát szidjuk – akaratlanul is a
kormányzat érdekeinek megfelelően –, amelyekért pedig nem az EU, hanem a magyar
kormány a felelős. Csak éppen a kormány kommunikációs gépezete a felelősséget ügyesen
áthárítja Brüsszelre, ami azért is lehet sikeres, mert az Európai Unióhoz történt
csatlakozásunkkor azt gondoltuk, hogy a legnagyobb problémát a szuverenitásunk feladása
jelenti.
6.6.1.12.5.

Erősebb Európára van szükség

Tapasztalataink alapján ma már tudjuk, hogy nem kell félnünk szuverenitásunk
elvesztésétől. Azt hittük, hogy az Európai Unió erősebb és egységesebb. Ezzel szemben az
élet szinte minden területén azt látjuk, hogy Európa valójában gyengébb, mint kellene. Az
elmúlt hónapok válságai azonban minden eddiginél egyértelműbben mutatták meg, hogy
Magyarországnak érdeke egy erős, cselekvőképes és szolidáris Európa. A magyar érdekek
is azt kívánják, hogy jó néhány kérdésben közös megoldások szülessenek az EU-ban.
Először is, Európa a demokrácia és szabadság bölcsője, mégis korlátozottak a lehetőségei a
polgári szabadságjogok megvédése terén. Emlékezzünk rá, mi, magyarok is többet vártunk
a nagyvilágban a demokrácia zászlaját lobogtató Európai Uniótól, amikor a közelmúltban
Budapest utcáin lábbal tiporták a szabadságjogokat. Nem lehet kettős mérce, egyformán
kell érvényesülnie az emberi jogoknak Európa minden országában. Olyan Európára van
szükségünk, amelyik képes megvédeni polgárainak szabadságjogait, akár saját
kormányukkal szemben is.
Másodszor: a pénzügyi és gazdasági válság ismét előtérbe helyezte az európai
versenyképesség megerősítésének szükségességét. A jelenlegi válság is bebizonyította,
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hogy egy erős, szolidáris és összehangoltan cselekvő Európai Unió sokkal jobban helyt tud
állni a globális versenyben, és hatékonyabban tud szembenézni a jelenlegihez hasonló
jelentős kihívásokkal, mint a tagállamok külön-külön. Szükséges tehát, hogy az unió
közösen intézkedéseket hozzon a belső piac kiteljesítése, a lisszaboni stratégia
továbbfejlesztése, a versenyképesség, a foglalkoztatás, a kis- és középvállalkozások
támogatása és az európai pénzügyi rendszer szabályozásának megerősítése érdekében.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a francia elnökség határozottan és hatékonyan lépett fel e
célok érdekében.
Harmadszor: Európa a sokszínűség közössége, a közösségek közössége. Az Európai
Unióban gyakorlatilag minden közösség kisebbség. Mégis, a kisebbségi nemzeti
közösségeknek szinte alig vannak jogosítványaik; pontosabban fogalmazva e jogaikat
rendszeresen megsértik. A határok nélküli Európa nem létezhet a kisebbségben élő nemzeti
közösségek védelme nélkül. Ezért is nagyon fontos, hogy végre életbe lépjen a kisebbségi
jogokat elsőként garantáló uniós dokumentum, a lisszaboni szerződés. El kell érnünk, hogy
az Európai Unió elég erős legyen a kisebbségi jogok érvényesítése terén, és meg tudja
védeni a kisebbségeket a kormányok esetleges jogsértéseivel szemben is. Ebbe az irányba
tett lépés, hogy az EU polgárainak alapvető jogai felett őrködni hivatott Alapjogi
Ügynökség feladatkörébe is bekerült a nemzeti közösségek védelme. Aligha kell
különösebben hangsúlyozni e kérdés jelentőségét ma, amikor a szintén EU-tag
Szlovákiában mindennapossá vált a legmagasabb pozsonyi kormánykörökből hergelt
magyarellenes uszítás.
Negyedszer: ma már mindenki látja – gondoljunk például az éppen jelenleg zajló újabb
gázvitára –, hogy Európa kiszolgáltatottá vált az energiaellátás terén. A közös európai
energiapolitika hiánya kiszolgáltatja a tagállamokat az energiaszállítóknak és kijátszhatóvá
teszi őket egymással szemben. Magyarország e téren is a leggyengébb láncszemek közé
tartozik.
Ötödször: az elmúlt időszak eseményei világossá tették, hogy Európának fokozott
erőfeszítéseket kell tennie az egységes külpolitika megvalósítása érdekében is. A Grúzia
elleni orosz agresszió súlyos figyelmeztetés. Ha Európa engedi, hogy a szomszédságában
szuverén államok essenek a leplezetlen birodalmi önkény áldozatává, akkor azzal saját
biztonságát is veszélyezteti. Az Európai Unió csak egységesen tud hatékonyan fellépni a
terjeszkedési ambícióit újra nyíltan hirdető Oroszországgal szemben, és csak egységesen
tudja nemzetközi szerepét a többpólusú világban megerősíteni és polgárai biztonságát
garantálni. Mindezek érdekében pedig Európának szüksége van a transzatlanti partnerség
megerősítésére.
Hatodszor, az élelmiszerárak várhatóan tartósan magas szintje miatt életbevágóan fontos,
hogy megerősítsük az EU közös agrárpolitikáját. Ez az élelmiszer-biztonsági
megfontolások mellett az egyik legfontosabb magyar érdek, hiszen hazánk az unió egyik
éléskamrája lehet. Minden, ebben a kérdésben született döntés családok ezreinek életét
befolyásolja.
Hetedszer: Európa ma nem képes megvédeni gyengébb tagjait a máshonnan érkező
szeméttől, szennyvíztől és értéktelen áruktól. A hozzánk importált szeméthegyek, a Rába
és a Tisza szennyezése, a Magyarországra ömlesztett romlott élelmiszerek miatt a
magyarok a saját bőrükön tapasztalhatták már ezt a súlyos problémát. Erősebb
jogosítványokra, erősebb Európára van szükség ahhoz, hogy a kölcsönös tisztelet és
egyenlő elbánás ezen a téren is érvényesüljön.
Nyolcadszor: azt látjuk, hogy miközben Európa egyre több országában hoznak
intézkedéseket a népességfogyás megállítására és a családok támogatására, addig itthon a
kormány egyre nehezebb helyzetbe hozza a családokat, és sorra zárja be az iskolákat. A
sikeres uniós tagországok példája azt bizonyítja, hogy a demográfiai hanyatlással szemben
csak nagyon határozott célokat kitűző politikával lehet fellépni.
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Kilencedszer: nekünk, magyaroknak különleges érdekünk az unió külső határainak
védelme. A terrorizmus és a bűnözés ugyanis nem ismer határokat, márpedig a tagállamok
kötelesek megvédeni törvénytisztelő polgáraik biztonságát.
Végül tizedszer: Európa egyik legfontosabb érdeke az, hogy a tudást, a kutatást segítő
közös eszközöket megerősítsük. Az egyetemek a világ más tájain fontos szereplői az
innovációnak és a versenyképességnek. Nekünk, magyaroknak a tudásunk az egyik
legbecsesebb nemzeti kincsünk, uniós segítséggel azonban mi is többre juthatunk. Ideje
lenne tehát valódi tudáscentrumokat létrehozni Európa-szerte a tudomány minden ágában.
Ehhez a magyar tudománypolitika radikális reformjára van szükség. A nyelvoktatás
elégtelen volta szégyen, s nemzeti szintű szegregációhoz vezet; át kell tehát gondolnunk a
teljes iskolarendszer filozófiáját és eszközkészletét.
6.6.1.12.6.

A valódi válaszút

Most már nekünk, magyaroknak is felelősségünk, hogy merre fordul Európa a 21.
században. Egy erős nemzet jobban tudja hallatni a szavát a közös kérdésekben is. A
feladvány meghökkentően egyszerű: nekünk szükségünk van egy erős Európára,
Európának pedig szüksége van egy erős Magyarországra. Egy gyenge ország nem tudja
kihasználni a történelmi lehetőségeket – egy gyenge Európa pedig nemcsak a széthúzást
nem tudja megállítani, de a hőn áhított felzárkózásunkat is akadályozza.
S bár első hallásra csábítóan hangzanak azok az érvek, amelyek szerint a „birodalom”
alternatívájaként rugalmas együttműködéseket kellene létrehozni – ahol az egyes
tagállamok a kötelező minimumon túlmenően csak a kölcsönös érdekek mentén működnek
együtt –, ez a gondolat – az úgynevezett többsebességes Európa ideája – komoly
veszélyeket tartogat számunkra. Az EU óhatatlanul szétesne fejlett „mag-Európára” és a
fejletlenebb perifériára, újrateremtve ezáltal azokat a határvonalakat és feszültségeket,
amelyeket épp csatlakozásunkkal kívántunk meghaladni.
Nekünk, magyaroknak ez ma a valódi válaszút.
6.6.1.13.

"Magyarország Európa beteg embere" - Krónikus hiánybetegségeink121

Magyarország Európa beteg embere. Hiánybetegségben szenved. Szellemhiányban. Sem az
alkotás, sem a kutatás szelleme nem hiányzik. Csak éppen az a két szellem, melyek nélkül a
modern világ három összetevője közül kettő egyre inkább működésképtelenné válik. Ezek a
demokrácia, azaz a szabadság szelleme és a vállalkozás szelleme.
Mind a demokrácia intézményei, mind a piac működésének intézményei léteznek. De vagy
rosszul működnek, vagy nem rendeltetésüknek megfelelően működnek. Úgy élnek velük,
hogy gyakran visszaélnek velük.
Hogyan lehet a demokrácia intézményeit a demokrácia szellemében működtetni, ha a
lakosság több mint fele nem demokratikus gondolkozású? Ha nem becsülik a szabadságot?
Ha erőskezű kormányzásra vágynak? A kérdés költői. Mert a válasz benne rejlik a
kérdésben: sehogy.
Tudjuk, hogy a természet nem ismer hiányt. A társadalom sem. Ahol hiányzik a demokrácia
szelleme, ott kísértetek foglalják el a helyüket. Mint erőszak, rasszizmus. Hogy József Attilát
idézzem „őspatkány terjeszt kórt / miköztünk a meg nem gondolt gondolat”.
A demokrácia szellemének alfája és ómegája, hogy az emberek a saját fejükkel
gondolkoznak. A jó honpolgár kritikusan ellenőrzi azt, amit programban, politikában
számára felkínálnak. A csordaember a diktatúrák terméke és éltetője. A „démosz” nem
csürhe, még csak farkas falka sem, hanem együttműködő egyedek együttese.
A demokrácia szelleme nem követeli meg, ahogy nem is követelheti meg az objektivitást a
semlegesség értelmében. Ellenkezőleg, feltételezi, hogy az emberek elkötelezettek az egyik
vagy másik ügy, az egyik vagy a másik párt mellett. Senki sincs előítéletek, elfogultságok
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nélkül. De ugyanúgy természetes egy demokratikus állam honpolgárai számára, hogy
meghallgassa a vele egyet nem értők véleményét, hogy tisztelje a másként gondolkozó
meggyőződését. Továbbá hogy a másik véleményével vitatkozzon, s ne motívumait firtassa.
Rossz bolsevik hagyomány, hogy ellenfelünk meggyőződését ideológiának bélyegezzük, s
azt kutassuk, hogy milyen érdekek állnak véleménye mögött, hogy vajon kinek az embere,
mire törekszik, mikor ezt mondja és nem amazt. A demokratikus diskurzusban csak
véleményekkel vitatkozunk, nem motívumokkal (melyekről nem is lehet tudomásunk,
melyeket kizárólag rágalmazhatunk).
Nos, nálunk mindennek a régi demokráciákban közhelyszerűen gyakorolt szokásoknak
ellenkezőjét tapasztaljuk nap mint nap. Nemcsak a politikai ellenfél nézeteit nem hallgatjuk
meg, nemhogy még tisztelnénk is, de a magunk politikai szövetségeseitől is megköveteljük,
hogy álljon be a sorba, s mint szajkó ismételje meg mindig ugyanazt. Néha az a
benyomásom, hogy papagájokat látok, illetve hallok a képernyőn, mert előre tudom, hogy
mit fognak mondani, mint a rossz tanuló, aki a könyvből magolja be a leckét. Igaz, vannak
egyéni arculatú politikusaink is, akik önálló hangon beszélnek anélkül, hogy másokat e hang
utánzására köteleznének, de nem sokan vannak ilyenek, s az ő híveik sem nagyszámúak. De
miért nem?
Ha szükségünk van példákra, hogy bemutassuk, hogyan lehet a demokrácia intézményeivel
úgy élni, hogy visszaélünk velük vagy hogy vajon milyen kísértetek lépnek a kipumpált
demokratikus szellem helyére, nem nehéz a közelmúltból példákat találni.
Az elsőre jó példa a teljes törvényességgel végrehajtott népszavazás. Ezzel az ellenzék egy
nagy lapáttal segített az egészség- és oktatásügy sírjának megásásához, a szocialisták belső
ellenzékének titkos helyeslése közepette. Senkit sem érdekelt az, hogy annyi egyetemünk
van, mint Németországnak, hogy diákjaink jó része sem órára nem jár, sem nem tanul, csak
tisztes honpolgárok adóját fogyasztja, s az sem, hogy kórházaink tönkremennek. Fő, hogy ha
az egyik „A”-t mond, akkor mi erre „nem A”-val válaszolunk, mint hogy inkább „B”-t
javasolnánk.
a) A másikra példa a magyarság tömeges „eltatárosodása”. Terjed az erőszak. Vernek,
ölnek, kínoznak, még az iskolás gyerek is. A falangistákat idéző Magyar Gárdát hiába
tiltják be, másnap újjászerveződnek (ez is a demokratikus jogrendszerrel való
visszaélés esete).
b) 2006 ősze az erőszak évada volt. A tévé épületébe behatoló söpredék, a hatalmával
visszaélő rendőrség olyan erőszakhullámot vezetett be, melyre a rendszerváltás óta
nálunk példa nem volt. Azóta kiderült, hogy mindent szabad.
c) Ne tévedjünk, jogilag valóban minden szabad, amit a törvény nem tilt. De egy
demokráciában ez nincsen így. Hadd mondjam el saját történetemet. Megyek a hatos
villamoson. Előttem áll egy ifjú férfi, rajta az ing, melyen a következő szöveg
olvasható: „ellenségeim a zsidók”. Mellette két kislány, mellükön egy-egy kitűző:
„magyar vagyok, nem turista”. Mikor ezt amerikai barátaimnak elmeséltem,
megkérdezték, hogy kidobták-e őket a villamosról. Megmagyaráztam nekik, hogy
nálunk ez fordítva van. Ha én ezt szóvá tettem volna, engem dobtak volna ki, nem őt.
Igenis jogomban áll azt íratni az ingemre, amit akarok. Más lapra tartozik, hogy a
honpolgárok eltűrnek-e rasszista propagandát egy villamoson, melyen ők is utaznak.
Nálunk legjobb esetben mellénéznek.
d) Az erőszak addig terjedhet, ameddig az emberek közömbössége vagy gyávasága. Az
erőszakos ember többnyire gyáva, meghunyászkodik, ha határt szabnak neki. A határt
nem az ellenerőszak szabja meg, hanem a kirekesztés. Igen sokat beszélünk a
kirekesztés politikája ellen, és joggal. Fajtája, világképe, vallása, meggyőződése miatt
senkit sem szabad kirekeszteni. De az „őspatkányt”, az erőszakra, gyűlöletre buzdítót
nemcsak lehet, de kell is. Lehet a gyűlöletbeszéd ellen törvényt hozni, csakhogy az
nem sokat segít. Csak az segít, ha egy demokratikus közvélemény a gyűlöletbeszéd
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híveit és gyakorlóit kirekeszti. Ha megérteti velük, hogy kívül esnek a nemzeti
konszenzuson.
Mindettől nemcsak távol állunk, hanem távolabb, mint húsz év óta bármikor. Elpárolgott a
demokrácia szelleme, mert nem táplálták.
Nem ugyanez, de valami hasonló történt a vállalkozás szellemével is.
Miközben Romániából, Lengyelországból, Szlovákiából száz és százezrek mennek
külföldre, és nemcsak Európába, hogy ott dolgozzanak, majd hazájukba visszatérve az ott
keresett pénzből maguknak házat építsenek vagy vállalkozzanak. Közben megtanulnak egy
nyelvet is, megismerkednek más világokkal, szokásokkal. Magyarországról csak a magasan
képzettek mennek el, biztos megélhetésre és nagy jövedelemre. A többiek inkább segélyen
élnek, minthogy megmozduljanak. Megszoktuk, hogy mindent az állam bácsitól várjunk.
A vállalkozás szellemével is inkább visszaélnek, minthogy élnének vele. Feketegazdaság, kis
csalások, sikkasztások, ügyeskedések, ezek a vállalkozás szellemének kísértései és kísértetei.
Az úgynevezett vadkapitalizmus, melyben ismeretlen az üzleti élet etikája.
6.6.1.13.1.

Hogyan jutottunk ilyen mélyre?

Sokan mondják, ahogy magam is mondtam nem egyszer, hogy a rendszerváltástól várt
jólét elmaradása a szabadságban való csalódás fő oka. De ennek a magyarázatnak van egy
szervi hibája. A lengyelek, románok, szlovákok cseppet sem élnek jobban, mint mi, de
Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában mégis sokkal nagyobb a szabadság és
demokrácia hitele, mint nálunk. Szinte irigykedem rájuk. Ha már magyarázatot keresünk
valamire, amiben a véletlen is nagy szerepet játszott és ma is játszik, mint amilyen a
politika, legyen a magyarázat legalább többtényezős.
November 18-án Pozsonyban ünnepeltem a rendszerváltozást. A csehek és szlovákok ezen
a napon ünneplik a szabadságot, mert ezen a napon gyűlt össze a tömeg a prágai vár előtt
Havelt választva elnökének. November 8-án a németek ünnepeltek, mert azon a napon
bontották le a falat, decemberben a románok kerülnek sorra, a temesvári és bukaresti
tömegforradalom felidézésével. Nemrég egy konferencián egy román résztvevő többek
között azt mondta, hogy „Tőkés László elévülhetetlen érdemeket szerzett Románia
szabadságának kivívásában”. Megint csak irigykedtem. Mindenütt volt egy nap, mikor a
szabadság „megtörtént”, emberek által történt. Forradalomnak érzik, ahogy nálunk nem
annak érzik. Minden tiszteletem a demokratikus ellenzéké, de ez nem változtat azon, hogy
a rendszerváltás nálunk a kerekasztal körül történt, a „nép” közreműködése nélkül, a fejük
felett.
A kommunizmussal úgy jártunk, mint Csipkerózsika. Elaludtunk, ha nem is egész száz
esztendőre. S mikor felébresztett az ifjú herceg (akit történetesen Gorbacsovnak hívtak),
pontosan ott folytattuk, ahol elalvás előtt abbahagytuk. De hol is hagytuk abba?
Ez választás kérdése volt. Antall József szerint a 19. század végi nemzeti liberalizmusnál.
Ez jó kezdet volt, hiszen a nemzeti liberalizmus volt Magyarország újkori történelmének
egyik legígéretesebb szakasza. A liberálisok Kossuth hagyományának folytatását
választották. Remek hagyomány. Több politikai szereplő már akkor is úgy vélte, hogy
Horthynál kell folytatni, mások úgy vélték (bár nem mondták nyíltan ki), hogy Szálasival
vagy legalább Imrédyvel. (A mai Jobbik Imrédy pártjának, az úgynevezett Magyar
megújulás párjának egyenes örököse). A szocialisták egy része zavarban volt, mert ott
akarta folytatni, ahol abbahagyta, más része a magyar szociáldemokrácia nemes
hagyományának útjára akart lépni.
Többféle múlt folytatása állt rendelkezésünkre. Ebben a pillanatban azonban úgy tetszik,
hogy a termékenyebb múltra való visszanyúlás lehetőségét kiselejteztük. Inkább Horthy,
Kádár és a népiesek bár össze nem férő, de mégis összeilleszthetőnek látszó hagyománya
az, ami egyre inkább teret nyer a Fidesz háztáján.
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A konzervatívoknak nehéz Magyarországon saját múltat választaniuk, mivel a
hagyományos és értékes magyar konzervativizmus a nemességhez fűződött, míg a polgári
konzervatív irányzat liberális színezetet öltött. Persze Bokros Lajos e kettő kombinációja.
A múltválasztásnak ez a kaotikus alakulása nem volt független a Kádár-korszak
álomkórjától. A kommunizmus éveiben (Rákositól kezdve) az ország minden történelmi
konfliktusát nem létezőnek tekintették. Minden nemzeti traumát a szőnyeg alá söpörtek.
Szomszédainkat, akikkel kölcsönösen megvetettük vagy gyűlöltük is egymást, hirtelen
baráti szomszéd népeknek kellett tekintenünk. A szőnyeg alá lett söpörve Trianon,
Auschwitz, s még az is, hogy mi a rossz oldalon harcoltunk. Történelmi kómánkból
felébresztve hirtelen szembesütünk mindezekkel a traumákkal, s nem tudtunk velük mit
kezdeni. Sosem lettek kibeszélve, megbeszélve, s így elmérgesedtek és mérget
terjesztettek.
Persze mindez még nem magyarázat. Egyszerűen itt álluk, mint Európa beteg embere. A
gyógyulás csak öngyógyítással képzelhető el. Hogyan lehet visszapumpálni
intézményeinkbe a demokrácia szellemét? Hogyan lehet felébreszteni az államra és vezérre
vágyó honfitársainkban a vállalkozás szellemét? Ez a kérdés, ez a feladat, ez a kötelesség.
Új választásoknak nézünk elébe. Ezt a választást a jobboldal fogja megnyerni. Mi sem
természetesebb ennél. Amerikában valaki maximálisan nyolc évig lehet elnök. Jobb, ha
egy párt nem kormányoz több mint nyolc évig. Alapjában még a baloldallal
szimpatizálóknak is könnyedén kellene vennie ezt a változást. Csinálja most más, vállalja a
felelősséget más. Hiszen maximum nyolc év múlva majd újra rájuk kerül a sor.
Mégis nagy a félelem. S a másik oldalon nagy – túl nagy! – a várakozás.
6.6.1.13.2.

Van-e mitől félni?

A szélsőjobb parlamenti megjelenése szégyenletes és szomorú megnyilvánulása az ország
hangulatának. Különösen azért, mert a Jobbik demagógiában és rasszizmusban túltesz a
többi szélsőjobb európai párton. Tudjuk, láttuk, hogy efféle pártok négy nyáron át szoktak
táncolni, hogy azután gyorsan eltűnjenek. Lehetne szatírának, mulatságosnak is tekinteni,
hogy egy európai párt az ország elnökének javasol valakit, akiből csak dőlnek az Európaellenes, demokráciaellenes szövegek. Hogy mindez nálunk mégsem nevetség tárgya,
hanem félelem forrása, hiánybetegségünknek köszönhető. Nem hiszünk magunkban, nem
hiszünk abban, hogy a honpolgárok izolálni fogják ezt a demokráciába nem illő alakzatot,
azaz nem hiszünk magunkban. S ha ez így van, akkor a közbeszéd át fogja venni a Jobbik
szótárát, kifejezéseit. Ennek már ma is súlyos jelei vannak. Van mitől félni.
6.6.1.13.3.

Amíg politikáról van szó, a Fidesztől nincs mit félni.

Mi számít politikának? A kül-, a gazdaság-, a szociálpolitika, az egészségügy és az oktatás.
Bizonyára más politikát fognak folytatni, mint az eddigi koalíció, ezekben az ágakban talán
sikeresebbet is. De a túl nagy elvárásoknak nem fognak megfelelni. Nagy csalódások
lesznek. S a nagy csalódások nagyon veszélyesek, mert megint csak a demokratikus
szellem hiányáról tanúskodnak. Nem tudjuk előre, hová vezetnek.
A baj Magyarországgal, hogy nemcsak a politika számít politikának. Agyonpolitizált
ország vagyunk. Hogy ki kap influenza oltást, hogy ki a lapok szerkesztője, ki a
színházigazgató, ki kap csatornát a tévében vagy hullámhosszt a rádión, hogy milyen az
állami tévé műsorterve, kit alkalmaznak riporternek, ki az akadémia elnöke, kik kapnak
állami kitüntetést vagy díjat, és főleg hogy ki kap pénzt, mire és mennyit, ezek egyetlen
normális országban sem politikai kérdések. De Magyarországon mindezt a pártpolitikai
szempontok döntik el. A bíróság, ügyészség minden normális demokráciában független a
politikai pártoktól, de nálunk csak névleg az. Rossz jel, hogy a Fidesz elnöke a politikai
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szereplőkkel kapcsolatban elszámoltatásról beszél, mert ez semmiképpen sem egy politikus
feladata, inkább direkt beavatkozás az állam egy másik ágazatának működésébe.
Magyarország kis ország és Kádár János emlőin nevelkedett. Az emberek természetesnek
tartják, hogy a „Párt” határozza meg, ki a jó író és ki nem az, hogy melyik a jó film és
melyik nem az, hogy ki a jó rendező és ki nem az. Ez bizony félelmetes. S még
félelmetesebb, hogy Kádár országlása alatt azt is megtanultuk, hogy a Vezér szája íze
szerint beszéljünk, előre helyeseljük intézkedéseit, magyarán előnyalunk. A Vezérnek ezt
még csak nem is kell akarnia. Mert mindig ott vannak a mamelukok, akik bejelentenek,
feljelentenek, s akik elvárják az előnyalásért járó jutalmat. Nehéz nekik egy agyonpolitizált
országban, ahol olyan sokan nyújtják a tenyerüket, ellenállni. Vannak olyan Fidesz
politikusok, akikben bízom, hogy ezt megteszik. De nem hinném, hogy többségük képes
lenne erre, vagy akarná ezt. A demokratikus szellem deficitje mindenütt megmutatkozik.
Az alkotmány is kívül esik a politikán. Nagy veszély rejlene abban, ha a Magyar
Köztársaság alkotmányát politikai döntéssel megváltoztatnák, s ezzel a napi politika
játékszerévé tennék. A választójogi törvény megváltoztatása nem alkotmány kérdése,
illetve hogy az-e, azt az alkotmánybíróság dönti el. A kétharmados többség veszélye abban
áll, hogy alkotmányosan lehetővé teszi megkísérelni a megkísérelhetetlent. Mert valami
stabilitásra minden államnak szüksége van. S az alkotmány a stabilitás egyetlen garanciája.
A liberálisok és a szociáldemokrata szellemű baloldal számára a választás után kialakuló
helyzet nagy lehetőséget kínál. Az elmúlt húsz év legnagyobb lehetőségét. Nemcsak arra a
triviális lehetőségre gondolok, hogy a konstruktív ellenzék szerepét játszhatja. Hanem arra
a nagyobb horderejű lehetőségre, hogy tisztázhatja saját helyzetét, céljait, eszméit. Most
lesz erre idő és alkalom. A megújulás feltétele mindig egyfajta összeomlás. E nélkül
mindenki a kitaposott úton folytatja.
Új gondolatokra van szükség. A válság utáni Európában bizonnyal meg is fognak jelenni.
És nemcsak nálunk. Mert egész Európának lenne erre szüksége. A demokrácia
szellemének megerősödése nem képzelhető el új eszmék nélkül. Ahogy a múlt tisztességes
feltárása, a traumák megbeszélése, az őszinte és önmagunkkal kíméletlen diskurzus nélkül
sem.
A szociáldemokrata és liberális baloldalnak saját hibáit kell feltárnia ahhoz, hogy
politikailag megújuljon. El tudom képzelni más, friss pártok megjelenését a politikai
játszótéren. De nem ez a lényeges. Új pártok megjelenése önmagában mit sem ér. Ami
fontos, az a politikai játszótér pluralizálódása. Két párt nem képviselheti egy parlamenti
demokráciában a lakosság különböző igényeit, érdekeit, elvárásait. Új szellem
megjelenésére lenne szükség, sokszínűségre, beszélgetésre, a megértésre való törekvésre.
Megértésre való törekvést mondtam, nem megértést. Leszoktunk arról, hogy utópiákban
gondolkozzunk. De azt is megtanultuk, hogy semmi sem tart ötökké.
6.6.1.14.

Nekünk vezér kell!122

A Magyar Nemzet meghúzta a vészharangot. „Az európai baloldal alkonyáról” beszél. Igaz
is: Budapesttől Bécsen, Párizson, Berlinen át egészen Londonig sorban veszítenek választót,
kormánypozíciót a szocialista, szociáldemokrata pártok. De azt állítani, hogy az aktuális
nehézségek egy egész politikai gondolkodásmód alkonyát jelentenék, történelmietlen, és arra
utal, hogy aki ezt gondolja, nem ismeri a határainkon túli világot. Fiatal demokráciánk
tapasztalatlan hangadóinak elkerüli figyelmét, amit a Lajtán túl politikai vetésforgónak
hívnak: pártok, politikai, irányzatok periodikusan váltják egymást. Háttérbe szorulnak, majd
ismét visszanyerik a választók bizalmát. Húsz évvel ezelőtt, a kilencvenes évek elején senki
sem beszélt a konzervativizmus alkonyáról, pedig a legtöbb európai országban baloldali
pártok voltak kormányon. Most változik a helyzet. Ott ez a politikai gyakorlat megszokott
része. Nem vonnak le belőle beláthatatlan, veszélyes következtetést. Hiszen ha valóban
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eltűnne a politikai palettáról a baloldal, csak jobboldal maradna. Ez más szavakkal diktatúrát
jelentene. Kéretik vigyázni az általánosításokkal.
Egyébként a félrevezető általánosítás ellen szól az is, hogy a baloldali pártok mostani
visszaesése nem általános érvényű politikai, világnézeti okokra vezethető vissza.
Országonként más és más a problémák gyökere. Nemegyszer a szociáldemokrata politikusok
magatartása ártott pártjuk tekintélyének. Enyhén szólva is vegyes érzéssel vehette tudomásul
egy baloldali német választó, hogy a korábbi szociáldemokrata kancellár, Gerhard Schröder
bukása után azonnal átült az orosz olajvállalat, a Gasprom vezérigazgatói székébe. Ugyanezt
tette az angol Tony Blair is, akinek új munkaadója egy közel-keleti olajsejk.
De persze van közös oka is annak, hogy jelenleg sok választó vonja meg bizalmát Európa
baloldali pártjaitól. A gazdasági világválság természetesen a jobboldali és konzervatív
pártokat is érinti, de a szociáldemokratákat két okból is, különösen. Először azért, mert a
válság leginkább az ő választóikat, a szegényebb rétegekhez tartozókat sújtja. Közülük
elkeseredésükben sokan szélsőséges pártokhoz vándorolnak. Ezért – és ez a másik ok – a
válság nyomán szükségessé vált megszorító intézkedéseket, ha egyáltalán, nehéz szívvel és
az esetek többségében nem kielégítő módon hozzák meg a baloldali pártok. Jó példa erre
Gyurcsány felemás gazdasági csomagja, amelynek később még a maradéka mögül is
kihátrált a párt. Ha mégis meghozzák össztársadalmi érdekből a szükséges intézkedéseket –
mint annak idején Horn Gyula tette a Bokros-csomaggal – elbukják a következő választást,
és helyes politikájuk eredményét a következő kormány kasszírozza. Félő, hogy ez a sors vár
Bajnai Gordon meghirdetett, „vért és verejtéket” követelő, a politikában szokatlanul
tisztességes programjára is, amelyet azzal a bejelentésével hitelesített, hogy a tavaszi
választásokkal befejezi politikai vendégszereplését.
Ami pedig a mostani helyzetünket illeti, bocsássuk előre, hogy az MSZP-t és az SZDSZ-t
egy-lélegzetre „baloldalinak” nevezni magyar sajátosság, téves. Nyugaton a liberális
pártokat filozófiájuk és magatartásuk alapján a jobbközéphez sorolják. Annak, hogy ez
nálunk nem így van, mindenek előtt az SZDSZ az oka. Azzal, hogy 1994-ben koalícióra
lépett a nélkülük is abszolút többséggel rendelkező utódpárttal, az MSZP-vel, elveszítette, és
mindmáig nem szerezte vissza azt a hitelét, amelyet a rendszerváltás előtt, ellenzéki
magatartásával szerzett. Később a Fidesz egészpályás letámadó és demagóg politikája
skatulyázta be sikerrel a baloldali táborba. Ma tény, hogy a kettőnek együtt és külön-külön is
katasztrofális a helyzete. Viszont szemben az uralkodó véleménnyel, hogy ezért kizárólag a
két párt és politikusai a felelősek, szerintem mélyebben vannak a probléma gyökerei.
Kezdjük azzal, hogy a mi társadalmunk nem baloldali, nem liberális, hanem alapjában
konzervatív. Ilyenné tették azok a rendszerek, amelyekben a magyarság évszázadok óta él.
Ez persze nem lenne baj akkor, ha ezek demokratikus a rendszerek lettek volna. De nem
voltak azok. Konzervatív és antidemokratikus volt a monarchia, a Horthy- és Kádár-rendszer
egyaránt. Nincs, nem lehet demokratikus gyakorlatunk. Húsz év kevés volt ahhoz, hogy
megtanuljuk becsülni a demokrácia értékeit, a politikai, sajtó- és vallásszabadságot,
értékeljük az emberi és kisebbségi jogokat, tiszteljük a társadalmi együttélést szabályozó
törvényeket.
Nekünk a szabadság nem a társadalmi lét sine qua non-ja, hanem legfeljebb „jó ha van, de
nélküle is éltünk néhányszáz évet”. Jut eszembe: elképzelhető lenne nálunk, mint az most
Berlinben, a fal ledöntésének huszadik évfordulóján történt, hogy több tízezer ember
ünnepelte zuhogó esőben több órán át a szabadságot? Így, ezt, a SZABADSÁGOT.
Ellenkezőleg. Nálunk sokan – és attól félek, egyre többen – azoknak az elnyomó
rendszereknek valamelyik formáját sírják vissza, amely megvonta tőlünk a szabadságot.
Társadalmunk nagy része Ferenc Jóska, Horthy Miklós, Kádár János katonája maradt, „a
legszebb katonája”. Nálunk Kádárt teszik meg a harmadik legnagyobb magyarnak, mások
masíroznak fehér lóval Horthy budapesti bevonulásának évfordulóján. Társadalmunk
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jelentős részének vezér kell, aki megmondja, hogyan, merre. Mindegy, hogy azt királynak,
kormányzónak vagy pártfőtitkárnak hívják.
Tudjuk, a posztra most is van jelentkező. Most is kilátásai vannak nagyarányú választási
sikerre egy olyan pártnak, amelynek élén ilyen ember áll. Kijelentései, hogy „a parlament
ellenzék nélkül is működik”, meg hogy „van élet az EU-n kívül is” sejtetik, hogy olyan
rendszer alapjait igyekszik lerakni, amely a két világháború közötti viszonyokra emlékeztet.
Ne áltassuk magunkat. Az, hogy egy ilyen jobboldali populista politikusnak és pártjának
esélye van nálunk, a XXI. században kétharmados többségre, elsősorban a társadalmunkban
évszázadok alatt kialakult mentalitással magyarázható. Ilyenek vagyunk. Brecht mondta,
hogy a társadalmat nem lehet leváltani. Igaza van. De megváltoztatni azért jó lenne.
6.6.1.15.

A magyar külpolitikát is tudatosan tönkreteszi a pártháború az izraeli repülők
körüli tömeghisztéria keltéssel

A közelmúlt egyik eseménye volt két izraeli repülőgép berepülése a magyar légtérbe illetve a
ferihegyi repülőtér megközelítése. Az eseményt a politikai pártok, a média olyan jelleggel
használta fel a magyar állampolgárok manipulálására és megtévesztésére, ami egy tipikus
jellemző az intellektuális polgárháborúnkra. Biztos vagyok benne, hogy a (párt)politikailag
egyre tisztábban látó magyar állampolgárok átlátták a helyzetet és nem dőltek be. A hírekből
megtudhattuk, hogy volt engedélyük, követték a műveleteiket, bár kétségtelen, hogy egy
elavult értesítési rendszer miatt nem minden érdekelt magyar biztonsági szervezet értesült
erről. Ez kétségtelenül hiba, de nem akkora, hogy a választások előtt ezt fel kell használni
kampányolásra, mivel úgysem sikerült. Nem akkora, hogy nem lett volna elég a parlament
Nemzetbiztonsági Bizottságának zárt ülésen feldolgozni és utána kormányintézkedni. Nem
akkora, hogy feláldozzuk a magyar pártpolitikai érdekek oltárán az izraeli külpolitikai
kapcsolatainkat. Nem akkora, hogy a világ leghatékonyabb titkosszolgálatával az
információcsere lehetőségét is szétromboljuk, de legalábbis negatívan befolyásoljuk.
Mindehez tudnunk kell, hogy Izrael nem ellenséges állam számunkra, sőt még a segítsége is
jól jön, jól jöhet, több vonatkozásban is. Izrael sokkal okosabb annál, hogy illegális
kémrepüléseket folytasson Magyarország felett, ehhez semmi érdeke nem fűződik,
különösen, ha tevékenységéhez engedélyt is kaphat. Kétségtelen, hogy Izrael végez olyan
titkosszolgálati tevékenységet az ellenérdekelt országok irányában, ami az önvédelmét, a
megelőzést, a viszonzást szolgálja, mint sok más ország is világon! Viszont Magyarország
nem ellenség, nem ellenérdekelt, sőt egyik fontos együttműködő partner lehet, amiből csak
profitálhatunk, ha okosan viszonyulunk, bár ez most a magyar pártpolitika miatt nem
mondható el. Még az antiszemitizmust is sikerült ezzel felerősíteni a hadakozó pártjainknak,
brávó! Felvetődik bennem, hogy marad-e bármi is épségben a pártháborúban?
Az ellentmondásos hírek, az ügy magyar szennyeseinek a kitálalása sajnálatos jellemzője
volt az értelmetlen magyar széthúzásnak. A téma illusztrálására három hírt illetve
újságcikket bemutatok.
6.6.1.15.1.

Mit kereshetett a két izraeli Eitam Magyarország felett?123

Két izraeli kémrepülő átstartolt Ferihegyen - ahogy azt több amatőr fotós is megörökített.
De mit tudnak ezek a gépek, milyen műszerek vannak a fedélzetén, és egyáltalán mi
dolguk volt éppen Budapesten? Egy biztos, lehallgatáshoz nem kellett volna behatolniuk a
magyar légtérbe sem, nemhogy leszállást szimulálni Vecsés határában. A NATO minden
bizonnyal tudott a repülésről.
Hírek szerint Ferihegyen két, izraeli oldal-lajstromszámú, feltehetően Gulfstream G550-es,
Eitam kódnevű, többcélú, elektronikai felderítő, célkövető, elhárító feladatokat ellátó
repülőgép touch and go, tehát a kifutópályát kerékkel érintő, majd ismét felemelkedő
manővert hajtott végre nappal, amit magyar amatőr fotósok is megörökítettek. A gépek,
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amelyek Izrael felől, Törökország, Bulgária, Románia érintésével léptek be Magyarország
légterébe, az illetékes magyar légügyi hatóság engedélyével hajtották végre a manővert.
– Mit tudhatnak az Eitamok, mit kerestek erre felé?
A Gulfstream gépcsalád korábbi modelljei legalább 34 országban repülnek, feladatuk
légtérellenőrzés, célkövetés, elektronikai hírszerzés, elektronikai hadviselés, (az ellenfél
elektronikus rendszereinek megbénítása). A Budapesten járt G550-es Eitam kódnevű
gépen több alapvető szenzorrendszer (elektrooptikai, rádióhullám, passzív-aktív radar,
saját-idegenfelismerő rendszer) működik, amelyhez alrendszerek kötődnek.
A több csatornán egyidejűleg befutó jeleket nagyteljesítményű számítógépeken futó
különleges szoftverek szintetizálják, feldolgozzák, összevetik, ez alapján egyes adatszállító
(szenzor) rendszereknek „visszaszólnak”, hogy még több vagy másmilyen kiegészítő
információkat várnak tőlük. A rendszerek meghatározott, vélhetően több száz kilométeres
körzetben érzékelik, azonosítják a légtérben lévő gépeket, helikoptereket, (talán rakétákat
is) a földön lévő járműveket, eszközöket (például radar-, rádióállomásokat), ezekre
értelmezik a befutó információmennyiséget, amelyeket a „megrendelőnek”, a szárazföldi
egységeknek, légierőnek, haditengerészetnek, más szervezeteknek továbbítanak a
célpontokról, mozgásukról, sebességükről, térbeli elhelyezkedésükről.
Amerikai források szerint 2-4 másodperc alatt a kombinált módszerekkel megállapítják,
hogy a cél valós-e, vagy az ellenfél manipulál, „álcélokat” indít, tart mozgásban. Az egyik,
a gépre felszerelt rendszer, az „L” sávban működő többfázisú radar (Phalcon, amelyet az
izraeli ELTA, a világ egyik legfejlettebb rádióelektronikai eszközöket is gyártó hadiipari
vállalata készít) különlegessége, hogy más országok (India, Pakisztán) is érdeklődnek
iránta.
Az Eitamnak „polgári” alkalmazási módjai is vannak, alkalmas magas szintű delegációkat
szállító gépek mozgásának biztosítására, a gépeket fenyegető esetleges veszélyforrások
felderítésére, azok elhárítására. (Például az elnöki gépre esetleg kilőtt korszerű, infravörös
célkövetővel felszerelt rakéták semlegesítésére.)
Izraelben azért választották az elektronikai rendszerek hordozójául a Gulfstream G550-es
alapgépét, mert kategóriájában ez a legnagyobb hatósugarú és legmagasabbra emelkedni
képes repülőgép, utántöltés nélkül több, mint 10 órát is a levegőben tud maradni. Az
Eitamnak, a világon, az ebben a kategóriában vélhetően legkorszerűbb, igen „messzire
ellátó” rendszereinek köszönhetően, nem is kell behatolnia az ellenséges légtérbe, hogy a
fenti feladatok többségét elvégezze.
Az Eitamok az izraeli légierő 122.-es Nachshon különleges feladatokat ellátó századában
állnak hadrendbe.
Magyarország is tagja a NAPMO-nak, a NATO azon szervezetének, amely az Eitamokhoz
hasonló, azoknál nagyobb (és állítólag kevésbé korszerű), a hátukon nagy radartányért
hordozó E-3A AWACS gépeket üzemeltetik, amelyek Ferihegyen, Kecskeméten, Pápán is
megfordulnak.
– A budapesti kitérő lehetséges céljai:
a) Hivatalos források (az izraeli nagykövetség) gyakorlórepülésről beszélnek. A
nemzetközi repülési gyakorlatban elfogadott, Magyarország által is aláírt
egyezmények ilyen repüléseket megengednek – a megfelelő eljárással,
engedélyekkel (olykor, nemzetközi missziót teljesítve még orosz katonai gépek is
megfordulnak Magyarország légterében). A magyar miniszterelnök vizsgálatot
kezdeményezett az ügyben.
Az amerikai gyártó, a Gulfstream szerint az első G550-est éppen két éve szállították
Izraelnek (ahol további időt vett igénybe a gép izraeli berendezésekkel való
felszerelése. Azóta vélhetően újabb gépeket szállítottak Izraelnek, amelynek be kell
üzemelnie a gépeket. Ezek minőségi előrelépést jelentenek a kilencvenes évek végén
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lecserélt, hasonló célú, félévszázados E-2-es gépekhez képest. Az izraeli gépek csak
érintették a kifutópályát Ferihegyen, egyébként a NATO egyik tartalék repülőterén –
vagyis NATO-hozzájárulás nélkül ezt aligha tehették volna meg. Ezzel vélhetően
meg akarták előzni a leszállással kapcsolatos bonyodalmakat – és meggátolni, hogy
Ferihegyen illetéktelen szemek túl közelről megnézzék, vagy műszerekkel teszteljék
azokat.
b) A következő években kialakítandó, amerikai-NATO, többelemű, többlépcsős
rakétavédelmi rendszer egyik komponense a levegőben tartózkodó elektronikus
felderítő, megfigyelő gépek. A NATO-n kívül a térségben lévő (a NATO-val szoros
együttműködést folytató) országok közül csak Izraelnek vannak olyan eszközei,
amelyek a rakétavédelmi rendszerbe integrálhatóak. A ma még elsősorban amerikai
(a későbbiekben amerikai-NATO) rakétavédelmi rendszer első, működőképes részei
éppen Izraelben, Izrael körül, a Földközi-, és a Fekete-tengeren hadihajókra telepített
(majd később Romániában, Lengyelországban, esetleg Bulgáriában telepítendő,
szárazföldi komponensű) rakétavédelmi elemekből állnak. A rakétavédelmi rendszer
jelen fázisában a kulcselem, a kiinduló pont az amerikai-izraeli együttműködés.
Talán ennek is köze van az Eitamok nagy vihart kavaró budapesti epizódjához.
c) Ferihegy körülbelül olyan távolságra van Izraeltől, mint Irán legtávolabbi, keleti
pontja. A (feltételezett) iráni atomfegyver-program változatlan ütemben folyik,
amely aggasztja Izraelt, hiszen az első számú iráni vezető több ízben beszélt Izrael
megsemmisítéséről. Az Eitamok repülései ezzel a fenyegetéssel, illetve az esetleges
ellenlépésekkel is kapcsolatban lehettek, ám erre nincs semmilyen konkrét
bizonyíték. A minap az amerikai fegyveres erők egyik vezetője azt mondta, Irán
legalább egy éven belül nem lesz képes atomfegyvert előállítani. Ha Irán mégis
megkapja az oroszoktól a beígért S-300-as, igen korszerű légvédelmi rendszereket,
az újabb kihívás elé állíthatja az Eitamokat.
6.6.1.15.2.

A titkosszolgálatot nem értesítették az izraeli gépek berepüléséről124

Ezzel formai hibát vétett az engedélyt kiadó közlekedési hatóság.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) nem járt el szabályosan az izraeli repülőgépek
múlt csütörtöki magyarországi repülésének engedélyeztetésekor, amikor az eljárásrend
ellenére nem kérte ki előzetesen a magyar titkosszolgálatok szakvéleményét az engedély
kiadása előtt – jelentette ki Hónig Péter közlekedési miniszter kedden a honvédelmi
bizottság rendkívüli ülésén. A tárcavezető hangsúlyozta: az NKH munkatársai nem
szándékosan jártak el szabálytalanul, hanem egy évek óta kialakult rossz gyakorlatot
folytattak, de mindenesetre a miniszter vizsgálatot rendelt el az ügyben és ennek "lesznek
következményei". Lázár János a bizottsági ülést követően felszólította Bajnai Gordon
miniszterelnököt, hogy még kedden hívja össze a Nemzetbiztonsági Kabinet soron kívüli
ülését, ahol szabályozzák újra a magyar légtérhasználat engedélyeztetését, emellett Bajnai
menessze az NKH teljes vezetését, illetve mérlegelje Hónig Péter és Szekeres Imre
honvédelmi miniszter felmentését is.
A történtekről szólva Szabó Vilmos a Külügyminisztérium (KüM) államtitkára elmondta:
Izrael március 1-én kereste meg Magyarországot az engedélyeztetés kapcsán, amelyet az
NKH a KüM és a ferihegyi repülőtér tájékoztatása mellett még aznap meg is adott. Az
államtitkár a kérdésre válaszolva elmondta: nem kérették és nem is kéretik be az ügy
kapcsán Izrael budapesti nagykövetét.
Szekeres Imre a bizottsági ülésen megerősítette: a honvédelmi tárca nem része az
engedélyeztetési folyamatnak. A miniszter elmondta: a konkrét repülés négy NATOtagállamot érintett (Magyarország mellet Romániát, Bulgáriát és Törökországot) és a
repülőgépek mozgását a NATO mellett az Eurocontrol, az európai légiközlekedési
szervezet is figyelemmel kísérte. Szekeres hangsúlyozta: 2009-ben 20 439 alkalommal
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használták a magyar légteret külföldi gépek állami, vagy katonai céllal, ebből 722
alkalommal nem NATO-tagállamok, ezen belül pedig 20 alkalommal izraeli gépek.
Minden esetben a magyar hatóságok engedélyezték a repüléseket. Szekeres szerint
semmilyen veszély nem fenyegette a magyar légteret a múlt csütörtöki gyakorlat kapcsán.
Tömböl László vezérkari főnök elmondta: két izraeli repülőgép számára az engedély
március 17. és 20. közé szólt. A két gép 17-én három perc eltéréssel és háromszáz méteres
magasságkülönbséggel léptek be a magyar légtérbe, ahol mindent az engedélyezésben
foglaltaknak megfelelően tettek. Ebben benne volt az is, hogy úgymond átstartoltak a
ferihegyi repülőtéren. Ez nem egy kifejezetten katonai manőver, a lényege, hogy a
repülőgép nem fejezi be a leszállást, hanem a kifutópálya megközelítése, vagy érintése
után visszaemelkedik. A két izraeli gép tulajdonképpen nagytávolságú navigációs
gyakorlórepülést végzett, amelynek során Ferihegy mellett a bulgáriai Várna repülőterén is
átstartolással gyakorolták a bejöveteli eljárást, ugyanis ezek különböznek a repülőtereken –
mondta Tömböl, majd hozzátette: minden a repülési terveknek megfelelően, a diplomáciai
engedélyben foglaltak szerint történt.
Vágó József, az NKH légiközlekedési igazgatója a bizottsági ülésen elismerte a formai
jogszabálysértést, amely szerinte a rossz jogszabályból adódik: a hatóság 2004 óta csak
"nemzetbiztonságilag indokolt esetben" kért szakvéleményt a szakszolgálatoktól, azt
ugyanakkor nem tudta megmondani, hogy ki dönti el, mi számít ilyen esetnek. Kérdésre
válaszolva Vágó elmondta: az eljárás azért is alakulhatott ki így, mert történt olyan konkrét
eset, amikor az NKH megkeresésére a titkosszolgálatok nem is reagáltak.
Abban ugyanakkor Lázár János mellett Keleti György, a bizottság MSZP-s alelnöke is
egyetértett, hogy mindenképpen szükség lett volna az engedély kiadása előtt a
nemzetbiztonsági kockázatok elemzésére és a szakszolgálatok engedélyére is.
A bizottság ellenzéki képviselő ugyanakkor többszöri kérdésükre sem kaptak arra választ,
hogy a két repülőgépen milyen esetleges kémberendezésekkel volt felszerelve, hogy
használták-e ezeket, illetve hogy pontosan milyen céllal érkeztek a gépek Magyarországra.
Morvai Krisztina a Jobbik európai parlamenti képviselője szerint az is kérdéses, hogy az
izraeli gépek bele tudtak-e zavarni mondjuk a magyar választási rendszerbe az áprilisi
választások kapcsán. Morvai szerint egyébként az ügyben akár feljelentést is lehetne tenni
hazaárulás, vagy hűtlenség miatt.
6.6.1.15.3.

Az izraeli gépek bezavartak a választási rendszerbe?125

A legnagyobb ellenzéki párt azt állítja, törvénysértő módon járt el a kormány, amikor
kiadta az izraeli légierő kötelékébe tartozó két repülőgépnek a berepülési engedélyt. A
közlekedési miniszter elismerte: szabályt ugyan valóban sértettek, de ezzel nem
kockáztatták az ország biztonságát.
Népmese és rock and roll – mindkét fogalom szóba került az eseményen, pedig azok nem
Ki mit tud?-válogatáson, hanem az országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottsága
rendkívüli ülésén hangzottak el. A testület összehívását a Fidesz-frakció nevében Kontrát
Károly országgyűlési képviselő kezdeményezte, mivel szerettek volna tisztán látni a
magyar légtérbe március 17-én berepülő, s ott úgynevezett átrepülést végrehajtó két izraeli
gép ügyében, ezzel is megnyugtatva hazánk lakosságát. Így kíváncsiak voltak arra, hogy
kerültek ide a gépek, milyen feladatot hajtottak végre, ki adott nekik engedélyt, s az e körül
kialakult "kormányzati káosznak" ki a felelőse?
Elsőként Vágó József, az engedélyt kiadó Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
légiközlekedési igazgatója elmondta: március 1-jén nyújtotta be az izraeli fél a kérelmet a
magyar Külügyminisztériumnak, amely továbbította azt a hatóságnak. Ők vizsgálták meg a
jogszabály által előírt feltételeket, majd még aznap kiadták a repülésre az engedélyt. A
pikírt megjegyzéseket és gúnyos kijelentéseket sem nélkülöző ülésen Lázár János elnök
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megkérdezte, vajon mi indokolta és gyakori-e, hogy ilyen rövid idő alatt zöld utat kapjon
egy kérelem. Vágó szerint az egynapos teljesítés nem kirívó eset.
Az igazgató leszögezte: a honvédelmi miniszter erről szóló tájékoztatását nem írja elő
jogszabály, így azt nem is tették meg, csupán a honvédség illetékes szolgálatait informálták
a Külügyminisztériumon kívül.
Szabó Vilmos külügyi államtitkár annyit fűzött hozzá: azt ellenőrizték, a gépek
tartalmaznak-e veszélyes anyagot, ám mivel erről nem volt szó, nem látták akadályát a
beleegyezésnek. Szekeres Imre honvédelmi miniszter úgy fogalmazott: már
megfogalmaztak egy olyan javaslatot, miszerint létrehoznák a Katonai Légügyi Hatóságot
egy újabb kontroll érdekében.
A kormány egyébként már kezdeményezett vizsgálatot annak tisztázására, valakit terhel-e
felelősség az engedély esetleges szabálytalan kiadása miatt. Bár tényként említette, ezúttal
a Katonai Biztonsági Hivatal és a Katonai Felderítő Hivatal hozzájárulását nem kérték ki.
Világossá tette ugyanakkor, a Magyar Légtérellenőrző Ezred minden esetben figyelemmel
kísér minden egyes hazánk légterébe kerülő gépet – így történt ez a szóban forgó
repülőknél is. Beavatkozásra azonban nem volt szükség, mivel az izraeli fél részéről
minden a kérelmek szerint zajlott el.
"Azt viszont kétségkívül kínosnak tartom, hogy tanácsadói kellemetlen helyzetbe hozták
Orbán Viktort, amikor a Blikkben kijelentette, hogy a Magyar Honvédség nem ellenőrzi a
légteret. Még kínosabb, hogy ő ezért arra a következtetésre jutott, hogy az engedéllyel
rendelkező, több NATO-tagállamot is érintő, útvonalrepülést végző gépeket ki kellett
volna szorítani.
Törökország, Bulgária és Románia is hasonlóan járt el hazánkhoz, ezért kár volt a FideszKDNP-nek kampánytémává tenni az ügyet" – közölte a tárcavezető. Ekkor Vágó újabb
kérdésekre válaszolva elismerte: ez esetben a nemzetbiztonsági szolgálatok megkérdezése
nem történt meg. Legfontosabb okként kijelentette: bár 2004-től hasonló esetekben egy
kormányrendelet előírja a nemzetbiztonsági szolgálatok véleményének kikérését, a hatóság
rossznak véli rendelkezést. Az utóbbi években olyan gyakorlat alakult ki, hogy nem
feltétlenül fordulnak a szolgálatokhoz.
Lázár azon kérdésére, akkor ki az a személy, aki eldönti, van-e az egyes berepüléseknek
nemzetbiztonsági kockázata, Vágó nem tudott felelni. Hónig Péter közlekedési miniszter
szintén úgy vélte, az illetékesek valóban nem tartották be a hatályos jogszabályokat, de ezt
szerinte úgy kell elképzelni, mint amikor egy parkban kiépítik az utakat, aztán a járókelők
kitaposnak a füvön egy újat, s akkor már mindenki azon közlekedik. Lázár határozottan
feltett azon kérdésére, hogy emiatt kezdeményezi-e az NKH teljes vezérkara leváltását,
Hónig azt válaszolta: megvárják a vizsgálatok lezárultát.
Ezt követően a bizottsági tagoktól érdekes megjegyzések hangzottak el: Nyitrai András
fideszes képviselő például úgy gondolta, a hatóság nem vette elég komolyan a feladatát,
csak "hadd szóljon a rock and roll" módjára járt el. Márpedig ez – mint fogalmazott – bűn.
Keleti György alelnök kiemelte: véleménye szerint, ha nem NATO-gépről van szó, az
lenne a minimum, hogy alapból kockázatosnak minősítik a berepülést.
Gál Zoltán alelnök úgy vélekedett, felesleges a hisztériakeltés, mert ha nem izraeli gépek
lettek volna, az eset messze nem kapott volna ekkora nyilvánosságot. Tömböl László
vezérkari főnök azt hangsúlyozta, a légi irányítási központnak nem volt indoka a repülések
közben beavatkozni, de az alkalmazott repülési technikával ezek a gépek nem is
szerezhettek volna bővebb információt a közelben lévő repterekről annál, mintha csak
áthúztak volna felettük a létérben. Morvai Krisztina, a Jobbik Európai Parlamenti
képviselője felvetette: szükséges lenne megvizsgálni azt is, vajon az izraeli gépek nem
zavartak-e be a választási informatikai rendszerbe.
Tóth Károly szocialista képviselő egyes fideszesek megnyilatkozásaiban egyenesen már
népmesei elemeket vélt felfedezni, ami alapján azt is mondhatná, hogy ennyi erővel Lázár
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János és Demeter Ervin nagy hazafiságról tanúbizonyságot téve felhívhatta volna még
idejében a figyelmet az izraeli gépek esetleges veszélyes küldetésére. Végül amikor
Kontrát jellemzően már többedszer jegyezte meg, bő két óra után még mindig nem kaptak
érdemi választ a kérdéseikre, Szabó Vilmos úgy reflektált: képviselőtársa ezt azért mondja,
mert a fideszesek úgy jöttek el erre az ülésre, hogy nem is akarják elfogadni a válaszokat.
6.6.1.16.

6.6.1.16.1.

Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen alfejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására
Balsai gyűjtöget- Leszámolási tervek126

Szemérmesen „elszámoltatást” mondanak. Mások szerint a „leszámolási projekt” már
elindult. A netes blogokon némelyek „a Fidesz Kellerének” becézik Balsai Istvánt. A
Fidesz elnöki stábjának jogi igazgatója ma még a Fehér Házban „gyűjtöget”. El is kezdte a
próbafeljelentéseket Gyurcsánnyal és Veressel. Ám az ügyészség visszautasította. Balsai
állítja: minden „szigorúan a jogállamiság normái szerint zajlik” majd. Legújabb,
megnyugtatónak szánt nyilatkozata szerint számonkérés lesz, politikai felelősségre vonás
nem lesz. Szívesen érdeklődtünk volna, hol tart a tényfeltárás. Az interjú azonban
elmaradt.
Pista most Lavrentyij Beriját és McCarthy szenátort alakítja egy személyben – mondja
vezetés közben a régi frakciótárs, saját poénján jót derülve.
Alagút jön, a mobil megszakad, majd visszatér a ködből.
– Egyébként kedves, nyugdíjas bácsit látsz majd, ha találkozol vele, aki még egy kicsit
elpolitizálgat. Ez a jutalomjáték. Orbánék pedig elmondhatják: az Antall-kormány
igazságügyi miniszterét, a nemzeti fórumos Balsait alkalmazták főelszámoltatónak.
Feljelentőembernek lenni nem hálás. Nemigen vállalta volna más. Még „Répa” (Répássy
Róbert) is inkább a frakcióba menekült. Miniszterségre vár.
• Kiszelly Zoltán politológus szerint „ez tényleg hálátlan szerep”.
Fleck Zoltán jogszociológus keményebben fogalmaz: a politika „kriminalizálása” a
nemzetközi irodalom szerint „mediterrán gyakorlat”. Ő igazságügyi miniszteri
működésének idején sem tartotta sokra Balsait. Ez pedig – szerinte – pályájának a
koronája.
– Balsai nem jogász. Tipikus kelet-európai politikus, jogi végzettséggel – mondja. –
Minden szava burkolt fenyegetés. Ami rendkívül káros a magyar jogszolgáltatásra
nézve.
• Máskor sem
Persze minden bíráló – barát és ellenfél – hozzáfűzi: „sajnos az ilyesmire van
fogadókészség nálunk”, és a korrupció visszaszorítása valóban közfeladat. Kérdés:
ez-e a Fidesz célja?
Néhány tájékozódó telefon után eldöntjük: célszerűbb, ha helyén, a Fehér Ház hetedik
emeletén keressük fel Balsait. Amit a frakciótárs mondott, igaz. Előzékeny,
barátságos úriember veszi fel a telefont. „A határidőnaplómat keresem. Csütörtök
megfelel?” Meg. Két nap múlva csörren a mobil, Orsolya vagy Mónika keres a párt
sajtóosztályáról. Elnézést, de „Balsai úr nem tudja önt fogadni”. És máskor? „Máskor
sem” – búgja Orsolya-Mónika. Azért érdeklődöm nála is, személyesen. „Vannak
bizonyos eljárásrendek” – mondja szűkszavúan az ex-miniszter.
• Csontvázak dőlnek
Megértjük. Nem akar „szegény Mádi Lacika sorsára jutni” (nem Balsait idézzük!),
aki egy könnyelműen elpöttyentett mondattal húszéves politikai karriert áldozott fel.
A tablókról levették, a listáról törölték. Megszűnt. Emléke élni fog. Igaz, neki –
mesélik politikai anekdotaszerzők – évekkel ezelőtt akadt főbenjáró bűne: MSZP-s
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képviselőkkel ultizott vagy teniszezett nyilvános helyen. De hát ez nyilván csak
pletyka.
A modern Balsai politikusi profilját a Központ dolgozhatta ki. Az akció az
apokaliptikus maja halotti kultuszra épül: „Naponta csontvázak dőlnek ki a
szekrényekből, vagy már inkább csonthegyek, sőt egész csonttemetők esnek ki...”
(2009. október 7. MTV 1.)
Lássuk a csontokat! BKV, MÁV, kormányzati negyed, sukorói kaszinó, Zuschlag,
posta. Mára ez kiegészült Benével és Gergényivel, a két rendőri vezetővel. De ez is
csak „szivárogtatás”, nem kell komolyan venni. Legyen kemény a párnájuk addig is.
A sajtó is szerepet kap a kormányzati felkészülésben. Balsai néha felfedi forrásait:
„Én úgy gondolom... nagy segítséget kapunk a polgári sajtótól, megmondom
őszintén. Akár az önök [Hír TV] segítségét is... De most már egész széles a skálája
annak a[z]... oknyomozó újságírásnak... amely erre (sic!) ... segítséget ad...”
– A Pista a hetediken ül és olvasgat, lényegében újságokból dolgozik – mondja a régi
frakciótárs. – Nem csoda, ha a feljelentések „bedőlnek”. De nem is a siker a cél.
Hanem a fenyegetés. És a homály. Hogy a taxisofőrök egy év múlva is emlegessék:
„Igen, a komcsik mindent elloptak, a Fidesz visszavette volna, láncon vitték volna el
mindet.”
– A nyilvános megszégyenítés bevett gyakorlat a magyar igazságszolgáltatásban, még
a vádirat megszületése, sőt az alapos nyomozás előtt – mondja Hack Péter.
Szerinte ami a Zuschlag-ügyben folyik, szakmai értelemben „nem megnyugtató”.
Olyan szabályokat alkalmaz az ügyész az expolitikusra, amelyeket csak a maffiákra
szokás. („Bűnszövetkezet.”) Gondoljunk bármit a történtekről, a maffiamegközelítést nem a „sima” korrupciós ügyekre találták ki.
• Rabszíjon
Hack szerint az is középkorias jelenség, hogy olyan személyeket, akikről sem a
szökés, sem az erőszakosság nem feltételezhető, rabszíjon vezetgetnek fel-alá.
– Gondolom, ez a médiának szólhat – vetjük közbe.
– Lehet. De a rabláncot nem a média csatolja fel, hanem a bv.
Indul tehát az elszámoltatás. Balsai sejtelmes kommunikációja és Orbán csavaros
mondatai máris eredményesek. A magyar közigazgatásra nem nehéz ráijeszteni.
– A próba nagy – mondja Fleck Zoltán. – Az a kérdés, hogy a jogállam
intézményrendszere elviseli-e a politikai nyomást.
Nyilatkozóink hangsúlyozzák: a felelősség nemcsak a Fideszé.
A romlásban közreműködtek azok is, akik a kiterjedt korrupciónak nem vetettek
gátat.
• Magasabb körök
Nem véletlen, hogy Balsai hangsúlyozza az ügyészség fontosságát. Ezzel a
szervezettel a jobboldal végtelenül elégedett.
– Ez az ügyészség – mondja Fleck Zoltán – jottányit sem változott. Ma is a Legfőbb
Ügyészségen dolgozik Polt Péter, ma is a főügyész helyettese a Polt által támogatott
Belovics Ervin, aki az intézményt gyakorlatilag igazgatja. A szervezet könnyen
rángatható jobbról, ám ez a jobboldali ráhatás bizonyíthatatlan. A testület „takarásban
működik”.
• Ágh Attila: A Fidesz kettéválasztotta a játszmát
A végeredmény csak az lehet – állítja a jogszociológus –, hogy „ha én állok a
kormányrúdnál, én veszem igénybe a »szolgáltatásokat«. Ha te, akkor majd váltunk”.
De ez csupán a jogászok aggálya. A politológusok és a frakciótársak a „politikai
eredményekre” figyelnek.
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Ágh Attila szerint a Fidesz „kettéválasztotta a játszmát”. Balsai eltérő retorikát
használ a „BKV-típusú találkozásokra”, és másként kezeli a Gyurcsány-Veres-párost.
Ha magasra lép, óvatosabb.
– Mit is mondott a jogi igazgató úr utoljára? – elemzi írásunk hősét fideszes
képviselőtársa. – Nagyjából azt, hogy a hullámok a főpolgármesterinél magasabb
körökig is elér(het)nek, az eljárások odáig (is) elmehetnek. Nyelvileg korrekt. Ám
Balsainak a veretes nevek kellenek. Addig meg válogat.
A fideszeseknek – ez a legújabb társasjáték a büfében – „jelöltjeik” is vannak.
– Szalainé: felfüggesztett – mondják. – Mesterházy Ernő? Határeset. Szóvivő Évi:
ujjlenyomatvétel. Hunvald? Talált, süllyed. Hagyónak csengőfrásza lehet. Joggal.
– Ezek az ügyek nehezen védhetőek – mondja Kiszelly Zoltán. – A lepusztult és
drága BKV-n minden magyar utazott. Irányítói akkor sem rokonszenvesek, ha szent
életű remeték lennének. Ráadásul nem is azok.
• Ingyen van
Balsai volt frakciótársa nem prejudikál. A választási csillagállást annál jobban ismeri.
A szokásos újraelosztási játszma zajlik „elszámoltatás” fedőnéven.
– Akinek szemet vetnek a szalámijára, és hajlandó önként odaadni a felét, az a másik
felét megtarthatja. Aki nem, attól elveszik az egészet.
Hack Péter szerint könnyebb „jogi úton” sikert elérni, mint gazdasági eredményeket
produkálni. Az elszámoltatás ugyanis „ingyen van”. Költségvetési vonzata nincs.
A fideszes honatyák szerint nem kell túlbonyolítani a dolgot. Be kell jelenteni: sínen
van az ügy. Már elkezdődött.
A végső igazság pedig az, hogy Balsainak sem könnyű. A Jobbik meghirdette
programjában a Nemzeti Igazságtételi Központ létrehozását.
S ha a „radikálisok” egyszer beindulnak, keresztülgázolnak az egész ernyeteg
politikai eliten. A Fideszen és Balsain is. Elszámoltatásban a Jobbik sokkal jobb. Míg
a Fidesz a cirkuszt kedveli, a Jobbik már a borotvát feni.
6.6.1.16.2.

Civil kezdeményezés a választási ígérgetés ellen127

Mitigernek.hu néven választási ígéret-figyelő és elemző honlapot indít egy civil
kezdeményezés. A társaság a parlamentbe tartó pártok azok programjaiban vagy a
nyilvánosság előtti megszólalásaiban elhangzó ígéreteit közgazdasági szemléletű
vizsgálatnak veti alá. Arra keresi a választ, hogy az illető pártok a szavazók számára igazán
fontos kérdésekről beszélnek-e, ígéreteik összhangban vannak-e a meghirdetett céljaikkal,
és megvalósításuk milyen terhet róna az államháztartásra.
• A felkért ítészek
Ámon Ada, Babarczy Eszter, Baksa Roland, Barabás Gyula, Bod Péter Ákos, Bojár
Gábor, Bogsch Erik, Brückner Gergely, Chikán Attila, Fazekas Károly, Ferge Zsuzsa,
Hamecz István, Jaksity György, Kaderják Péter, Király Júlia, Kopits György, Kopp
Mária, Körösényi András, Lánczi András, László Csaba, Lelkes Orsolya, Ludassy
Mária, Martin József, Mong Attila, Nagy Zoltán, Oblath Gábor, Örkény Antal, Pete
Péter, Prőhle Gergely, Raffay Ernő, Simor András, Sólyom László, Stumpf István,
Tóth István György, Tölgyessy Péter, Török Gábor, Urbán László, Várszegi Asztrik,
Vojnits Tamás, Voszka Éva és Vukovich Gabriella.
"A felelős ember ad magára, alaposan megvizsgálja az ígéretek és az ígérgetők
hitelességét." 2006-ban és 2010-ben is ezzel a mondattal hívta fel a választók
figyelmét a parlamenti pártok programjaink fontosságára Sólyom László köztársasági
elnök újévköszöntő beszédében.
Úgy tűnik, a választópolgárok most segítséget kapnak ahhoz, hogy mérlegre tegyék a
pártok ígéreteit, mert Mit ígérnek? néven új honlapot indít egy közgazdászokból álló
civil társaság.
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A tagok azt ígérik, hogy elfogulatlanul, egységes módszertan alapján elemzik a
pártok programjait, és eredményeikről közérthető módon számolnak be a választásig
a mitigernek.hu honlapon.
"2002-ben és 2006-ban is több szakértő megmondta, hogy az ígéretkampány romba
dönti az ország gazdaságát, ám ezeket a hangokat elnyomta a választási kampány
zaja. Magyarország tavaly ilyenkor az államcsőd szélén egyensúlyozott, és azóta
mindenki átélte, hogy a hangzatos ígéretek betartása munkahelyek ezreinek
megszűnéséhez vezetett. Ezért reménykedünk abban, hogy a választók most
fogékonyabbak lesznek a józan szakértők véleményére" – mondja Madár István, a
portfolio.hu elemzője, az alapítók egyike.
• A válaszolók
Ámon Ada, Baksa Roland, Bod Péter Ákos, Brückner Gergely, Chikán Attila,
Fazekas Károly, Ferge Zsuzsa, Hamecz István, Körösényi András, László Csaba,
Lelkes Orsolya, Ludassy Mária, Mong Attila, Nagy Zoltán, Örkény Antal, Pete Péter,
Török Gábor, Vukovich Gabriella és két anonim külső szakértő.
A bevontak köre és a szigorú módszertan a garancia arra, hogy egyenlő távolságból
értékeljék valamennyi párt programját. A társaság először egy olyan listát állított
össze, amely a véleményformáló értelmiség jeles képviselői szerint Magyarország
jövőjét leginkább befolyásoló társadalmi, gazdasági problémákat tartalmazza.
A válaszadók a korrupciót, a romák integrációját, a közoktatás minőségét és az
egészségügy reformját ítélték a legégetőbb problémának. Az elemzés az első körben
arra terjed ki, hogy az adott párt választási programja milyen mélységben és hogyan
foglalkozik ezekkel a kérdésekkel: sokat elárul egy pártprogram komolyságáról, hogy
konkrét válaszokkal, elnagyolt víziókkal, ne adj isten sehogyan sem reagál.
Második körben a kezdeményezés tagjai azt értékelik, hogy a párt ígéretei hogyan
szolgálják azokat az értékeket, amelyeket a párt hivatalosan magáénak vall; az egyes
pártok ígéretei mennyire állnak összhangban a programban deklarált célokkal.
"Nagyon fontos, hogy adottnak vesszük és semmilyen módon nem kritizáljuk azokat
a víziókat és célokat, amelyeket a pártok a választópolgárok elé vetítenek. Mi csak azt
vizsgáljuk, hogy a programban megfogalmazott lépések, módszerek és ígéretek
hogyan szolgálják a megadott célokat, vagyis mennyire koherens a párt programja.
Az elmúlt években láttunk olyan választási ígéretet, amely konkrétan ellentmondott
az adott párt társadalomképének, de ennél gyakoribb, hogy az átgondolatlan
ígéreteknek olyan mellékhatásai vannak, amelyek nem támogatják, hanem éppen
aláássák az eredeti cél megvalósítását" – mondja Scharle Ágota, a Budapest Intézet
elemzője.
Harmadik körben az elemzők az vizsgálják, hogy egyes, kellően konkrét választási
ígéretek megvalósítása mennyibe kerül. "Ez az, amiről a pártok a legkevésbé
szeretnek beszélni. Négy és nyolc éve is látható volt, hogy az ígéreteknek nincs
fedezete az államháztartásban, vagyis az ígérgetők pillanatnyi népszerűségük
növelése érdekében adósság formájában rendkívüli terheket rónak a jövő
generációira, rövidtávon pedig kockára teszik a magyar állam fizetőképességét" –
vélik az alapítók.
"A civil és szakmai közösség, azaz a mi feladatunk, hogy a politikai ajánlatok
megalapozottságát megítéljük, és hogy a kimondott szó számszerűsíthető hatásaival
és következményeivel szembesítsük a felhatalmazásra váró döntéshozókat." –
hangsúlyozza Reszkető Petra alapító, a Budapest Intézet kutatója.
6.6.1.16.3.

Újjá kell építeni Magyarországot – Orbán Viktor évértékelő beszéde128

A következő kormánynak a nemzeti ügyek kormányának kell lennie – szögezte le ország
értékelő beszédében Orbán Viktor a Millenárison.
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Itt az ideje, hogy Magyarországnak erős vezetése legyen – szögezte le ország értékelő
beszédében Orbán Viktor, arra emlékeztetve: ma Magyarországot gyengének látják,
melynek oka a gyenge kormányzás. Mint fogalmazott, olyan kormányra van szükség,
amely képes megoldani a gondjainkat idehaza, kellő határozottsággal lép fel a nemzetközi
színtéren és felelősen kezeli a pénzügyeket, nem nyomja rá bélyegét a munkájára a
bűnözés, hatalommal való visszaélés.
A Fidesz elnöke hozzátette: 2009-ben új világ született, mely egyértelműen megmutatta,
nem lehet az élet minden területét a piacra bízni, szükség van az állam szerepére is. Ha
ismét meg akarjuk találni helyünket a világban, akkor erős nemzetre és erős
nemzetgazdaságra van szükségünk – szögezte le Orbán Viktor, kiemelve: a Gyurcsánykorszak sok kárt okozott az országnak, azonban van erőnk ahhoz, hogy nagy és átfogó
változást vigyünk véghez. Mint folytatta, a változáshoz szükség van biztos iránytűre, ez
pedig a józan ész lehet.
A Fidesz elnöke a józan én nevében a szélsőségek elutasítását hangsúlyozta. A szélsőségek
közé sorolta a jelenlegi hatalmon lévőket, illetve azokat, akik törvényen kívül helyezik
magunkat, és céljaik elérésében akár az erőszakot is megengedik.
A jövő kormányzásának kell következnie, nem a bosszú kormányzásának, ez azonban nem
jelentheti azt, hogy szemet hunyunk és átlépünk a felett, ami történt az elmúlt nyolc évben
– jelentette ki Orbán Viktor, hozzáfűzve: a felelősségre vonással nem a múltnak tartozunk,
hanem a jövőnek. A Fidesz-elnök szerint a politikának ismét az emberek, a nagy többség
felé kell fordulnia.
„Magyarországot újjá kell építeni” – szögezte le Orbán Viktor, rámutatva: mindezt a
gazdaság talpra állításával kell kezdeni. Hozzáfűzte azt is, a munka, az otthon, a család, az
egészség és a rend értékét kell megtenni a kormányzati munka alapjául. A Fidesz elnöke a
következő kormány feladatai közé sorolta a magyar termékek, a magyar áru, a termőföld és
a hazai vízkészlet megvédését, a háziorvosok és az egészségügy helyzetének rendezését, a
szociális biztonság, a közrend és a közbiztonság helyzetének helyreállítását.
Ugyanakkor hozzátette: a változásnak az élet minden területére ki kell terjednie. Orbán
Viktor végül úgy fogalmazott: készen állok az erős és felelős kormányzásra.
6.6.1.16.4.

Mit gondol rólunk az EU?129

Magyarország a csatlakozáskor kifejezetten jó lapokkal indult az Európai Unióban, azóta
viszont brüsszeli megítélésünk sokat romlott. Más kérdés, hogy a tagországok általában
nem azokra a belpolitikai történésekre érzékenyek, amelyektől itthon féltik sokan az ország
tekintélyét – figyelmeztetnek a brüsszeli székhelyű BruxInfo Európai Elemző Iroda
szakértői a legfrissebb Figyelőben.
Amikor ez év tavaszán a honi közéletben naponta újabb és újabb miniszterelnök-jelöltek
neve merült fel, azzal volt tele minden hazai mértékadó és kevésbé mértékadó
sajtóorgánum, hogy rajtunk nevet a világ, de legalábbis Európa boldogabbik fele
mindenképpen. Valójában a külvilág utóbb éppen elismerően nyugtázta, hogy „alig egy
hét” alatt megoldódott a kormány(fő)válság. A tanulság: nem csak emberek, hanem olykor
egész nemzetek is tévedhetnek az önmagukról alkotott kép dolgában.
Más kérdés, hogy sokkal közelebb járunk az igazsághoz, amikor azt vélelmezzük: az EU
más országaiban élőkhöz is eljut a magyarországi romagyilkosságoknak vagy éppen a
Magyar Gárda egyenruhás masírozásainak a híre, s hogy ezekből a történésekből sokan
hajlamosak általánosító, az ország egészére vonatkozó következtetést levonni.
Mindazonáltal egy-egy tagországot – mindenekelőtt Szlovákiát – leszámítva közösségi
szinten csupán szórványos figyelem követi ezeket az eseményeket. A fajsúlyosabb uniós
sajtó nem tartja állandó napirenden az ügyet, és az az élesben politizáló Európai Parlament
kivételével az EU-intézményekben sem téma.
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Öt éve vagyunk bent az unióban, s tizenöt éve annak, hogy jelentkeztünk. Volt egy kép
rólunk, mielőtt beléptünk – és kialakult egy másik, amióta jobban megismertek minket.
Ám ez utóbbi nem feltétlen úgy fest, ahogyan azt mi gondoljuk, és végképp ritkán ítélnek
meg bennünket az alapján, ami nekünk szemet szúr magunkban.
• Változó megítélés
’70-es évek, ’80-as évek eleje: a legvidámabb barakk
A gulyáskommunizmus időszaka. Az ország a Nyugat kedvence, a vasfüggönyön túli
világ legélhetőbbnek tűnő terepe, nyaralási célpont, ahol jó az ellátás és megfelelő a
közbiztonság.
’80-as évek vége, ’90-es évek eleje: a vasfüggönybontó ország
Az „aranykor”; lehull a vasfüggöny, leomlik a berlini fal, s az egész kontinens
bennünket ünnepel az ezekben játszott szerepünkért, felidézve az 1956-os forradalmat
is.
90-es évek közepe, 2000-es évek eleje: a legesélyesebb EU-tagjelölt
Megindulnak a tárgyalások a társulásról, majd a csatlakozásról, amelyeken
reformeredményeink, illetve tárgyalási kultúránk kifejezetten jó benyomást tesznek a
brüsszeli delegációkra.
A 2000-es évek közepétől: a botladozó új tagállam
A csatlakozás időszakára megszaporodnak a gazdasági és politikai problémák.
Kezdünk kilógni a sorból, néha megkérdőjeleződik a hitelességünk, s mint
csapatjátékos sem mindig vizsgázunk jelesre.
• Gulyáskommunizmus.
A megítélés alakulásának van egy felszínes íve, amely a gulyáskommunizmustól a
vasfüggönyt bontó magyarok képén keresztül a legesélyesebb EU-tagjelölt státuson át
vezet el az immár sok mindenben botladozó új tagállamig. Ebben a megközelítésben
az „aranykor” nyilván a nyolcvanas évek vége és a kilencvenes évek eleje volt.
Akkoriban egész Európa bennünket ünnepelt a berlini fal lebontásában játszott
szerepünkért, amely az ’56-os forradalom fakuló képét is újra felerősítette. Sokan úgy
tekintettek hazánkra, mint amely máris az Európai Közösségek kapujában áll.
Magyarország, mint a „legvidámabb barakk”, akkor már évek óta a Nyugat kedvence
volt, az a hely a vasfüggönyön túl, ahová akár nyaralni is el lehetett menni, hiszen
tele voltak a boltok, jó volt a közbiztonság, az ország szép, a konyha pedig kitűnő.
Mennyire volt helytálló ez az országkép? Ugyanazt vették észre, amit mi fontosnak
tartottunk? Tudták-e például, mi rejlik a viszonylagos jólét mögött? Tisztában voltake vele, mekkora az ország eladósodottsága, az úgynevezett kapun belüli
munkanélküliség, miért botrányosan alacsony a nagyvállalati termelékenység, vagy
éppen hol húzódik a szabadság határa, illetve hogyan dolgozik a politikai rendőrség?
Néhány szakértő, illetve egy-két érdeklődő politikus esetleg tudott minderről. A
többség viszont csak a felszínt látta.
Amíg Magyarország más politikai rendszerhez tartozott, addig nem a közösség,
hanem a tagállamok álltak vele kapcsolatban, természetesen kétoldalú alapon. Így az
említett „legvidámabb barakk” vélemény sem közösségi álláspont volt, hanem a
tagok – igaz, egybeeső, de mégiscsak – egyéni meglátása. A berlini fal leomlása és a
rendszerváltás volt az első olyan esemény, amely már közösségi reakciót is kiváltott,
politikai véleménynyilvánításra késztetve a régió egészéről egyebek között az
Európai Parlamentet is.
Analitikusabb odafigyelés a térség egyes államaira azt követően kezdődött, hogy
megindult a tárgyalás a „visegrádi országokkal”, köztük Magyarországgal, egy leendő
társulási szerződésről. Ám ekkor sem az ország „hétköznapjaira” irányult a figyelem.
A technikai részletek, azaz a gazdasági, kereskedelmi, állategészségügyi és más
hasonló adatok kerültek terítékre. Ez teljesedett aztán ki a néhány évvel később
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megkezdődött csatlakozási tárgyalással. Beindult az ország jogi és gazdasági
rendszerének módszeres átvilágítása, összevetése az uniós joganyaggal.
Mindez sokszor még előnyünkre is vált. Bebizonyosodott, hogy a magyar alaphelyzet
– hála a korábbi intézményi és jogszabályi reformoknak – nemritkán kifejezetten
közel állt a mértékadó EU-normákhoz. Akkoriban már a Bokros-csomag is kezdte
éreztetni hatását, a gazdaság feljövőben volt. S ha ennyi nem volna elég: az uniós
oldalt kellemes meglepetésként érte a magyar tárgyalási kultúra. A budapesti
delegáció többnyire felkészültebben tárgyalt, mint sok más tagjelölt. Ráadásul „EUtechnikára” emlékeztető módszereket alkalmazott, vagyis ha kellett, sok hetes
diplomáciai munkával készített elő egy-egy pozíciót a tagállamok körében, minden
esetben konstruktívan építve egy-egy dossziét. Ez volt a második „aranykor”: sokan
Magyarországot tartották a legérettebb jelöltnek, amelytől belépés után azonnal
repülőstartot vártak.
Aztán öt évvel ezelőtt tagok lettünk, aminek következtében napi szinten kerültünk be
valamennyi uniós szereplő látókörébe. S szerencsétlen módon éppen akkor kezdődtek
a hazai – gazdasági és részben politikai – nehézségek, amikor kezdetét vette a
„tagtársi vizsga”.
• Sötétül a kép.
A magyar önkép szerint a rólunk kiállított uniós bizonyítvány a belépés óta
folyamatosan romlik. Szögezzük le: mára valóban sokkal kedvezőtlenebbé vált az
ország megítélése. De nem ugyanazért, amiért a Magyarországon élők közül ma
sokan rosszabbul érzik magukat. Hanem azért, mert EU-tagként kezdtünk egy-egy
kérdésben kilógni a sorból.
Kezdjük a már említett kormányfőváltással. Az európai reakciók újólag
megerősítették, hogy az uniós értékelés paraméterei alapvetően mások, mint azt
sokan gondolják. Sok minden, amiről azt hisszük, hogy Brüsszelben kiveri a
biztosítékot, az EU-pályán nem kelt feltűnést. Itthon végzetes tényként tárgyalták
például, hogy a kormány parlamenti kisebbségi bázisra szorult. Az unióban ez senkit
nem érdekelt, mert addig is bőven akadt kisebbségi kormány a tagországokban.
Brüsszelbe az ez év eleji kormányfőváltásból is csak annyi jött át, hogy
kormányválság van Budapesten. Ez pedig nem szenzáció. Belgiumban legutóbb fél
éven át képtelenek voltak a politikai erők kormányt alakítani. S akadt negyedévet
meghaladó üresjárat Hollandiában is. Hogy nálunk abban az egy hétben akár naponta
kétszer-háromszor is egymást váltották a jelöltek és önjelöltek!? Magyarországon
széles körben elterjedt nézet, hogy Európa ezen a budapesti bohózaton kacagott.
Holott a valóság az: nem vagyunk annyira fontosak, hogy az unió szintjén minden
belső rezdülésünket figyeljék.
A 2006 ősze óta vissza-visszatérő utcai zavargások is jobbára csak számunkra
bizonyultak újdonságként, a régi tagok bőven láttak már ilyet. Miként önmagukban a
rossz gazdasági mutatókra sem feltétlenül kapták fel a fejüket. Persze, ha minden
fontosabb indikátor egy időben zuhan pirosba, méghozzá egy olyan tagállamban,
amelyet néhány éve még nagy ígéretként tartottak számon, arra azért felfigyelnek.
Ám a dolognak nem ettől lesz éle. Hanem attól, hogy a vonatkozó adatokat magyar
részről háromszor is módosítani kellett. Ami viszont már a hitelességet kérdőjelezte
meg, a kiszámíthatóságot sértette.
Uniós szinten egy tagállam megítélésében a legfontosabb a konformitás az EU
alapvető értékeivel. Rögtön utána olyan szempontok jönnek, mint hogy az adott
ország mennyiben hajtja végre a közösen vállalt kötelezettségeket, mennyire
kiszámítható és stabil partner, és mindenekelőtt: EU-szinten együttműködő,
konstruktív csapatjátékos-e, vagy sem.
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A kiindulópont persze alapvetően az, mennyire fajsúlyos játékos az illető ország, de
az is elkerülhetetlenül ráirányítja valakire a figyelmet, ha valamely komolyabb
kérdésben tartósan problémaforrás a többiek számára. Egy francia, brit, vagy német
választást magától értetődően szoros figyelemmel követ mindenki. Már e választások
ténye is fontos ugyanis – lefékeződik például a német ügybuzgalom EU-kérdésekben.
Ám figyelmet kelthet az is, ha sok év munkáját nem lehet véglegesíteni, mert adott
esetben például Varsó blokkolja a szerződést. Egy ilyen eset után sokan követik majd
figyelemmel, vajon a soron következő választásokon megőrzi-e az adott kormány a
pozícióját. Ne feledkezzünk el persze arról az eshetőségről sem, amikor egy tagország
a konstruktivitásával vív ki magának elismerést. Ez történt például az éveken át szinte
észrevétlen Portugáliával, amikor egy frappáns ötlettel megmentette a Schengenrendszer kibővítését.
Magyarország többnyire egyik kategóriába sem tartozik. A mindennapokban nincs
meghatározó hatással az uniós történésekre, az elmúlt időszakig ritkán vált
„megoldandó problémává”, s eddig még közösségi szintű patthelyzetek kreatív
megoldásával sem nagyon tudta észre vétetni magát. Mi több, hazánk az unió által
alapul vett ismérvek tekintetében lényegében problémamentes tagország.
Jogátültetésben mindig is az első harmadban volt, és a stabilitás és a kiszámíthatóság
is sokáig magyar adottságnak számított. A részleteket nem ismerők szemében ugyanis
pozitív tünet, ha egy országban másfél évtizeden át minden kormány kitölti a
mandátumát – ebben speciel igazuk van a rendszerváltás óta itthon politikai
hovatartozástól függetlenül ezt ismételgető kormánypártoknak.
• Eltűnő csapatjáték.
Ami a csapatjátékot illeti, az azért fontos, mert a tagországok egymás vonatkozásában
leginkább ezt látják. No meg azért, mert az EU működési logikája az állandó
kompromisszum-keresésre épül. Magyarország, mint említettük, e téren a
csatlakozási tárgyalások idején jó hírnévre tett szert. Igen ám, csakhogy a kép a múlt
év végére, ez év elejére egyre érezhetőbb változáson ment át. A tavaly decemberi EUcsúcson egyenesen az történt meg, hogy a korábbi előéletükben éppen saját végletes
követeléseikről elhíresült lengyelek ajánlottak fel kompenzációt a saját részükből a
magyaroknak, csak hogy Budapest ne blokkolja tovább a klíma-csomag dossziét.
Tegyük hozzá: a magyar kormányfő fellépésében nem az keltett visszatetszést, hogy
követelt valamit az országa számára – mindenki ezt teszi ilyenkor –, hanem az, hogy
mindezt nem a többi delegációnál előkészítve tette. Majd jött az idén március elsején
a rendkívüli EU-csúcson bedobott újabb magyar ötlet a globális gazdasági válság
sújtotta kelet-európai országok uniós megsegítéséről. Ismét csak nem a javaslattal
volt a fő baj, hanem azzal, hogy azt a magyar fél az érintettekkel való egyeztetés
nélkül kivitte a nemzetközi sajtó elé. Ez a húzás a csapatjáték mellőzésének minősült,
és nem is váltott ki jó visszhangot.
• Egyeztetés nélkül.
Tagadhatatlan, egy-egy kevésbé fajsúlyos tagország számára mindig problematikus
megtalálnia a helyét, uniós szerepét. A fő mérce ilyenkor az együttműködés,
hasznosság és konstruktivitás. Szó sincs persze arról, hogy a kicsiknek meg kellene
alázkodniuk, vagy legalábbis sosem mondhatnak ellent. Jó viszont, ha tudják, mikor
érdemes megszólalniuk, amikor egy-egy kérdésben szakértelmükkel, egyéni
megközelítésükkel az unió egészének hasznára lehetnek. Dánia méretre a fele
Magyarországnak. Mégis volt idő, amikor a dán nagykövet hozzászólásaira
Brüsszelben a német, franciák vagy éppen a britek is mindig odafigyeltek. Mert ritkán
szólt, de akkor hozzáadott értékkel. Az elmúlt egy-két évben a magyar
megnyilvánulások uniós szinten azért kezdtek időnként terhessé válni, mert egyfelől a
mögöttes országháttér nem alapozta meg azokat, másrészt sokszor olyasmit érintettek,
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amiben nem feltétlen Magyarország tapasztalata az, amire mindenki felkapja a fejét.
Peter Ludlow, az ismert EU-szakértő ezt egyszer úgy fogalmazta meg: ha Málta
delegációja folyton iparpolitikáról oktatná a többieket, hamar elfordulnának tőle. Hát
még akkor, ha mindezt az előzetes kétoldalú egyeztetéseket átugorva, a plenáris
ülések amúgy is szűk idejét terhelve produkálná.
Szóval, országimázst EU-körökben általában nem belpolitikával lehet rontani, de még
csak nem is gyenge gazdasági teljesítménnyel. Hanem például következetlen
viselkedéssel, vagy az uniós szintű összjáték megzavarásával. Az ilyesmi sokkal
tartósabb foltot hagy egy tagország renoméján, mint az, hogy hány százalék volt egy
adott évben az államháztartási deficit.
Kár lenne tagadni, hogy az unió mai Magyarország-képe már messze nem olyan, mint
az „aranykorok” idején. Ám azt is hozzá kell tenni, hogy akkoriban még sokkal
kevésbé voltunk szem előtt. Cserébe ezek a mostani zavaró foltok nem
lemoshatatlanok. Egy jó munkát végző, hatékony és sikeres magyar uniós elnökség
például 2011-ben sok mindent feledtethet. Azaz sérült ugyan a kép, de restaurálható.
6.6.2.

Nacionalizmus, extrémizmus, fundamentalizmus

Az újonnan alakuló biztonsági rendszerben felszínre törtek a nemzeti és etnikai vallási
ellentétek is. Ezek megjelenésének elsődleges oka a két világháborút követő békeszerződések
anomáliáiból eredeztethető. Közvetlen folyományai a kisebbségek elnyomása, jogaik
korlátozása, kultúrájuk, nyelvük háttérbe szorítása. Amíg a hidegháború alatt ezeket az
ellentéteket a központi akarat és erő háttérben tarthatta, addig a blokkrendszer felbomlása után
ezek az elfojtott törekvések elemi erővel próbáltak érvényesülni. A környező országok
megalakuló új államai (öt), magukban hordozták a megkésett államisággal és instabilitással
kapcsolatos mindazon ellentéteket, amelyek a demokratizálódási folyamatok kerékkötői
lehettek. Ezek a történelmi léptékű változással együtt járó „gyermekbetegségek” nem
megkerülhető jellemzői a korábban keleti orientáltságú országok átalakulási folyamatainak.
Mindezek a szélsőséges, nacionalista csoportok térnyerésének kedveztek.
A közép- és kelet-európai térségben az anyaország határain kívül élő etnikai, nemzetiségi
csoportok száma közel 50 millió fő. Ebből 25 millió orosz, közel 3 millió magyar.
Az új államok azonosságtudatuk, azaz létük meghatározását minden más folyamatnál előbbre
valónak tartják. Ezen törekvéseiket olyan erősen kívánják érvényre juttatni, hogy adott esetben
a társadalmi és gazdasági folyamatok is másodlagos szerepet játszanak. A délszláv háború jól
érzékeltette az önmeghatározás – akár fegyverrel történő – érvényesítésének szándékát.
A vallási fanatizmusból adódó problémákat az iszlám fundamentalizmus térnyerésével
ábrázolhatjuk a legjobban. A modern iszlám irányzatok útkeresése mellett civilizációjuk négy
fő előretörési irányával kell a többi kultúrának megbékélnie. Az első, az egykori Szovjetunió
déli területén lévő országokban, ezen belül főként a Kaukázus népei és Kazahsztán említendő.
A másik jelentős terjeszkedési irány Észak-Afrika, ahol a terrorista akciók száma és
intenzitása, valamint a lakosság iszlamizációja erősödött fel. A harmadik irányt az Európában
diaszpóraszerűen letelepedő iszlám vallású közösségek jelentik. A negyedik India, Indonézia
irányában erősödik a közeljövőben. A fejletlenebb térségekből a migráció által az európai
kontinensre érkezők és letelepedők száma is fokozatosan növekszik. Teoretikus szempontokat
figyelembe véve az iszlám vallás elválaszthatatlan a politikától. A hagyományos iszlám
gondolkodás a világot két részre bontja: a béke házára, amely az iszlám házának is nevezhető,
valamint a háború házára, amely azokat a területeket foglalja magába, ahol az iszlám nem
hivatalos állami vallás. A szent háború, amelyet a köznyelv dzsihádként ismer, minden hithű
muzulmán számára kötelező a „háború házaként” tartott területek ellen.
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6.6.2.1.

Politikai és vallási szélsőségek

A szociális és társadalmi feszültségeket kihasználó szélsőséges politikai és vallási csoportok,
a demokratikus jogállamok által biztosított egyesülési, gyülekezési és véleménynyilvánítási
szabadságot használják fel arra, hogy mások alapvető jogait korlátozzák, az alkotmányos
intézmények működését megzavarják, vagy politikai törekvéseiket népszerűsítsék.
6.6.2.1.1.

Dráma: a szcientológia miatt vesztette el családját130

Miközben a fiatalasszony képtelen elszakadni, s egyre mélyebben és szorosabban kötődik a
csoporthoz és veszíti el énjét, a férj – aki korábban rengeteg pénzt adományozott a
szervezetnek – úgy dönt, hogy otthagyja a kompániát. Sikerül is a menekülés, ám
ezenközben elveszíti nem „csupán” a hitvesét, hanem a kislányát is. Akit szintén a
szcientológus instruktorok formálnak, pontosabban formálnak át.
Az igaz történet ugyanis a szcientológusokról, a szcientológia mibenlétéről, működési
mechanizmusáról, veszélyességéről szól, s a német közszolgálati televízió, az ARD tervezi
bemutatni, még márciusban.
A „Bis nichts mehr bleibt”, vagyis „Amikor már semmi sem marad” című, valóban
megtörtént kázuson alapuló film máris óriási polémiát kavar, a magát egyházként hirdető
(de például német földön, vagy Franciaországban mindegyszerűen kártékony szektának
tartott) szervezet máris mindent megpróbál megmozgatni, hogy a dramatizált sztorit ne
mutassák be.
Jürg Stettler, a szcientológusok szóvivője a Süddeutsche Zeitungnak bizton állította, hogy
– bár nem látta a filmet, mert az előzetes sajtóvetítésre nem hívták meg – a tévéfilm hamis
és intoleráns, és sérti az ARD műsorpolitikai és etikai kódexét, mert „a tévécsatornának
támogatnia kell a vallási türelmet, s nem szabad az ellenkezőjét tennie”.
Tény, hogy mindmostanáig a német televíziók nem foglalkoztak a szcientológia ilyetén
ábrázolásával. A film üzenete ugyanis – a Süddeutsche Zeitung szerint is – világos és
egyértelmű: a szcientológia veszélyes totalitárius szervezet, amely közvetlen konfliktusban
áll a demokratikus társadalmakkal.
Az Egyesült Államokban egy sci-fi író (Ron Hubbard) által kitalált „egyház”
Németországban alkotmányellenes, s amikor még a nagy tekintélyű Helmut Kohl volt a
kancellár, az amerikai szcientológusok teljes pályás letámadást indítottak a tiltás ellen:
nácinak nevezték a Németországot újraegyesítő politikust, s a szcientológiához kötődő
amerikai színészek még petíciót is küldtek neki. Ám mindhiába, mert a német hivatalos
álláspont jottányit sem változott.
A szcientológia körül egyébként mindig feszültség van Németországban. A legutóbb két
évvel ezelőtt érte sistergett fel, amikor Tom Cruise Valkyrie című filmjét forgatták. A mozi
a Hitler-ellenes merénylet főszereplőjéről, Claus von Stauffenberg ezredesről készült, és az
a hír járta, hogy a szcientológia vezetői brusztolták ki, hogy a náciknak ellenálló ezredest
Tom Cruise, a szcientológia egyik legismertebb figurája alakítsa, hogy így nyerjék meg a
németek rokonszenvét és támogatását. Akkor a szcientológusok cáfolták és nevetségesnek
minősítették ezeket az állításokat.
Az „Amikor már semmi sem marad” film körüli feszültség még „csak” most növekszik. A
szcientológus szóvivő, Stettler makacsul kitart szervezete álláspontja mellett, miszerint a
tévéfilm „a türelmetlenség és a diszkrimináció légkörét alakítja ki egy vallási közösség
ellen”. Ugyanakkor bejelentette, hogy a szcientológusok jogi lehetőségeket keresnek a film
betiltatására, s arra is készülnek, hogy saját filmet forgassanak. „Bemutatjuk a történet
másik oldalát is” – fogalmazott.
Az ARD azonban, nagyon úgy látszik, nem hagyja megfélemlíteni magát. Volker Herres
programigazgató – miközben megerősítette, hogy a történet tényleg nem hangulatkeltésre
született kitaláció, és nyilvánosságra hozta igazi, ma is élő főhős Heiner von Rönns nevét –
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rendkívül határozottan visszautasította a szcientológusok vádaskodásait. A cél az volt,
mondta, hogy feltárják az igazságot erről a szervezetről.
"Nem vallással van dolgunk, hanem inkább olyan szervezettel, amelynek merőben más, a
vallástól eltérő motívumai vannak. A szcientológia hatalomról, üzletről és hálózatépítésről
szól. Tanításai tisztán fantasztikumok, ez nem vallás, nem egyház, nem szekta" –
nyilatkozta a programigazgató.
A kialakuló botrány, persze, Németország határain túl is hallatszik. A brit Guardian című
napilap például részletesen tudósít róla, s arról is, hogy a film alkotóit a szcientológusok
telefonokkal és elektronikus levelekkel bombázzák. Carl Bergengruen, aki az alkotói
csapat tagja, arról számolt be a brit újságíróknak, hogy a szcientológusok egyik képviselője
még követte is a forgatócsoportot.
Félnek a filmesek, hogy a szervezet mindent megpróbál megtenni a mozi lejáratására,
betiltatására, alkotói becsmérlésére. Ők azonban, mint hírlik, nem futamodnak meg – az
igazság, vallják, mindennél előbbre való.
6.6.3.
6.6.3.1.

Demográfiai problémák
Túlnépesedés

A globális kihívások közé tartozik a Föld népességének növekedése. Jelenleg több, mint 6
milliárd ember él a Földön, de ez 2050-ig megkétszereződik. A legnagyobb gondot Európa
népességének csökkenése, Afrika és Dél-Ázsia igen gyors demográfiai növekedése okozza.
A világot 2015-ben várhatóan mintegy 7,2 milliárd ember lakja a 2000. évi 6,1 milliárddal
szemben. A Föld eltartó képessége, A Földön lévő élettér véges, tehát a népesség is korlátos.
Itt nemcsak a születésszámnak, a termékenységnek egyes térségekben történő
megnövekedésére, magasabb arányára kell gondolni, de különös tekintettel, egyes
térségekben az életkor meghosszabodására, az egészség javítására és fenntartására is. A Föld
véges eltartó képességének ténye is jelentős biztonsági kockázattá válhat az emberiség
számára, ha idejében nem keresnek kompromisszumos és konszenzusos megoldásokat.
Ehhez a problémakörhöz – amely számos más biztonsági dimenzióra is hatással van –
tartozik az államok számának radikális növekedése is. Ebből következően a nemzetközi rend
fenntartása érdekében egyre több résztvevővel kell megegyezni, figyelembe venni
érdekeiket, értékeiket, törekvéseiket. Ez is az átfogó biztonságra ható egyik tényező.
6.6.3.2.

Egyes társadalmak fogyása és korosodása

Elsősorban Európa népességének csökkenése illetve korátlagának növekedése jellemzi. A
társadalmi, gazdasági, egzisztenciális, megélhetési problémák a családok, a házasság
intézménye és a termékenység „értékcsökkenését” vonja maga után.
Egyes országok, ország csoportok politikai, társadalmi, gazdasági(válság) problémái
egyértelműen és jelentős hatással vannak a családalapításra, a termékenységre, az emberek
reprodukáló szándékára. Ez a jelenség, de más aspektusból a nagyon fejlett, gazdagabb,
magasabb életszínvonalú országok esetén is érzékelhető. Mindkét esetben a születések
száma alatta marad a halálozásoknak, ami a társadalom csökkenését eredményezheti, bár az
életkor meghosszabbodása ezt bizonyos fokig ellensúlyozhatja.
A nemzet számszerű csökkenésének önmagában is negatív voltán túl, a bizonyosan előre
jelezhető folyamatok két módon veszélyeztetik az ország stabilitását.
Egyrészt a korstruktúra várható változása meghatározza a gazdaságilag aktív és passzív
lakosság arányát és ezen keresztül az ország jövedelemtermelő képességét.
Másrészt a demográfiai változások nemcsak a társadalom jövedelemtermelő képességét
határozzák meg, hanem a bevételi oldal csökkenése együtt jár a kiadási oldal növekedésével.
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Ezek a jelenségek hosszabb távon a nem munkaképes korosztályok eltarthatóságát,
fenntarthatóságát kérdőjelezi meg, különösen a kevésbé fejlett és a kevésbé gazdag országok
esetén. Mindezek a biztonsági kockázatok a XXI. században csúcsosodnak ki.
6.6.4.

A határon túli magyarok helyzete

A határon túli magyarok részei a magyar nemzetnek. Közösségeik aktív közreműködésével a
Magyar Köztársaság jelentős mértékben erősítheti a térség stabilitását és a szomszédos
államokhoz fűződő kétoldalú kapcsolatait.
Politikánk általános célja a határon túli magyarok összefüggésében a kisebbségek egyéni és
közösségi jogainak biztosítása a nyugat-európai demokráciák működő gyakorlatának
megfelelően.
Ugyanakkor Magyarországnak fokoznia kell erőfeszítéseit a szomszédos országok euroatlanti
integrációs szervezetekhez való közeledésének és integrációjának támogatására, mert ez a
demokratikus intézmények és a jogállamiság megerősödését eredményezi.
6.6.4.1.

Autonóm a Vajdaság131

Január elsején életbe lépett Vajdaság alaptörvénye. 2010 első napjától teljességében
alkalmazni lehet a statútumot, ám egyes rendelkezéseiből eredő lehetőségek – mint amilyen
a képviseletek megnyitása Európa más régióiban – mégis megvárják a 2011-es esztendőt.
Bojan Pajtić vajdasági kormányfő elvárásai szerint a tartományi közigazgatás az év
folyamán átveszi valamennyi, statútummal szavatolt hatáskörét.
A statútum alkalmazása a nemzeti közösségek esetében egyebek között lehetővé teszi, hogy
a nemzeti tanácsok önállóan döntsenek az oktatás, a kultúra, a nyelvhasználat és a
tájékoztatás kérdéseiben, emlékeztet a B92. A nemzeti közösségek képviselői úgy
nyilatkoztak, hogy a statútum kedvező együttműködést jelent a kisebbségi nemzeti
közösségek és a többség között. Egyetértenek, hogy ezzel a jogi aktussal létrehozták a
nemzeti közösségek védelmének jogi keretét.
Józsa László, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke úgy véli, hogy a szerbiai kisebbségi jogok
most – az alkotmány után a statútummal is – szilárd szavatosságot nyertek, hogy nem fognak
csökkenni. A statútum mellett fontosnak nevezte a nemzeti tanácsokról szóló törvényt,
amely hozzájárul a kisebbségek Szerbia egész területén létrehozhassák művelődési, oktatási
és tájékoztatási intézményeiket. Létrejött a törvénnyel megalapozott lehetőség egy
kiegyensúlyozott perszonális autonómia létrehozására, mondta Józsa.
A Tartományi Tájékoztatási Titkárságon azt mondták, hogy a statútummal átvették az
ellenőrzést a tájékoztatási törvény alkalmazása felett, kiemelve ennek fontosságát, mert
mindennek a célja megőrizni a kisebbségek nyelvén tájékoztató írott és elektronikus
médiumokat.
6.6.5.

Kábítószer bűnözés

A kábítószer-fogyasztás komoly egyéni (egészségi, lelki, munkahelyi, anyagi) és társadalmi
(egészségügyi ellátás költségei, munkanélküliség, szegénység, bűnözés stb.) problémákat
okozhat. Bár talán ennyire súlyos helyzet nem fog előállni, de a kábítószer-fogyasztás a fejlett
országokban, beleértve az Uniót is, komoly problémákat okoz. Statisztikai adatok szerint a
kábítószer-fogyasztás különösen a fiatalok körében nő, és a növekvő keresletet a szervezett
bűnözés is kihasználja.
Az Európában megjelenő kábítószer nagy része a kontinensen kívülről, elsősorban Közép- és
Kelet-Ázsiából, az ún. „Arany Félholdból” (Afganisztán, Pakisztán) és az „Arany
Háromszögből” (Mianmar, Laosz, Thaiföld) ill. Dél-Amerikából származik. Afganisztán
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különösen sok ópiumot és ópiumszármazékot termel, mivel ország lakosságának igen jelentős
része – más lehetőség hiányában – mák termelésével foglalkozik.
A kábítószer-termelés másik központja Latin-Amerika, különösen Kolumbia, ahol a
kokaintermelés kiemelkedő.
A kábítószer-termelésből és- kereskedelemből évente kb. 100 milliárd dolláros bevételre
tesznek szert az azzal foglalkozók. A drogcsempészet legfontosabb célpontjai az Egyesült
Államok és Nyugat-Európa. Az ezzel foglalkozó bűnözői csoportoknak azonban el kell odáig
juttatniuk a kábítószert, ez pedig komoly szervezőmunkát igényel. Figyelembe véve a
célországok földrajzi helyzetét, a megközelíthetőségüket és vámszabályaikat, egyes
országokat szállításra, másokat raktározásra és átrakodásra, megint másokat elosztásra
használnak. Hazánk – bár a kábítószer-fogyasztók száma sajnálatosan nő, és újabban
megjelent a marihuána termesztés (vadkender-ültetvények) – elsősorban mint tranzit- és
elosztó ország játszik szerepet a közép- és délnyugat-ázsiai térségből Nyugat-Európába
irányuló drogkereskedelemben. A szállítással foglalkozó csoportok „fedőszervezeteket”,
például külkereskedelemmel foglalkozó vállalatokat, vagy turistabuszokat üzemeltető cégeket
hoznak létre. Az előbbiek általában nagyobb, az utóbbiak kisebb méretű csomagokban
szállítják a kábítószert. Gyakran alkalmazzák az ún. szakaszos szállítást, amelynek lényege,
hogy egyszerre kisebb mennyiségben, több futárt és több raktárt igénybe véve juttatják el az
árut a fogyasztókhoz.
A szintetikus kábítószerek vonatkozásában a ’90-es évek közepétől robbanásszerű
elterjedésről beszélhetünk. A szintetikus drogok nagyon könnyen és olcsón előállíthatók, így
nagy tömegek juthatnak ezekhez a szerekhez. A kategóriába tartozó kábítószerek 2004-ig
jellemzően Nyugat-Európából – különösen Hollandiából – kerültek becsempészésre. 2004-től
tapasztaljuk, hogy az egykori Jugoszlávia utódállamaiban is folyik szintetikus kábítószerek
előállítása, melyek magyarországi piacra jutnak. A becsempészett kábítószert elsősorban
budapesti centrummal rendelkező, saját terjesztői hálózaton keresztül, 2-3 lépcsőben juttatják
el a fogyasztókhoz. A fogyasztás színhelyei jellemzően ma is a fiatal felnőttek által látogatott
zenés szórakozóhelyek.
A délszláv-válság, majd az afganisztáni események eredményeképpen jelentősen
megváltozott, megerősödött hazánk szerepe a nemzetközi kábítószer kereskedelemben,
különösen a szervezett bűnözés szempontjából.
Magyarország rövid idő alatt tranzit-országból egyre jelentősebb felvevőpiaccal rendelkező
cél-országgá vált.
A szintetikus kábítószerek hazai előállításával összefüggésben folyamatosan merülnek fel
információk, amelyek Magyarországon működő, többnyire amfetamin laborokról szólnak és
ezek immár több esetben nyertek megerősítést büntetőeljárás formájában is.
A hazánkat érintő nemzetközi helyzetet értékelve megállapítható, hogy a kábítószerek szinte
minden fajtájának előállításához szükséges prekurzorok illegális importja továbbra is Indiából,
Kínából és Romániából történik. Az említett területekről a török, albán, román és szerbiai,
montenegrói laboratóriumok szinte akadály nélkül tudják beszerezni a szükséges
alapanyagokat. Az is elmondható, hogy Romániát nem számítva a felsorolt országok illegális
laboratóriumainak működése felett „szemet hunynak” az ottani hatóságok.
Kokain vonatkozásában elsősorban az ún. „futár kiajánlások” révén jelentős Magyarország
szerepe. Nőtt a tranzit szállítmányok száma és mennyisége is oly módon, hogy azokban
magyar személyi-gazdasági társasági kör jelenik meg.
Magyarországon a marihuána a legelterjedtebb kábítószer, melynek évről-évre magasabb a
hazai termesztésű előfordulási aránya. A magyar kábítószerpiacon a marihuána iránti kereslet
meghatározó részét (80%) idehaza termesztik. A kábítószer-bűnözés kínálati oldala, különösen
pedig a kábítószerek illegális kereskedelme szoros összefüggést mutat a nemzetközi szervezett
bűnözéssel. Ezen a területen a felderítési eredmények nehezen érhetők el.
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6.6.6.

Az illegális migráció és hatásai (embercsempészés, emberkereskedelem és
prostitúció)

Az uniónak számos, a világ különböző pontjairól kiinduló migrációhoz kapcsolódó kihívással
kell szembenéznie. Ezek közül a legközelebbi komoly migrációt kibocsátó területnek Afrika
és a Földközi-tenger térségének országai számítanak. Amikor az EU migrációs viszonyainak
összetettségét szemléljük a kelet-európából, a nyugat-balkáni térségből a FÁK utódállamokból
és az Oroszországból eredő migrációs nyomás megnyilvánulásait kell értékelnünk. A távolabb
fekvő Latin-Amerika és a Karibi-térség is migrációs hullámok forrásait képezik, de közvetlen
hatást nem gyakorol az európai kontinensre. Ázsia viszont már egészen más eset. Az innen
kiinduló migrációs tömeg – ide értve az illegális bevándorlók jelentős hullámát is – Afrikát és
az Európával szomszédos országokat használja tranzit országként annak érdekében, hogy
eljusson az unió területére.
A nemzetközi szervezett bűnözés hatására növekvő méreteket öltő embercsempészet
következményeként távoli földrészekről jelentős számban érkeztek az országba okmányok
nélkül olyan menekültek és gazdasági migránsok a távoli földrészekről, akik Magyarországot
elsősorban tranzit országnak tekintették, úti céljuk valamely nyugat-európai ország volt. Az
illegális migrációhoz kapcsolódóan megjelentek a közrendre, közbiztonságra veszélyt jelentő
cselekmények is, amelyek szükségessé tették a külföldiek személyes szabadsága korlátozását
biztosító intézmények kialakítását továbbá az ország területéről történő eltávolításuk
feltételeinek a megteremtését.
Az egyes világpolitikai események, etnikai, vallási, háborús konfliktusok elől Magyarországra
menekülő un. kényszer-migránsok, menedékkérők száma és összetétele jelentős változáson
ment keresztül. 1989-től 2000-ig a szomszédos országokban lezajlott forradalmak vagy
fegyveres konfliktusok elől menekülők folyamodtak nagy számban menedékjogi védelemért.
A Magyar Köztársaság ezen időszak alatt összességében mintegy 160 ezer menedékkérőt
fogadott be és gondoskodott hosszabb-rövidebb ideig a létfeltételeik biztosításáról.
A vándorlást nem kizárólag a mobil, mozgó emberek életfeltételeinek kérdéseként kell
tárgyalni, hanem a gazdasági és társadalmi mobilitást, az egyenlőbb esélyű felemelkedést
szolgáló társadalom- és gazdasági politikák összefüggésében kell értelmezni. A népmozgások
alakulására különböző ösztönző és lassító tényezők hatnak. Ezek közül csak egy a migrációs
politika. A gazdaságpolitika, a bér- és jövedelem szintek, a migráns diaszpórák és egyéb
tényezők hatnak a személyek vándorlására. A népmozgási folyamatokat nem lehet leállítani,
melynek következtében az Európára és Magyarországra nehezedő migrációs nyomás változó
súlyú, de állandó jelenségnek tekinthető.
A migráció több típusa közül a munkavállalók, a családegyesítési céllal vándorlók, a tartósan
letelepedni szándékozók, az ösztönzött vándorlók – vállalkozók, turisták, diákok – csoportjai
egyaránt megtalálhatók Magyarországon. A növekedés különösen olyan országokból lesz
jelentős, amelyekben Magyarország képe kedvező. Ez elsősorban a szomszédos országokra,
illetve a balkáni és a kelet-európai régió államaira igaz. A tagországok közül Szlovákiában él a
legjelentősebb magyar ajkú népesség, ahol a munkanélküliségi ráta is igen magas, ezért a
romániai és ukrajnai munkavállalók mellé elsősorban innen érkezhet további munkaerő.
A bevándorlás állandó intenzitása átalakítja az ország kisebbségi, etnikai szerkezetét.
Megjelennek a kulturálisan jelentősen különböző bevándorolt kisebbségi csoportok (kínaiak,
afgánok), valamint a történelmileg létező etnikai-nemzeti kisebbségi közösségek feltöltődnek
újabb bevándorlókkal (szerbek, ukránok, örmények).
A tagállami tapasztalatok szerint a gazdasági migráció szabályozása a feketegazdaságban való
munkavállalási kedvet csökkentheti, de ezzel együtt a magyarországi helyzet vélhetően nem
változik abban a tekintetben, hogy a szomszédos országokból érkező külföldi munkaerő
jelentős részét a feketegazdaság foglalkoztatja. Jelenlétük az építőiparban és a mezőgazdasági
szezonmunkákban kimagasló.
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Magyarország 2007. december 21-én nyolc tagállammal együtt csatlakozott az ún. schengeni
övezethez. Ennek következtében az Ausztriával, Szlovéniával és Szlovákiával közös
határszakasza schengeni belső határ lett, megszűnt a határellenőrzés. Ennek következménye,
hogy megnő azoknak a száma, akik a legális belépést követően válnak nem jogszerűen itt
tartózkodóvá. Ez egyben azt is jelenti, hogy fellendül az illegális migrációt kísérő másodlagos
bűnözés, mint az okmányok (útlevél, vízum, meghívólevelek, munkavállalási engedély,
diákigazolvány stb.) hamisítása, vagy eredeti okiratok illegális úton történő megszerzése.
Mindez azt eredményezi, hogy tevékenységében üzleti hasznot sejtő bűnszervezetek ez irányú
tevékenysége megélénkül. Az illegális migráció nemcsak a beutazási és tartózkodási
szabályok megsértése miatt kezelendő probléma, hanem mert szorosan összefonódik a
nemzetközi szervezett bűnözői hálózatok kiépítésével és működésével.
Embercsempészés
A Nyugat-Európába irányuló migrációs útvonal továbbra sem kerüli el Magyarországot. Az
ideérkezők általában a jobb megélhetés reményében igyekeznek eljutni – Ausztrián vagy
Szlovénián keresztül – valamely nyugat-európai országba. A célországok között legtöbbször
Olaszország, Spanyolország, Portugália és Németország jelenik meg.
A kifelé irányuló embercsempészés elsősorban az osztrák-magyar határszakaszon a korábbi
közúti határátkelőhelyek igénybevételével történik, míg befelé elsősorban a szerb a román és
az ukrán határszakaszon valósul meg. Az elkövetők zöme szerb, ukrán, moldáv és koszovói
állampolgár, de folyamatosan találkozhatunk török, bolgár, macedón, volt FÁK-országokbeli
és ázsiai (pl. bangladesi, afgán), valamint pakisztáni és szomáliai migránsokkal is. A
Törökországból és a Balkánról Nyugat-Európába utazók igyekeznek kihasználni a bolgárromán EU-folyosót és a szerb-magyar határszakaszt. Az Ázsiából és Kelet-Európából érkezők
pedig, az ukrán-magyar határon próbálkoznak beutazással.
Az embercsempészés elkövetői dominánsan magyar, albán, koszovói albán, román, ukrán,
moldáviai és szerb állampolgárok, de időnként találkozhatunk osztrák, szlovák, német és olasz
embercsempészekkel is.
Az illegális migránsok 85%-a embercsempészek segítségével, elsősorban az átkelőhelyeken,
hamis úti okmányok vagy tartózkodási engedélyek felhasználásával, illetve járművekben
megbújva kíséreli meg a határátlépést. Feltétlenül szólnunk kell a csempésztevékenység
következtében érkező migránsok vándorlását előidéző jelenségekről, az utazás
körülményeiről, továbbá arról, hogy miért vonzóak számukra Nyugat-Európa országai.
Ukrajnában az alacsony gazdasági és szociális mutatók jelentősen befolyásolják az emberek
életszínvonalát és mindennapjait, ezért a korrupcióval fertőzött államapparátus nem megfelelő
működése következtében magas a bűnözési arány, gyakori a csalás, a hivatali hatalommal való
visszaélés, az illegális munkavállalás, a feketekereskedelem. Az ukrán-moldáv-román hármas
határ térségében a bűnelkövetői körök kihasználják a kiszolgáltatott helyzetben lévő
személyek rossz életkörülményeit, ennek során anyagi ellenszolgáltatásért cserébe
közreműködnek azok illegális utazásának megszervezésében, végrehajtásában.
A Magyarországon elfogott afgán személyek elmondásuk szerint országukat politikai, illetve
vallási okok miatt kényszerülnek elhagyni. Afganisztánban a más politikai meggyőződésű,
vagy más vallású emberek üldözése mindennapos dolog, számukra megszüntetnek a
létfenntartásukhoz szükséges minden lehetőséget, nem kaphatnak munkát, és nem tanulhatnak.
Az iraki állampolgárok által elkövetett tiltott határátlépéseket, illetve az Irak területéről
kiinduló illegális migrációt szintén az adott ország feszült bel-, és külpolitikai helyzete idézi
elő, amely az ott élő emberek létbiztonságát fenyegeti. Az afgán és iraki állampolgárok
kiutazásának célja főként valamelyik Nyugat-Európai ország. A korábbiakkal ellentétben
Magyarország már nem csak tranzit országként jelenik meg az afgán és az iraki illegális
migráció folyamatában, egyre több személy szeretne életvitel szerűen itt tartózkodni.
A kínaiak részéről megvalósuló jogellenes cselekmények száma csökkenő tendenciájának a
másik két ország állampolgárai által elkövetett jogsértésekkel való szembe állítása azért
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szükséges, mivel az ezredforduló éveiben komoly biztonsági kockázatot jelentett a kínai
illegális migráció, valamint az ezzel összefüggő embercsempész tevékenység. A
cselekmények nagy száma miatt jelentősen szigorítani kellett a tartózkodási engedély iránti
kérelem és az ügyintézés feltételeit.
6.6.6.1.

Emberkereskedelem

Az emberkereskedelem jellemzően továbbra is kelet-nyugati (délkelet-északnyugati) irányú,
az egyes régiók határain átívelő, az egész unió területén aktív. Főként a balkáni
bűnszervezetek tevékenysége dominál a legtöbb tagállamban, így Magyarországon is.
Az embercsempészés és az emberkereskedelem elhatárolásánál lényeges tényező, hogy az
embercsempészet azonnali haszonnal jár, illegális, de segítő jellegű tevékenység. Míg a
bűnszervezetek által folytatott emberkereskedelem a kiszolgáltatott helyzetben lévő
migránsok eladásával, kihasználásával, zsarolásával és kizsákmányolásával igyekszik
extraprofitra szert tenni, mely tevékenységek gyakran nők és gyermekek válnak áldozattá.
Célként megjelenik a prostitúció és a szervkereskedelem, a kényszermunkára és szolgáltatás
nyújtására kényszerítés. A prostitúciós céllal folyó emberkereskedelem a szervezett bűnözés
számára továbbra is az egyik legjövedelmezőbb "üzletág".
Magyarország elsősorban tranzit-ország az Ukrajnából, Moldáviából, Bulgáriából,
Romániából Nyugat-Európába és az Egyesült Államokba irányuló prostitúciós célú
emberkereskedelem tekintetében. Hazánk emellett kiinduló országként is jelen van, főként az
Ausztriába, Németországba, valamint más nyugat-európai országokba irányuló, szexuális
kizsákmányolást célzó emberkereskedelem vonatkozásában. Ezeken túlmenően pedig
célország Ukrajna, Moldávia, Románia és Oroszország viszonylatában. Az albán lakosságú
országok kiemelkednek a szexuális kizsákmányolás céljából végrehajtott nőkereskedelem,
valamint az illegális örökbeadás, kényszermunka és koldulás céljából végrehajtott
gyermekkereskedelem tekintetében. Albánia forrás- és tranzit ország is a szexuális
kizsákmányolás céljából történő nőkereskedelem terén.
6.6.7.

Közrend – közbiztonság

A jó állampolgári biztonságérzet, közérzet alapvető feltétele a naponta érzett bizalom a
közrend illetve közbiztonság iránt. Erről a témáról több alfejezetben is találhatók részletek.
6.6.7.1.

Korszerűbb hadsereget, több rendőrt, tartalékos haderőt ígér mindenki132

A Jobbik terjedelmes programja ésszerű javaslatok mellett paranoid állításokat és bizarr
ígéreteket tartalmaz. A szocialisták elképzeléseire leginkább a sablonszövegelés a jellemző,
a Fidesz összevonná a rendőröket a tűzoltókkal és NATO-kompatibilis, de hazaszerető
haderőt szeretne. Az MDF keveset foglalkozik a kérdéssel, az LMP pedig jóformán semmit
sem.
A Jobbik-program rend- és honvédelmi részei számos olyan javaslatot tartalmaznak, melyek
célja a fegyveres testületek szervezeti ésszerűsítése, olcsóbbá és hatékonyabbá tétele. A
Jobbik leépítené a hivatali bürokráciát, Az innen kivont embereket az utcai/csapatszolgálatba
irányítanák át, racionalizálnák a beszerzéseket és az irányítási struktúrát. A rendőrségből
eltávolítanák a Kádár-rendszert kiszolgáló, illetve az elmúlt időszak jogsértéseiért felelős
vezetőket. A határőrség újra függetlenítenék és a titkosszolgálatokat is alaposan
átszerveznék. A Jobbik programja különösen a rendészeti kérdésekben alapos, feltehetőleg a
Tettre kész Magyar Rendőrség Szakszervezetével való szövetség okán.
A Jobbik egyik legtöbbet hangoztatott rendészeti ígérete a csendőrség létrehozása.
Magyarországon létezik csendőri erő, a Készenléti Rendőrség, korábban Rebisz. A párt
programja szerint azonban a Készenléti Rendőrséget csak politikai célokra használták eddig,
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– ez így nem igaz – a csendőrség pedig nem központi, hanem helyi szervezetű lenne, melytől
a Jobbik a helyi viszonyok nagyobb ismeretéből következő hatékonyságot várná. A
csendőrségnek a rendőrökétől különböző egyenruhája is lenne, "történelmi
hagyományainknak megfelelően."
A Jobbik az elmúlt húsz és főleg az utóbbi nyolc év, a "szegfűs és narancsos
politikusbűnözés" elszámoltatására létrehozná a Pongrátz Gergely Nemzeti Igazságtételi
Központot. A radikális párt a büntetési tételek általános szigorításán belül a halálbüntetés
visszaállítását sem tartaná elképzelhetetlennek, a börtönöket pedig önfenntartóvá tennék. A
rabok egyebek közt az "újraindítandó hazai bányászatban" dolgoznának.
A program alapján is úgy tűnik, hogy a radikálisok eltávolodtak a Magyar Gárdát hivatalos
rendvédelmi szervezetté tévő elképzelésektől. A Jobbik Magyar Nemzeti Gárdát hozná létre,
ami békeidőben katasztrófavédelmi és őrző-védő feladatokat látna el, háborúban pedig
tartalékos erőként a Honvédség alá rendelve működne. A radikálisok emelnék a haderő
létszámát. A Jobbik felülvizsgálná és parlamenti döntéshez kötné a külföldi missziókat,
viszont területvédelemre komolyabb erőt szeretne. Programjukban új eszközök beszerzése
helyett azonban a hadrendből kivont, részben elavult szovjet haditechnika reaktiválása
szerepel, valamint a hazai hadiipar megteremtésének igénye.
6.6.7.1.1.

"Az új rendőrség a bajtársiasságra fog épülni" (Fidesz)

A Fidesz elképzelései nagy vonalakban hasonlóak a Jobbikéhoz, ám fantazmagórikus
túlzások nélkül. A kormányra készülő ellenzéki párt elképzeléseit – mivel választási
programja még nincs – az 1997-es Erős Magyarország programból vettük. Az ebben
megfogalmazottak szerint a Fidesz is erősebb, nagyobb, hatékonyabb rend- és
honvédelmet, valamint szigorúbb büntetéseket ígér.
A Fidesz összevonná a már egyesített rendőrség-határőrség és tűzoltó-katasztrófavédelmi
párosokat, a közös szervezetet pedig egy önálló minisztérium alá rendelné. A párt
terveiben is szerepel a bürokrácia arányának csökkentése és a létszám-emelés. A párt a
felszerelés korszerűsítését és a rendőri szakértelem növelését is ígéri, és a hatalom ökléből
ügyfél-központúvá változtatná a rendvédelmet. A szakmai színvonal emelésére, az
állomány pályán tartására életpálya-modellt vezetne be a Fidesz, ami segítené az arra
érdemesek előmenetelét, például lakás-juttatással.
A Fidesz olyan honvédséget szeretne, mely képes külföldi missziókra és honi védelemre,
NATO-hű és hazaszerető, gazdaságos és hatékony. A párt elkötelezett a nemzetközi
missziókban való szerepvállalás mellett, de nem csak a béketeremtés, hanem az azt követő
újjáépítés területén is. A honvédelmi költségvetést növelnék a NATO-elvárásokkal
összhangban, átláthatóvá, korrupciómentessé és hatékonyabbá téve a gazdálkodást.
Leállítanák a még el nem privatizált vagyon kiárusítását. Növelnék a hadsereg létszámát és
csökkentenék a bürokraták arányát. Fejlesztenék a honvédelmi infrastruktúrát és a NATO
elvárásokhoz igazodva a haditechnikát is, lehetőség szerint hazai cégek bevonásával. A
tartalékos haderő létrehozását Fidesz is támogatja.
A Fidesz-program is foglalkozik a hírszerzéssel. A katonai hírszerzés megbecsülését
növelnék, a civil szférában pedig a jelenlegi kihívásokra reagálni képes "új
titkosszolgálatot" szeretnének. A pártprogram szerint a nemzeti biztonságpolitika
alapvetése, hogy Magyarország a "Nyugat hídfőállása".
6.6.7.1.2.

"Folytatjuk a Rend és biztonság program megvalósítását" (MSZP)

Az MSZP programja leginkább "ugyanazt, mint eddig, csak még jobban"- típusú
általánosságokat tartalmaz az elmúlt évek eredményként elkönyvelt lépései alapján. A
rendvédelmi programjukban a szocialisták is átszervezéseket, önbizalom-növelést,
profiltisztítást ígérnek, illetve a korrupciós ügyek feltárását és a nyugdíjba vonult
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középkorú rendőrök visszahívását, mely által növekedne az állomány létszáma. Emellett
bővítenék a körzeti megbízotti hálózatot és tovább fejlesztenék a településőrségeket.
Növelnék a cigány rendőrök és a rendészeti szakközépiskolások létszámát is.
A szocialisták honvédelmi téren is az eddigiek szerint politizálnának. Továbbra is
elkötelezettek a nemzetközi szerepvállalás, és a 2009-ben elfogadott nemzeti katonai
stratégia végrehajtása mellett. Az MSZP folytatná a hadsereg technikai és szervezeti
modernizációját, és 2012-ig négyezer fős tartalékos haderőt állítana fel.
6.6.7.1.3.

Ön tudja, mit ígérnek a pártok?

A Hírszerző szétcincálta és összehasonlította az MDF, az MSZP, a Jobbik és a Fidesz
programját. Olvassa el, hogy mit kínálnak az egészségügyben, a gazdaságban, a szociális
kérdésekben és az oktatásban.
Az MDF programjában és az egyelőre szintén program nélküli LMP agendájában a rend és
honvédelem jóformán nem is szerepel. Honvédelemmel egyik párt sem foglalkozik. Az
MDF visszaállítaná a belügyminisztériumot és megreformálná a rendőrséget: növelné a
létszámot a közterületen szolgálatot teljesítők javára, több rendőrőrsöt szeretne,
szakiskolákat és a politikai befolyástól való mentességet. A politikai befolyás
kiküszöbölését az LMP is szeretné, az ő programjukról annyi derül ki, hogy helyi terepen
jobban mozgó közösségi rendőrséget hoznának létre, illetve egy korábbi
kampánynyilatkozat alapján támogatnák a középkorú állomány nyugdíjba vonulásának
6.6.8.

A technológia fejlődése és a „high-tech” bűnözés

A technológia egyre inkább a szervezett bűnözés legfontosabb elősegítője. Olyan új típusú
csalások jelentek meg az utóbbi években, mint a bankkártyák adatainak leolvasása, valamint
az olyan tradicionális bűncselekmények tudtak megújulni, mint a pénzmosás és a kábítószerkereskedelem. A gyermekpornográfiát ábrázoló anyagok terjesztése és a prostitúció is a
technikai fejlődésnek köszönhetően szélesebb piacon erősödött, tökéletesedett tovább. Az
internetnek különösen jelentős hatása volt a bűnözésre.
Az utóbbi két évtized technológiai fejlesztései, a számítógépek elterjedése, a világháló
közvetlen elérhetősége és használata, a legmodernebb eszközök legális beszerezhetősége a
bűnöző csoportok, szervezetek tevékenységét segítették elő a ráfordított anyagi eszközök
többszörös megtérülésének reményében. Így egyre nagyobb teret nyert az internet bűnözésben
betöltött szerepe is.
A napjainkban tipikusnak nevezhető cselekmények a tiltott pornográf felvétellel való
visszaélés, a számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmények, a csalások
különböző formái, kiemelten a pénzügyi-vállalati szektor sérelmére elkövetett pénzügyi
csalások, illetve adatlopások, valamint az Interneten keresztüli „árverések”, aukciók, továbbá a
szerzői (vagy ahhoz kapcsolódó) jogok megsértése.
A bankjegyhamisításban például eddig ugyanazt az ofszet litográfiai nyomtatási módot
használták, mint a bankjegyeket jogszerűen előállító legtöbb üzemben. Ez a módszer egy
képzett nyomdász technikai hozzáértését igényli, továbbá drága gépek szükségesek hozzá, ami
hatékonyan korlátozta azok számát, akik képesek bankjegyet hamisítani. A litográfiai
nyomtatással létrehozott hamis bankjegyektől a módszer egyre inkább a számítógépek és
szkennerek használata felé tolódott el, így téve lehetővé egyre több alkalmi próbálkozónak,
illetve bűnszervezeteknek, hogy részt vegyenek ebben a tevékenységben. Utóbbiak nagy
mennyiségű bankjegyet hamisítanak eladásra, kereskedelmi áruként és más bűncselekmények
finanszírozására.
A legjellemzőbb számítástechnikai bűncselekmény-típusok:
– személyes adatok megszerzése, jogellenes felhasználása („identitáslopás”),
– szexuális bűncselekmények (pedofília, kerítés),
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– pénzügyi adatok megszerzése, jogellenes felhasználása („phishing”),
– pénzügyi tranzakciók, adásvételek,
– üzleti-termelési titkok, ipari kémkedés,
– terrorizmus-extrémizmus területén fordulhatnak elő.
Az internet által kínált információs és kommunikációtechnológiai előnyök különösen
hasznosak a szervezett bűnözés számára. Az olyan csúcstechnikai jelenségek, mint a hackelés
és a crackelés köré épült „digitális kultúrák” tökéletesek a támogatásra, a kapcsolattartásra, a
toborzásra, a tanácsadásra és az ügyfélszerzésre. A bűnszervezetek, és tagjaik közötti
kommunikációnak teljesen titkosnak kell lenni annak érdekében, hogy megnehezítsék a
hírszerzők beépülését, információszerzését. Konspirálniuk szükséges annak érdekében,
nehogy a hírszerző szervek előzetesen értesülést szerezzenek a terveikről, illetve bizonyítékot
gyűjtsenek az elkövetéssel kapcsolatban. A viselkedésük, azonban az élethelyzeteknek
megfelelően változik. Amennyiben biztonságos és érdekeiket szolgálja, használják a
technológia vívmányait, amennyiben viszont veszélyeztetve érzik magukat, kerülik az
elektronikus kommunikációt (pl. kábítószer bűnözésből élő csoportok) és egyéb digitálisan
ellenőrizhető megoldásokat. Amennyiben a személyes kontaktust részesítik előnyben, a
felderítő szerveknek is lehetőségük van a jól bevált humán hírszerzési technikákhoz
visszanyúlni. Ebből is érzékelhető, hogy a kor felderítő tevékenységének valamennyi felderítő
eljárás együttes alkalmazására kell képesnek lenni.
A szervezett bűnözői csoportok a kommunikáció gyors és biztonságos formáira támaszkodnak.
Az e-mail, az internetes chatszobák és üzenetküldő szolgáltatások új lehetőségként jelennek
meg csakúgy, mint a webes alapú vagy kliensszerveren futó levelezési szolgáltatás, honlapok
és a különféle fórumok. Mindezek gyors kommunikációt biztosítanak, mely titkosító
eszközökkel kombinálva eddig soha nem tapasztalt biztonságot nyújt a tárolt és cserélt adataik
számára. Ma már elérhető az ingyenes, webes alapú, titkosított e-mail. A fejlett
kommunikációs hálózatok és az informatika alapos ismerete lehetővé teszi a bűnszervezetek
számára, hogy jogszerű és bűnös tevékenységeiket leplezve, jól szervezett módon
működtessék. A szervezett bűnözés általában gyorsabban képes alkalmazkodni a technológia
változásaihoz, rugalmasabban fejleszti technikai szakértelmét, mint a törvényes szektor, a
hírszerzés vagy a bűnüldözés.
Manapság azonban már nem kell számítógépes szakembernek lenni ahhoz, hogy valaki
névtelenül böngésszen az Interneten. Vannak olyan ingyenesen elérhető szoftverek, amelyek
titkosítási technikákat kínálnak. Ahhoz már valamivel több informatikai tudás szükséges, hogy
valaki elrejthesse IP-címét a kíváncsi szemek elől.
A szakértők által egyszerűen csak cyber maffiának nevezett szervezett bűnözés napjainkban a
bűncselekmények széles tárházát képes elkövetni a világhálón, legyen szó zsarolásról, védelmi
pénz behajtásáról, csalásról vagy lopásról. A magányos hackerek helyét lassan átveszik a
szervezett cyber bűnbandák, azonban a szobák magányában egyedül üldögélő és dolgozó
hackerek kora még koránt sincs leáldozóban. Csupán arról van szó, hogy a nemzetközi
szervezett bűnözés felismerte az internetben rejlő lehetőségeket és a bűnözők összefogtak
egymással.
A brit Nemzeti Hi-Tech Bűnözők Elleni Egység (NHTCU) tagjai munkájuk során
bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan, hogy az európai szervezett bűnözés hackereket keres
számítógépes támadások végrehajtására. Fontos megjegyezni, hogy ezek a személyek nem
lépnek a bűnszervezet tagjainak sorába, tevékenységüket „megbízásos” alapon végzik, a
kapcsolat csak a konkrét cselekmény elkövetésének időszakára alakul ki. Az NHTCU
jelentése szerint a svédországi, lettországi és oroszországi cyber bűnöző bandák világszerte
akciókat szerveznek. Ilyen támadások áldozatai voltak nemrég brit könyvelők, valamint
ausztrál és japán cégek is. Van olyan IT bűnöző aki szabályosan bérbe ad óriási bot-neteket,
annak, aki a legtöbbet ajánlja értük, ezeket pedig a szervezett bűnözés arra használja fel, hogy
megzsarolja a kiszemelt célpontokat. Jó példa erre Peter Wihte, aki "iss" fedőnév alatt
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tevékenykedett és 28 ezer dollárért kínált egy bot-netet a cyber maffia számára. Az ilyen
lehetőségek egyre közelebb kerülnek a korlátlan anyagi lehetőségekkel nem rendelkező
bűnözők számára is, ugyanis egy ilyen bot-net már óránként pár száz fontért is kibérelhető. A
szervezett bűnözés ezenkívül a hackereket és az úgynevezett script-kiddi-ket, vagyis fiatal, a
szárnyaikat bontogató hackerpalántákat használ fel a céljaira Nagy-Britanniában,
Hollandiában, Franciaországban és Olaszországban. De ide vehető Németország is, ahol a
Liquid FX nevű csoport arra használta a fiatal hackerpalánták képességeit, hogy a
segítségükkel támadható hálózatokat derítsen fel. A bot-neteket ráadásul a bűnözők egyre
gyakrabban használják ipari kémkedésre és más gazdasági bűncselekmények elkövetésére is.
A társadalmak egyre jobban függnek a technikától, így a szervezett bűnözés mindig talál majd
új és jövedelmező üzleti lehetőségeket, és kihasználja majd az emberi gyengeségeket az
elégtelen biztonsági jellemzőkkel bíró rendszerek támadásával. A hitelkártyák használatával
elkövetett gazdasági és pénzügyi csalásokat elősegíti a technikai fejlődés, ez tovább gyorsul
majd, tekintettel az elektronikus fizetési rendszereket használók egyre nagyobb számára.
A szervezett bűnözés számára egyre nagyobb fontossággal bír a technika, de ugyanolyan
fontossá vált a hírszerzés és a bűnüldözés számára a szervezett bűnözés EU-s szintű
fenyegetésének csökkentése terén. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a törvényhozás
lassan reagál a kifejlődő új technológiára, így bizonyos technológiákat használó cselekmények
már kívül esnek a jelenlegi jogszabályi háttér keretein.
6.6.9.

Információs társadalom kihívásai – informatikai kockázatok

Ezzel a témával egy külön, önálló fejezet foglalkozik, így most csak röviden jellemzem ezt a
tématerületet.
A XX. század vége az információs forradalom jegyében telt, és arra lehet számítani, hogy a
XXI. századra ez még inkább jellemző lesz. Mára az információ vált az egyik legfontosabb
árucikké. Az információs rendszerek fejlettsége alapvetően befolyásolja a termelés, a
szolgáltatás és a védelem szektorait. Az információs hálózatok széleskörű kiépülése lehetővé
teszi a szervezett bűnözés és terrorizmus térhódítását, a védett rendszerekbe való bejutást, a
pénzügyi, az államigazgatási és a katonai rendszerek megcsapolását illetve rombolását.
Az informatikai infrastruktúra technikai és szellemi feltételeinek biztosítása mellett ügyelni
kell e rendszerek védelmére és a megfelelő tartalékok képzésére is. Az informatika számtalan
lehetőséget teremtett a társadalom számára, de fokozta annak veszélyeztetettségét. A
számítógépes hálózatok és rendszerek sebezhetősége, túlterhelése, az információlopás, a
vírusterjesztés és a dezinformáció kockázati tényezőt jelent az ország számára.
Magyarország fontos érdeke, hogy felzárkózzon a fejlett világ informatikai és
telekommunikációs színvonalához. A nemzeti informatikai infrastruktúra kiépítése mellett
biztosítanunk kell a rendszerek védelmét is és azok vészhelyzeti tartalékát is.
6.6.9.1.

ENSZ konvenció a kiberbűnözés ellen133

Az új dokumentum elfogadása az Egyesült Nemzetek Szervezete következő
konferenciájának egyik legfontosabb napirendi pontja lehet. Az európai szabályozást
terjesztenék ki az egész világra.
Az ENSZ a következő hetekben dönthet a Kiberbűnözés Elleni Konvencióról. Az Európa
Tanács aláírói áprilisban az Octopus Konferencián ülnek közös asztalhoz a nemzetközi
szakértőkkel, hogy számos témát megvitassanak. Bár az új egyezmény hivatalosan nem
szerepel a rendezvény napirendi pontjai között, mégis aligha hagyják majd ki a témák közül.
Az ENSZ Drog- és Bűnözés Ellenes Irodája (UNODC) azt javasolta, hogy az online bűnözés
visszaszorításáért egy globális szerződést kössenek egymással a világszervezet tagállamai.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete áprilisban rendezi meg a 12. Bűnözés Elleni
Konferenciáját és az új konvenció kidolgozásának ötletét korábban már négy regionális
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értekezlet résztvevői is támogatták. Különösen a latin-amerikai országok karolták fel az
elképzelést, amelyek álláspontja szerint: "az internetes bűnözés ellen elengedhetetlenül
szükség van egy nemzetközi megállapodásra". Ázsia, Afrika és az arab világ szintén
támogatásukról biztosították az ötletet.
Az elképzelés nem új keletű, már 2000-ben felmerült egy kiberbűnözés elleni ENSZ
konvenció kidolgozása és elfogadtatása. A Global Cybersecurity Agenda keretében a
Nemzetközi Távközlési Unió (ITU) is szorgalmazta egy ilyen szerződés kidolgozását.
Hamadoum Touré, az ITU főtitkára többször is elutasította azt a javaslatot, hogy az Európa
Tanács hasonló konvencióját terjesszék ki az egész világra. Thorbjorn Jagland, az Európa
Tanács főtitkára szintén azt kérdezte az ENSZ vezetőitől, hogy miért jobb éveken át
energiákat befektetni egy új megállapodás részleteinek megvitatására, mint csatlakozni egy
meglévő egyezményhez.
"Jóval hatékonyabb valami olyasmit átvenni, ami már létezik, mint 5-6 éven át egy új
dologgal kísérletezni" – szögezte le Alexander Seger, az Európa Tanács gazdasági bűnözés
elleni részlegének vezetője is. Az UNODC ugyan elismerte, hogy az Európa Tanács
Konvenciójának hatásai jóval túlmutatnak az eredeti célokon, azonban rámutatott arra, hogy
sok ország nem hajlandó aláírni egy olyan szerződést, amelynek kidolgozásában nem vett
részt.
Az Európa Tanács Kiberbűnözés Elleni Konvencióját eddig 24 ország ratifikálta.
Magyarország 2001. november 23-án írta alá a dokumentumot, amit az Országgyűlés 2003.
december 4-én ratifikált. A szerződés aláírói vállalják, hogy közösen lépnek fel a
gyermekpornográfia, a szerzői jogsértések és a számítógépes rendszerek elleni támadásokkal
szemben.
6.6.9.2.

Megsokszorozódott az internetes visszaélések aránya134

Internetbűnözés szempontjából Magyarország a legfertőzöttebb országok közé tartozik.
Ennek legfőbb oka, hogy viszonylag könnyű hozzájutni titkos adatokhoz. Az FBI a
napokban tette közzé, hogy az Egyesült Államokban többszörösére nőtt az internetes
csalásokkal okozott kár.
Alig két másodperc kell manapság egy internet banki vagy internet áruházas
bejelentkezéshez, és ugyanennyi elég ahhoz, hogy féltve őrzött adataink illetéktelen kezekbe
kerüljenek. Az FBI internetes bűnözést vizsgáló partnerszervezetének a napokban publikált
összegzése szerint nyolc év alatt meghatszorozódott a számítógépes visszaélések aránya, de
ami még riasztóbb, az utóbb néhány évben már nagyobb bevétele származik ebből
különböző bűnözői csoportoknak, mint például kábítószer-kereskedelemből.
Az internet terjedésének kezdeti szakaszában még főképp weblapok elleni támadásokból álló
bűncselekmények mára kimeríthetetlen széles skálán mozognak, a trükkös csalásoktól a
tőzsdei árfolyamok manipulálásán át személyes adatok ellopásáig. És a helyzet
Magyarországon sem jobb a világ átlagnál. Sőt a számítógépes biztonsággal foglalkozó
világcég, a Symantec budapesti központjának összegzése szerint az internetbűnözés
szempontjából hazánk a legfertőzöttebb országok közé, a mezőny első harmadába tartozik. A
legnagyobb gondot a cég vezető rendszer mérnöke, Gombás László szerint itthon is az
adathalászat okozza.
A megszerzett adatoknak pedig ugyanolyan fekete piaca van, mint a drogoknak, vagy a
lopott autóknak. A legértékesebbeknek logikusan a bankkártya-információk számítanak. Egy
ellenőrzött adatért, amellyel a károsult számlájához is hozzá lehet férni, Gombás László
szerint akár ezer dollárt is megadnak. A titkos információkhoz változatos módszerekkel,
kémprogramokkal, levélhez csatolt vírusokkal, vagy az adatok önkéntes kiadását
kiprovokáló, úgynevezett pánik trükkökkel férnek hozzá a bűnözők. Ezek ellen pedig a
sokszor ismételt figyelmeztetés szerint nem a rendőrség, hanem tudatos internet- és
géphasználattal a felhasználó tehet legtöbbet.
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A szakemberek hangsúlyozzák: az internetes vásárlók jelentős óvintézkedéseket tehetnek
annak megelőzésére, hogy virtuális bűnözők áldozataivá váljanak. Ezek közé tartozik, hogy
mindig frissített tűzfalakat használjanak, csak ismert fizetési központok szolgáltatásait
vegyék igénybe az online vásárlásokhoz, és ne válaszoljanak ismeretlen e-mailekre vagy
felugró ablakokban megjelenő pop-up reklámokra.
6.6.10.

A természettudományos-ipari-katonai, stb kutatások legújabb eredményeinek a
nemkívánatos, nemzetközileg is ellenőrizhetetlen célú felhasználása, elterjedése

Az alkotásban erről a tématerületről is több ponton olvashatunk, így csak két példán keresztül
jellemzem ezt a biztonsági kihívási formát.
A nanotechnológia kimunkálása és elterjedése egy új ipari forradalomnak is felfogható: minél
több anyag és tárgy építhető fel közvetlenül atomokból(majd molekulákból) és minden atom
oda helyezhető, ahova kell, így létrejöhetnek az intelligens anyagok. Az atom a sejtekbe is
beépíthető lesz(a genetikai óra átállításának esélye). Az ismert, nyílt hírek szerint amerikaiak
és a japánok mint több pénzt szánnak a kutatásokra már közel 10 éve, mely alapján
feltételezhető, hogy közel sincsenek egyedül. Áttörés a számítástechnikában és az
orvostudományban várható, majd később más területeken is. Az új tudomány gazdagságot és
pusztítást is hozhat, mint minden tudományos felfedezés. A mikroszkópikus méretű
molekulákból láthatatlan tömegpusztító fegyvereket is lehet majd gyártani. Itt is azon múlik
tehát a végeredmény, hogy mire használja az emberiség az új ismereteket.
A genom kutatás, a géntérkép megjelenése a gyógyításnak a forradalmát jelenti, mely többek
között humán szempontból is igen pozitív, de az embereknél például a megállapítható
komplex egészségügyi múlt-jelen és jövő, a képességek értéke, szerkezete miatt az emberek
mindenkori teljes körű minősíthetőségének és ettől függő kategorizálhatóságának,
befolyásolhatóságának, manipulálhatóságának kérdése komoly veszélyeket is prognosztizál.
A géntérkép jelentős lökést adott a klónozásnak, mellyel kapcsolatban megkülönböztetendő a
gyógyító és a teljes reprodukáló klónozás, melyekről komoly társadalmi, politikai, szakmai,
vallási, jogi, stb viták zajlanak. Jogosan vetődik fel, hogy a gonosz hatalmak az embert a saját
akaratuknak megfelelően egy programozható tárggyá szabhatják át (névtelen, nyilvántartásba
nem szereplő, senkihez nem kötődő, bármire felhasználható, az ösztönök és érzelmek
kikapcsolásával teljes körűen manipulálható, akár bármikor megsemmisíthető emberek, stb),
melyet nemzetközi összefogásokkal, jogi és egyéb szabályozásokkal valamennyi ideig
biztosan kézben lehet majd tartani, meg lehet előzni, bár nem biztos, hogy ez majd
érvényesülhet a világ minden pontján, országában.
A felsorolt példáknak nemcsak a végeredményében van biztonsági kockázati tényező, hanem a
kutatások ideje alatti hírszerzési kezdeményezések és elhárítási szükségletek kérdésében is
alapvetően. Ezen pontban felsorolt kockázati tényezők nagy része a bioterrorizmus
eszköztárába tartozik.
6.6.11.

Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen fejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására

6.6.11.1.

A német kormány fellép a szexuális visszaélések ellen135

Angela Merkel német kancellár egy szakértői csoport felállítását tervezi az egyházi nemi
visszaélések kivizsgálására.
A német igazságügyi, családügyi és oktatásügyi minisztérium által vezetett szakértői csoport
40, a kormányzat, a katolikus egyház, az oktatási intézmények, illetve jótékonysági
szervezetek által delegált szakértőből áll majd, és első ülését április 23-ra tűzték ki.
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Angela Merkel utasítása szerint az új bizottságnak egyaránt vizsgálnia kell majd a múltban
történt eseteket, illetve az elmúlt hetekben nyilvánosságra került molesztálási ügyeket is. A
csoport feladata lesz az is, hogy felülvizsgálja a jelenleg érvényben lévő szexuális
bűncselekményekre vonatkozó német rendeleteket, illetve hogy megállapítsa az
áldozatoknak járó kompenzációkat.
Németországban az elmúlt hetekben legalább 250 nemi visszaélésre derült fény, amelyeknek
jelentős része a katolikus egyházhoz köthető.
6.6.11.2.

A pápára is fröccsent a pedofil papok szennyéből136

Miközben apostoli levéllel igyekszik helyreállítani az ír a zaklatási ügyek miatt megingott
bizalmat a katolikus egyházban a pápa, két országban is feszegetik esetleges személyes
szerepét hasonló ügyek eltussolásában. Egy német és egy amerikai pap pedofil ügyében is
felmerült a neve Jospeh Ratzingernek, aki Olaszországban is pedofil ügyek kipattanására
számíthat. A Vatikán szerint nem ingott meg a pápa tekintélye, de esetleges lemondására
egyre kisebb oddszokkal lehet fogadni.
6.6.11.2.1.

Lemondatnák az ír bíborost

Az írországi ügyek már odáig jutottak, hogy több mint 200 polgári peres eljárást indítottak
Sean Brady ír bíboros ellen molesztálási ügyek egykori áldozatai. Szerintük a bíboros
elhanyagolta szolgálatát, amikor nem óvta meg őket a pedofil papoktól. Brady-t ugyan
közvetlen molesztálással senki nem vádolja, de legalább két egykori áldozat állítja róla azt,
hogy jelen volt, amikor őket és szüleiket hallgatásra kérték az általuk átélt zaklatási
ügyekben. Ez a hallgatás szerintük hozzájárult ahhoz, hogy tovább molesztálhassa a
gyerekeket az a pap, aki őket is zaklatta: Brendan Smyth. (Smyth-t 1994-ben ítélték hét
évre zaklatásért, állítólag 40 éves pályafutása alatt több mint száz gyereket molesztált,
hatalmas botrányt okozó ügyébe egy ír kormány is belebukott annak idején. A börtönben
halt meg, halála után az áldozatok elérték, hogy sírkövén neve után ne szerepeljen a
'tiszteletes' megnevezés.)
"(...) Kifejezésre kell juttatnom azt a meggyőződésemet is, hogy ahhoz, hogy ebből a
fájdalmas sebesülésből felépüljön, az írországi egyház első feladata, hogy az Úr és az
emberek előtt elismerje azokat a súlyos bűnöket, amelyeket védtelen fiatalok ellen
követtek el..." – olvasható XVI. Benedek pápa az írországi katolikus egyházat megrázó
pedofil és zaklatásos botrány ügyében írt levelében.
Az ír katolikus egyházat tavaly több támadás is érte gyermekzaklatási ügyek miatt.
Novemberben egy jelentés feltárta, hogy a dublini egyházkerületben több
gyerekmolesztáló pap ügyét is eltussolták, néhány hónappal korábban pedig egy másik
jelentést tettek közzé, amelyben a huszadik század hat évtizedének viszonyait vizsgálták a
katolikus nevelési intézményekben. Több száz zaklatásos esetet találtak, amelyben papok
és a világi személyzet is érintett volt.
6.6.11.2.2.

Az ima ereje

Az írországi eseményeket a gyors társadalmi változásokkal, elvilágiasodással magyarázó
pápa az áldozatokat Jézus megértésével vigasztalta, és azt írta nekik, hogy az egész egyház
érzi "a szégyent és a lelkiismeret-furdalást". A bűnöket elkövető egyháziaknak és világi
alkalmazottaknak azt üzente, "felelnetek kell a mindenható Isten előtt és az erre létrehozott
bíróságok előtt", és személyes imát és penitenciát rótt ki rájuk.
A pápa, aki arra kérte az ír hívőket, hogy imádkozzanak a sebek begyógyítása és az ír
egyház megújulása érdekében, illetve apostoli vizitációt rendelt el Írországban, leveléből
nem hagyta ki az ügyeket eltussoló püspököket sem. Nekik így szólt intése: "Nem lehet
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tagadni, hogy néhányan közületek és elődeitek közül mulasztottatok, olykor súlyosan, a
hosszú idő óta fennálló kánonjogi normák betartásában a fiatalokkal szemben történt
szexuális visszaélések ügyében."
A pápa szerdán el is fogadta egy ír püspök lemondását. John Magee a dél-írországi Cloyne
püspökéről 2008-ban állapította meg egy egyházi vizsgálóbizottság, hogy nem kezelte
megfelelően az egyházmegyéjében történt szexuális visszaélésekről szóló panaszokat.
(Magee ügye ugyanakkor nem kapcsolódik közvetlenül az írországi zaklatások állami
vizsgálatához.)
A pápa a püspököknek szóló intése azért különösképp érdekes, mert az utóbbi heteken több
olyan ügy is napvilágot látott – a legutóbbi éppen szerdán – amelyben kisebb-nagyobb
mértékben az ő szerepe is felmerül ilyen eltussolási ügyekben.
6.6.11.2.3.

Siketeket fogdosott

Szerdán a New York Times írta meg, hogy XVI. Bendek – még mint a Hittani
Kongregáció vezetője – nem fosztotta meg papi hivatásától azt az amerikai papot, aki akár
200 hallássérült kisfiút is zaklathatott az amerikai katolikus egyház egyik siket gyerekekkel
foglalkozó intézetében a wisconsini St. Francisben.
A lap birtokába került az egyháznak az ügyről szóló belső levelezése, amelyből kiderül,
hogy az egyházi tisztviselőknek, miközben azon vitáztak, hogy kizárják-e a rendből a
papot vagy sem, legfőbb gondja mégis az volt, hogy elkerüljék botrányt. XVI. Benedek
pápa 1981-től 2005-ig vezette a Hittani Kongregációt, amelynek a feladatai közé tartozik,
hogy eldöntse, a különböző ügyekkel maggyanúsított papok ellen indítsanak-e, a végső
soron a papi rendből való kitaszítottságot is eredményezhető kánonjogi eljárást.
6.6.11.2.4.

Megesett rajta a szíve

A siket kisfiúkat zaklató, 1998-ban elhunyt Lawrence C. Murphy ellen soha nem indult
ilyen eljárás. Joseph Ratzinger bíborosnak, a jelenlegi pápának, két levelet is írtak a
wisconsini katolikus egyház elöljárói 1996-ban Murphy tiszteletes ügyében – akit a New
York Times csak úgy nevez, hogy a predátor pap –, de ezekre ő nem válaszolt.
Csupán helyettese rendelt el nyolc hónap múlva teljes titokban lefolytatandó kánonjogi
eljárást, amit azonban leállítottak, miután Murphy tiszteletes személyes levelet intézett
Ratzingerhez, amelyben megbánására és rossz egészségügyi állapotára hivatkozva kérte az
eljárás megszüntetését. Az ügyben folytatott egyházi levelezés nyilvánosságra hozatalát két
ügyvéd érte el, akik öt, Murphy tiszteletes által egykoron zaklatott – többnyire fogdosta
őket – áldozatot képviseltek.
6.6.11.2.5.

A német ügy

A pápát azonban egy hasonló, németországi ügy miatt is elővették. Több német lap, így a
Spiegel, illetve a Süddeutsche Zeitung is arról írt, hogy Ratzinger münchen-ferisingi
érsekként egyszer jóváhagyta egy olyan pap áthelyezését, akit gyermekbántalmazással
vádoltak. Az eset a nyolcvanas évek elején történt. Azt az egyházkerület is megerősítette,
hogy 1980-ban, bíboros-érsekeként a pápa engedélyezte, hogy menedéket adjanak egy
pedofil papnak terápiás célból.
"A parókián kapott helyet H. azért, hogy terápiában részesüljön. És az akkori bíboros
érsek, vagyis a mostani pápa, XVI. Benedek benne volt az erről szóló döntésben" – áll az
egyházkerület közleményében. A H. néven emlegetett pap egy 11 éves fiút kényszerített
orális szexre, amikor Essenben szolgált, de a terápiából nem lett semmi. A pap később
Grafingba került, ahol 1982 után ismét gyerekeket molesztált. 1986-ban aztán bíróság elé
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állították, és 18 hónap felfüggesztett börtönt kapott, amit öt év felfüggesztett börtönre
növelt egy másik bíróság később.
A pápa közvetlen érintettsége ugyanakkor kérdéses az ügyben, mivel egy korábbi
helyettese, Gerhard Grube volt egyházkerületi elöljáró azt mondta, hogy ő döntött az esseni
pap áthelyezéséről, amiért minden felelősséget vállal. A Vatikán szóvivője, Federico
Lombardi azt mondta, hogy a müncheni jelentésből kitűnik, Ratzingernek semmi köze nem
volt a személyi döntésekhez, "amelynek következményeként később a bántalmazások
megtörténhettek".
6.6.11.2.6.

Bocsánatkérést követelnek

Az egyház azonban a németeknél is könnyen olyan helyzetbe kerülhet, mint Írországban. A
pápa érintettségét is felvető pedofil ügyön kívül több zaklatásos és bántalmazásos esetre is
fény derült a közelmúltban, ami miatt a kormány úgy döntött, különmegbízottat nevez ki a
visszaélések feltárására. Több ilyen esetet vizsgálnak, például a regensburgi fiúkórusban,
amelyet 30 évig vezetett George Ratzinger, a pápa bátyja.
A "Wir sind Kirche" (Mi vagyunk az egyház) nevű német katolikus reformmozgalom
bocsánatkérést követel a pápától. Szerintük nem elegendő, hogy a Német Püspöki
Konferencia elnöke, Robert Zollitsch egy pápánál zajlott audencia után közölte, hogy XVI.
Benedeket mélyen megrázta a pedofil-botrány. "Jó lenne, ha a német pápa a bocsánatkérés
szavát hallatná egy Németországban történt esetről" – közölte a reformmozgalom egyik
szóvivője.
6.6.11.2.7.

Vihar előtt Olaszország

Nem elég azonban az ír, a német és az amerikai ügy, már Olaszországban is gyűlnek a
fellegek a pápa feje fölött. A La Caramella Buona (jó cukorka) nevű olasz pedofilellenes
civilszervezet vezetője, Roberto Mirabile szerint a külföldi botrányok nyomán a következő
hetekben várható, hogy Olaszországban is jelentősen megszaporodik azoknak a száma, akik
előállnak egykori zaklatási esetükkel. "Arra számíthatunk, hogy kiderül, Olaszországban a
Vatikán és a püspökök mindennél erősebben igyekeztek eltussolni az ügyeket, egyszerűen,
csak mert közelebbi volt a kapcsolat, és mert itt az egyház olyan erős" – idézte a brit
Guardian.
Ugyanerre számít Sergio Cavaliere olasz ügyvéd, aki 130 egyházi pedofil esetet
dokumentált. Szerinte Olaszországban ugyanolyan hullámban jönnek majd az esetek, mind
az íreknél, az amerikaiaknál, vagy a németeknél. "Az ügyek, amelyeket találtam, csak a
jéghegy csúcsa, mivel az áldozatok eddig vonakodnak előállni, a helyi püspökök pedig
egyetlen esetről sem értesítették a rendőrséget."
Más előjelek is érezhetőek. Februárban a Vatikán 24 pap, szerzetes és világi testvér ellen
indított vizsgálatot egy veronai siketek iskolájában az 1950-es és 1980-as években történt
molesztálások miatt. A sértettek közül hárman pénteken az olasz televízióban is
megismételték állításaikat. Az egyik áldozat szerint olyan mértékben zaklatták, hogy már
úgy érezte "mintha halott lennék". Egy másik áldozat nem kisebb személyiséget vádolt meg
molesztálással, mint Giuseppe Carraro néhai veronai püspököt, akiről felmerült, hogy szentté
avatnák.
Maga Charles Scicluna, a Vatikán zaklatási ügyekben eljáró tisztviselője is az elhallgatás
papok körében elterjedt "bizonyos kultúrájáról" beszélt, jóllehet tagadta, hogy a molesztálási
esetek száma csúcsokat döntögetne. Szerinte 2001-től 2010-ig 3000 panasz érte a papokat.
Az esetek közel 60 százalékában azonos neműek közötti kapcsolatról volt szó. A panaszok
harminc százalékában heteroszexuális kapcsolatok miatt panaszolták be őket, és csak a
panaszok tíz százalékban van szó pedofil papok visszaéléseiről.
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6.6.11.2.8.

Csökkenő oddszok

Hans Küng svájci teológus azzal vádolta meg XVI. Benedeket egy televíziós
nyilatkozatban, hogy fontos információkat tartott titokban az egyházi visszaélésekkel
kapcsolatban. A Vatikánt rendszeresen bíráló teológus egy 2001. májusi keltezésű levélre
utalt, amelyet Joseph Ratzinger írt az egyházi tanítóhivatal, a Hittani Kongregáció
prefektusaként. A 2005-ben nyilvánossá vált és a Vatikán honlapján is olvasható írásban
Ratzinger arra utasította az egyházi méltóságokat, hogy minden, az egyházon belüli
visszaélésekkel kapcsolatos panaszt és vizsgálatot neki továbbítsanak.
A botrányok miatt Németországban megingott a bizalom a pápában és az egyházban is.
Egy szerdán közzétett közvélemény-kutatás szerint a megkérdezetteknek már csak 17
százaléka bízik az egyházban, 24 százaléka pedig a pápában. Ezek az értékek január végén
még 29 és 38 százalékon álltak.
Az íreknél eközben a legnagyobb fogadóiroda, a PaddyPower jelentősen lecsökkentette a
pápa esetleges lemondására vonatkozó oddszokat. Míg korábban 12/1-hez lehetett fogadni
a pápa lemondására, a múlt héten ezt 3/1-re csökkentették, miután az emberek –
közleményük szerint – "özönvízszerűen kezdtek a pápa lemondására fogadni". Az oddszok
jelenleg 6/4-en állnak.
6.6.11.3.

A Vatikán botrányos hasonlata – felháborodtak a zsidó vezetők137

Európai és amerikai zsidó szervezetek megdöbbenéssel reagáltak arra, hogy XVI. Benedek
pápa személyes prédikátora pénteken az antiszemitizmushoz hasonlította azokat a
támadásokat, amelyek a katolikus egyházat és a pápát a szexuális visszaélések botránya
miatt érik.
Hevesen tiltakoztak az összehasonlítás miatt a papi szexuális visszaélések egykori áldozatait
képviselő csoportok is. Stephan Kramer, a Németországi Zsidók Központi Tanácsának
(ZJD) főtitkára az elhangzottakat úgy minősítette, mint ami "arcátlanság és sértés a szexuális
visszaélések áldozataival és a soá (a holokauszt) áldozataival szemben".
"Teljesen el vagyok képedve. Ez egy ostobaság" – mondta Amos Luzzatto, az olaszországi
zsidó hitközségek volt elnöke. Róma igen mérsékelt főrabbija, Riccardo Di Segni, aki idén
januárban az olasz főváros zsinagógájában üdvözölte a pápát, a La Stampa című olasz lapnak
most úgy fogalmazott, hogy "ez tényleg ízléstelen".
Raniero Cantalamessa kapucinus szerzetespap, a Pápai Udvar szónoka a Szent Péter-bazilika
tartott nagypénteki ceremónián elhangzott homíliájában elítélte a gyermekek elleni szexuális
visszaéléseket. Idézett ugyanakkor "egy zsidó barát" leveléből, aki a pápát és a katolikus
hívőket érő támadások kapcsán azt írta, hogy a személyes és a kollektív felelősség
összekeverése a visszaélésekről szóló vitában "az antiszemitizmus legszégyenletesebb
vonásaira" emlékeztet.
Prédikációját zsidó vezetők világszerte visszataszítónak, szemérmetlennek és sértőnek
nevezték, különösen amiatt – mint ahogy azt Di Segni megállapította –, hogy az éppen egy
olyan napon hangzott el, amelyen a keresztények évszázadokon át azért imádkoztak, hogy
megtérjenek a Jézus haláláért kollektíven bűnösnek tartott zsidók.
"Hogyan hasonlíthatja össze a zsidóknak tulajdonított kollektív bűn vádját, amely ártatlan
emberek tízmillióinak halálát okozta, olyan elkövetőkkel, akik meggyalázzák hitüket és
hivatásukat, szexuális visszaéléseket követve el gyermekek ellen?" – kérte számon Marvin
Hier rabbi, a Simon Wiesenthal Központ nemzetközi jogvédő csoport alapítója és vezetője.
A rabbi szerint a pápának személyesen kellene bocsánatot kérnie, miután az ő jelenlétében
hangzottak el a sértő kijelentések.
Federico Lombardi vatikáni szóvivő azt hangsúlyozta: a szónok csupán egy levelet olvasott
fel, nincs szó a Vatikán hivatalos álláspontjáról.
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A húsvétot bevezető idei ünnepekre súlyos árnyat vetettek azok a vádak, amelyek szerint a
katolikus egyház néhány országban helytelenül kezelte és takargatta a papok által gyermekek
ellen elkövetett szexuális visszaéléseket. Az ügyek közül némelyik évtizedekre nyúlik
vissza.
A válságban megrendült Vatikán válaszul azzal vádolta a médiát, hogy "nemtelen" kísérletet
tesz XVI. Benedek pápa besározására. Egyes németországi és amerikai jelentések ugyanis
azzal gyanúsították őt, hogy korábbi posztjain – hazájában müncheni érsekként, majd
Rómában, ahol 24 éven át vezette az illetékes Hittani Kongregációt – gondatlanul járt el
visszaéléseket elkövető papok ügyében.
A pedofil papok áldozatainak egyik amerikai szervezete (SNAP) szintén bírálta
Cantalamessa kijelentését. "Ez a nevetséges kísérlet, hogy a(z egyházi) hierarchia bűneit a
zsidók szenvedései mögé rejtsék, jól mutatja, hogy a pápa a jelek szerint milyen messzire
hajlandó elmenni, hogy megakadályozza az igazság felszínre kerülését" – jelentette ki Peter
Isely, a szervezet szóvivője.
A Vatikán lapja közben folytatta a média elleni kampányát. Szombati cikkének címében a
l,Osservatore romano ismét a pápa és a katolikusok elleni durva kampányról beszélt a
szexuális visszaélések botránya kapcsán, és a világ minden részéből csokorba gyűjtötte a
pápához közel álló püspökök egybehangzó támogató nyilatkozatait, amelyeket a "nemtelen
lejárató kampány célpontjává vált" XVI. Benedekhez intéztek. A püspökök egyebek közt
emlékeztetnek arra, hogy a pápa határozottan fellépett azért, hogy az ilyen jellegű
bűncselekmények lehetőleg ne ismétlődhessenek meg.
Az anglikán egyház feje, Rowan Williams ugyanakkor a BBC-nek adott interjúban úgy
vélte, az írországi katolikus egyház elvesztette minden hitelét a papok által gyermekek ellen
elkövetett szexuális visszaélések miatt, miután a pápa márciusban írt pásztorlevelében
elismerte az egyház felelősségét.
6.7.

Összegzés illetve következtetések és ajánlások a 6. fejezet alapján.

6.7.1.

6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.7.5.

6.7.6.
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Magyarország nemzetközi és belföldi biztonsági környezetét befolyásoló tényezőket
sokféleképpen lehet kategorizálni és tárgyalni. Ezek közül a következő felel meg
leginkább a XXI. századi biztonság felfogásnak és értékrendnek. Katonai, politikai,
gazdasági, társadalmi, környezeti, ipari és ellátási. Az egyes biztonsági elemek
besorolása ezekbe a kategóriákba eltérő megítélésű is lehet.
A biztonságra irányuló tevékenység végső célja a túlélés, de ez logikusan magába
foglalja a létezés feltételeihez kapcsolódó aggodalmak széles skáláját is.
A jelenlegi többpólusú világrend megannyi független gravitációs központtal és azok
befolyási szférájával jellemezhető.
Katonai biztonságunkat az jellemzi, hogy jelenleg és a belátható jövőben
Magyarországot fegyveres katonai támadás veszélye nem fenyegeti.
A tömegpusztító eszközök elterjedése önmagában is kihívást jelent, mivel célba
juttatásuk nem hagyományos módon is történhet. Különösen nagy veszélyt
jelentenek a vegyi és biológiai fegyverek, amelyek viszonylag könnyen
előállíthatók, nehezen ellenőrizhetők, és a regionális konfliktusok vagy nemzetközi
terrorcselekmények során nagyobb az alkalmazásuk veszélye.
Az illegális fegyverkereskedelem során a feketepiacon megjelenő fegyverek
elsősorban a különféle felkelő, lázadó, szeparatista csoportokhoz vagy helyi
hadurakhoz juthatnak el. Nyilvánvalóan jelentős veszélyt rejt magában, ha a
terroristák jutnak fegyverekhez. Az észak-Karolinai székhelyű Blackwater
biztonsági magáncég engedély nélkül automata fegyvereket és katonai
felszereléseket juttatott Irakba, amit aztán a cég emberei a feketepiacon
értékesítettek. Emiatt a magáncégek belbiztonsági ellenőrzésének szigorúbbnak kell
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lennie, mint az államoké, vagy a biztonsági, illetve a védelmi szférához tartozó
intézményeké, mivel hatványozott a benne lévő „civil” személyek miatti kockázat.
Az elmúlt 20 év és azon belül az utóbbi 8-10 év során a magyar belpolitika negatív
hatásai, kockázatai a biztonságunkra megközelítették, sőt talán túl is haladták a
nemzetközi vonatkozású, negatív biztonsági hatásokat, kockázatokat. A magyar
politikai elit felelőssége és kötelessége ennek enyhítése és megszüntetése.
A világ országai egyenlőtlenül részesednek a globalizáció hasznából és terheiből,
ami növeli a fejlettségbeli különbségeket, és súlyosbítja a lemaradók helyzetét. Az
ilyen bizonytalan térségek, továbbá a működésképtelen államok könnyen válhatnak
az országhatárokon átnyúló szervezett bűnözés gócpontjaivá, teret engedhetnek a
terrorista szervezetek megtelepedésének, felerősíthetik a migrációs kihívásokat,
valamint a fegyver- és kábítószer-kereskedelem veszélyeit.
A terrorizmus destabilizáló hatást gyakorol a nemzetközi viszonyokra, a
terrorcselekmények megszervezését és támogatását szolgáló tevékenységek (illegális
fegyverkereskedelem, pénzmosás) aláássák az államok és a nemzetközi rendszer
működését. A terrorcselekmények hozzájárulhatnak más globális – politikai,
gazdasági, kereskedelmi, migrációs és egészségügyi – válságok kialakulásához is.
A globalizációnak vannak előnyei és hátrányai illetve kockázatai is. Az előnyök és
hátrányok aránya, jelentősége országonként hasonló, de a régiós illetve a helyi
sajátosságok miatt jelentősen el is térhet, ami miatt a globalizációnak vannak
nyertesei és vannak vesztesei. A biztonság egyes összetevőit kockáztató hatásai
mindenképpen folyamatosan követendők, értékelendők és kompenzálandók, az
egyes országok eltérő lehetőségeinek mértékében.
A gazdaság globalizációja növeli a világgazdasági feszültségek és válságok
nemzetgazdaságokra gyakorolt hatásait. E téren globális veszélyt jelent a pénzügyi
és reálgazdasági folyamatok fokozódó szétválása, az ebből eredő pénzügyi
instabilitás, amely ma már a világ pénzügyi rendszere részbeni, vagy teljes
összeomlásának lehetőségét sem zárja ki.
A nemzetközi bűnözői csoportok a közúti szállítmányozási szektort a javak vagy
személyek szállítását igénylő bűncselekmények széles körének elősegítésére
használják.
Az áru és termékhamisításnak a gazdaságra gyakorolt torzító hatása mellett tovább
veszélyt jelent, hogy az állampolgárok mindennapi szükségleteit kielégítő termékek
hamisítása egészségügyi vagy biztonsági problémát is okozhat. A bűnszervezetek
igyekszenek kapcsolatokat kiépíteni a törvényes forgalmazói hálózatokkal, hogy
kikerüljék az importeljárások során fellépő akadályokat. Gyakran speciális
szakismeretet „vásárolnak” a szállítmányokat kísérő hamis iratok elkészítéséhez, az
üzleti tranzakciók pénzügyi nyomainak eltűntetéséhez.
A pénzhamisítás nemzetközi mechanizmusa leginkább egy jól szervezett
internacionális vállalat viselkedéséhez hasonlítható. A hamisítás során szigorú
munkamegosztás tapasztalható a globalizálódó világ nyújtotta lehetőségek mentén.
A szervezett bűnözés területén az elkövetők szinte kivétel nélkül élnek az okiratok,
okmányok
hamisításának
lehetőségével, hiszen a gazdasági-pénzügyi
bűncselekmények szükségszerű kelléke az okirati bűnözés. Az okirati bűnözés e
tekintetben szerves részét képezi a nemzetközi embercsempészetnek és az illegális
migrációnak.
A korrupció esetében olyan szerteágazó jelenségről beszélünk, amely áthatja a
politikát, a gazdaságot, a közigazgatást, a társadalom szellemi életét és a civil
szférát, sőt egyre inkább átterjed a nemzetközi kapcsolatokra is. A magyarországi
üzleti kultúra nem a tiszta versenyt helyezi középpontba. Az igazságszolgáltatás
lassan működik és a joggyakorlat nem kiszámítható. A gazdaságvédelem
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hatékonyságának növelése kapcsán tovább erősödhet – esetenként politikai
színezetet is kaphat – a jogalkotásra, a jogalkalmazásra, az állami felügyeleti és
ellenőrző, valamint a bűnüldöző, igazságszolgáltatási szervekre nehezedő korrupciós
nyomás, vagy illegitim protekcionista elbírálást kierőszakolni szándékozó
törekvések hatása.
A pénzmosók – a cégek adta „mentsvárakat” kihasználva az álcázott tevékenységek
mögé rejtőzve – hatalmas vagyonokat keresnek. A legális gazdaságba pedig feltűnés
nélkül és az országok határait átlépve lopakodnak be. A pénzmosás az illegális –
bűnözésből származó – pénzek „átalakításának” folyamata, melynek célja, hogy a
vagyon eredete többé ne legyen követhető, és azt a látszatot keltse, miszerint
legálisan szerezték meg. A pénzmosás és a bűnöző szervezetek általános
támogatásában jelentős szerepet játszanak az ügyvédek, közjegyzők, könyvelők és
könyvvizsgálók, adószakértők és adótanácsadók is. Az ő közreműködésük nélkül a
bűnöző szervezetek léte, működése valószínűleg rendkívül megnehezülne.
A gazdasági bűnözés egyik leginkább virágzó területe az úgynevezett
feketegazdaság. A feketegazdaság olyan jelenség, amely a termelés és a forgalom
körébe sorolható reálfolyamatokat ölel fel, amelyeket azonban, eltitkolnak, az
államot illető közterhek megállapítására jogosult hatóságok (adó-, vám-,
társadalombiztosítás stb.) elől, így nem kerülnek számbavételre a nemzeti
össztermék számításakor. Gazdasági elemzők szerint évente 1000 milliárd forint
adó- és járulékbevételtől esik el a költségvetés a szürke- és feketegazdaságban
elillanó jövedelmek miatt, miközben a legálisan működő vállalkozások évente 500
milliárd forint társasági adót fizetnek. A gazdasági bűnözés segítségével a bűnöző
szervezetek egyre mélyebben be tudnak épülni a legális társadalom életébe, ez által
képesek megbontani annak belső egyensúlyát.
Napjainkra fontos problémává vált a környezeti károk, a természeti és ipari
katasztrófák megelőzése, illetve következményeik felszámolása. Magyarországot
földrajzi adottságainál fogva fokozottan érintik a Kárpát-medence szomszédos
országaiban keletkező környezeti ártalmak, az árvizek, a víz és levegő-szennyezés,
valamint az esetleges ipari katasztrófák. Ezek előrejelzésében a magyar
nemzetbiztonsági szolgálatok bizonyos szerepet játszhatnak.
A demográfiai robbanás miatt a növekvő lakosság élelmezése egyre nagyobb gondot
jelent. Az általános élelmiszer-termelés elegendő lenne a szaporodó népesség
táplálásához, de a hiányos infrastruktúra és elosztás, a politikai ingatagság és a
krónikus szegénység alultápláltsághoz vezet Afrika Szaharán túli térségeiben.
A növekvő ipari és mezőgazdasági fogyasztás és a globális felmelegedés káros
hatásai számos régióban gyorsabban merítik ki a tiszta édesvízkészleteket, mint
ahogy azok meg tudnának újulni. Az édesvíz egyre inkább stratégiai termékké válik.
A következő évtizedben a biztonság egyik feltétele, eleme lesz.
Az élelmiszertermelés alapfeltétele a megfelelő mennyiségű és minőségű termőföld,
mely szintén véges és bővítése elsősorban természet károsítással, például
erdőirtással oldható meg a legolcsóbban, ugyanis a nem termő földeknek a
termesztésbe való bevonása olyan talajműveléssel, talajtáplálással és öntözéssel
járna, amelyek a legtöbb helyen nem gazdaságosak. Tehát a termőföld tulajdonlása,
megőrzése, hasznosítása is biztonsági kockázattá válhat.
A Föld erőforrásai csak meghatározott ideig biztosítják az emberiség szükségleteit.
Emiatt az emberiségnek szembe kell néznie az önfenntartás alapjait biztosító
energiahordozó készletek gyors kiapadásával. A nukleáris energia rendszerbe
állítása csillapította az energiahordozók kiaknázásának ütemét, de számtalan újabb,
megoldatlan problémát vetett fel. Magyarország energiahordozó- és nyersanyag
szükségletének jelentős részét külföldi forrásokból, főleg a Szovjetunió
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utódállamaiból biztosítja, ami egyoldalú függőséget jelent. Magyarország számára
alapvető stratégiai kérdés az energiabiztonság növelése.
A piacbiztonság az exportorientált magyar gazdaságpolitika kulcseleme. Az Európai
Unióhoz történő csatlakozás piacbiztonságunkra is kedvező hatással volt.
Gazdaságbiztonságunk szavatolása azonban szükségessé teszi, hogy megtartsuk és
megerősítsük a más piacokon való jelenlétünket is. Ezek nagyon fontos
gazdaságbiztonsági kérdések is.
A szociális és társadalmi feszültségeket kihasználó szélsőséges politikai és vallási
csoportok, a demokratikus jogállamok által biztosított egyesülési, gyülekezési és
véleménynyilvánítási szabadságot használják fel arra, hogy mások alapvető jogait
korlátozzák, az alkotmányos intézmények működését megzavarják, vagy politikai
törekvéseiket népszerűsítsék.
A határon túli magyarok helyzete is a biztonsági kockázataink közé tartozik,
alapvetően a Kárpát-medence vonatkozásában, különös tekintettel ennek politikai,
gazdasági, nemzetbiztonsági hatásaira is. Ez a kockázati elem is folyamatos
követést, elemzést, értékelést és kezelést kíván.
A globális kihívások közé tartozik a Föld népességének növekedése. A legnagyobb
gondot Európa és ezen belül Magyarország népességének csökkenése, Afrika és
Dél-Ázsia igen gyors demográfiai növekedése okozza. Ehhez a problémakörhöz –
amely számos más biztonsági dimenzióra is hatással van – tartozik az államok
számának radikális növekedése is. Ebből következően a nemzetközi rend fenntartása
érdekében egyre több résztvevővel kell megegyezni, figyelembe kell venni
érdekeiket, értékeiket, törekvéseiket. Ez is az átfogó biztonságra ható egyik tényező.
A kábítószer-fogyasztás komoly egyéni (egészségi, lelki, munkahelyi, anyagi) és
társadalmi (egészségügyi ellátás költségei, munkanélküliség, szegénység, bűnözés
stb.) problémákat okozhat. Bár talán ennyire súlyos helyzet nem fog előállni, de a
kábítószer-fogyasztás a fejlett országokban, beleértve az Uniót is, komoly kihívást
jelent. Magyarország rövid idő alatt tranzit-országból egyre jelentősebb
felvevőpiaccal rendelkező cél-országgá vált.
Az Uniónak számos, a világ különböző pontjairól kiinduló migrációhoz kapcsolódó
kihívással kell szembenéznie. Az illegális migrációhoz kapcsolódóan megjelentek a
közrendre, közbiztonságra veszélyt jelentő cselekmények is, amelyek szükségessé
tették a külföldiek ellenőrzését biztosító intézmények megerősítését, továbbá az
ország területéről történő eltávolításuk feltételeinek a megteremtését. A népmozgási
folyamatokat nem lehet leállítani, melynek következtében az Európára és
Magyarországra nehezedő migrációs nyomás változó súlyú, de állandó jelenségnek
tekinthető.
A bűnszervezetek által folytatott emberkereskedelem a kiszolgáltatott helyzetben
lévő migránsok eladásával, kihasználásával, zsarolásával és kizsákmányolásával
igyekszik extraprofitra szert tenni, mely tevékenységek gyakran nők és gyermekek
válnak áldozatul. Célként megjelenik a prostitúció és a szervkereskedelem, a
kényszermunkára és szolgáltatás nyújtására kényszerítés. A prostitúciós céllal folyó
emberkereskedelem a szervezett bűnözés számára továbbra is az egyik
legjövedelmezőbb "üzletág".
Az utóbbi két évtized technológiai fejlesztései, a számítógépek elterjedése, a
világháló közvetlen elérhetősége és használata, a legmodernebb eszközök legális
beszerezhetősége a bűnöző szervezetek tevékenységét is elősegítették. Egyre
nagyobb teret nyert az internet bűnözés. A napjainkban tipikusnak nevezhető
cselekmények: a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés, a számítástechnikai
rendszer és adatok elleni bűncselekmények, a csalások különböző formái, kiemelten
a pénzügyi-vállalati szektor sérelmére elkövetett pénzügyi csalások, illetve
261/1098

6. A biztonsági környezet kihívásai, kockázatai, veszélyei, a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességére is kiterjedően

adatlopások, valamint az Interneten keresztüli „árverések”, aukciók, továbbá a
szerzői (vagy ahhoz kapcsolódó) jogok megsértése. A szervezett bűnözés számára
egyre nagyobb fontossággal bír a technika, de ugyanolyan fontossá vált a hírszerzés
és a bűnüldözés számára is a szervezett bűnözés EU szintű fenyegetéseinek
leküzdésében. Az egyik legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a törvényhozás lassan
reagál a kifejlődő új technológiára, így annak bűnözői felhasználását a meglévő
jogszabályok még nem képesek megfelelően szankcionálni.

262/1098

7. A globalizálódott Információs Társadalom (és) mindenre kiható biztonsági kockázatai

7. A globalizálódott Információs Társadalom (és) mindenre kiható
biztonsági kockázatai
Ez a fejezet „A biztonsági környezet kihívásai, kockázatai, veszélyei, nemzetbiztonsági szolgálatok
illetékességére is kiterjedően” című, előző fejezethez tartozik, illetve szinte valamennyi témához
kapcsolódik és ezért emeltem ki önálló fejezetként. Szinte minden biztonsághoz,
nemzetbiztonsághoz tartozó terület, kérdés, jelenség, gondolat, tevékenység mögött megtalálhatók
a globalizálódott Információs Társadalom mindenre kiható biztonsági kihívásai, kockázatai, (és
természetesen előnyei is).
Az információs társadalom elmélete szerint a társadalomban az információ előállítása, elosztása,
terjesztése, használata és kezelése jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenység. Ennek
közgazdasági társfogalma a tudásgazdaság, amely szerint az értelem gazdasági hasznosításán
keresztül érték jön létre. Ennek a társadalomtípusnak a sajátossága az információ-technológia
központi szerepe a termelésben, a gazdaságban és általában a társadalomban. Az információs
társadalmat az ipari társadalom örökösének is tekintik. Szorosan kapcsolódik a posztindusztriális
társadalom (Daniel Bell), a posztfordizmus, a posztmodern társadalom, a tudástársadalom és a
hálózati társadalom (Manuel Castells) fogalmaihoz.
Az információs társadalom kialakulásának előidézője a gazdaság globalizálódása és a
vállalatirányítás ebből fakadó válsága, fő motorja a számítástechnika és a távközlés rohamos
fejlődése, legfontosabb állomásai a személyi számítógépek elterjedése és a szélessávú adatátviteli
hálózatok megjelenése, szimbolikus jelentőségű technológiai újításai az internet és a mobiltelefon.
Az 1960-as években megindult folyamatok eredményeként mára az élet egyetlen területén sem
kerülhető meg az információtechnológia alkalmazása. Ez fontos társadalmi változásokkal is jár: az
információs szektorban foglalkoztatottak aránya radikálisan nő, lehetővé és szükségessé válik a
távmunka, illetve az egész életen át tartó tanulás. Mindezek hatására a kifejezés a politika
szótárába is bekerült, az informatikai infrastruktúra fejlesztése és az információs írástudás
terjesztése kiemelt stratégiai célként jelenhet meg. Ugyanakkor az információs társadalomban élő
embernek számos, korábban ismeretlen problémával kell szembesülnie, mint például a korlátlan
mennyiségben, de változó minőségben rendelkezésre álló információk értékelése, szűrése és
feldolgozása vagy a magánszféra védelme az információk megszerzésére és ellenőrzésére törő
gazdasági vagy politikai hatalommal szemben.
Vannak az információs társadalomnak politikai dimenziói is. Az informatika lehetőséget ad a
bűnüldözés hatékonyságának, a személyi biztonságnak a növelésére, de a totális diktatúrák (lásd
"Big Brother") is jó segítséget találhatnak benne, hiszen olyan vékony a jogi védelem "páncélja".
A demokrácia erősítésére is jó, eléggé nyilvánvalóan elősegítette a diktatúrák megbukását azok
destabilizálásával, de a demokráciákat is lehet az informatika eszközeivel destabilizálni.
Az EU Európai Bizottsága 2005.-ben öt évre szóló újabb stratégiai cselekvési tervet indított útnak
az információs társadalomért: i2010. Az információs társadalomra vonatkozó új stratégia igénye a
lisszaboni célokból következik, mely szerint „a jövőbeni gazdasági növekedés biztosítása
érdekében az EU-nak teljes körű és versenyképes stratégiát kell kidolgoznia az információs
technológiai szektor ösztönzésére és az ICT minden gazdasági szektorra kiterjedő alkalmazására.”
Az i2010 ugyanekkor reagálni igyekszik az információs technológiáknak az emberek életében
játszott, egyre jelentősebb szerepére illetve e technológiák karakterének változásaira. Ez a fejlődés
pedig világosan nyomon követhető az élet minden területét átszövő számítógép-használaton, a
mobil-internetezésen és a harmadik generációs mobiltelefonokon, a digitális televíziózáson és
rádiózáson vagy éppen a nanotechnológia alkalmazásán keresztül.
Az elmúlt évszázad végére jellemző információs forradalom hatására az információs
társadalmakat az határozza meg, hogy az információs hatalom fontos tényező lett a hierarchizált
világrendszer szinte minden területén és szintjén.
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"A tipikus amerikai világban az információ sorsa az, hogy áru lesz, venni és eladni lehet. Nem az
én dolgom, hogy azon akadékoskodjam, hogy ez a kereskedői álláspont erkölcsös-e vagy nem,
durva-e vagy finom. Az én dolgom az, hogy kimutassam: ez az álláspont az információ és a vele
kapcsolatos fogalmak félreértéséhez és félrekezeléséhez vezet." Norbert Wienernek az
információelmélet és a modern kibernetika megalkotójának idézett gondolata, így nem csupán az
információra, hanem az információn alapuló, egyre több titkot felhalmozó információs
társadalomra is igaz. Pontosan az információ tömegcikké válása, az információipar
tömegtermelése, az információ birtoklásának és manipulálásának hatalmi ággá válása miatt került
felszínre a biztonságos információ problematikája. Tökéletesen reprezentálja e problémakört az
INTERNET története, mint a globális kommunikációs modell, napjaink információs
társadalmának megtestesítője, már-már szimbóluma. Ez a történet azonnal rávilágít az
információbiztonság megrendülésének rejtett okaira. Kezdenek összeolvadni az elektronikus
információtárolás és továbbítás különböző eszközei egy "mindentudó elektronikus
kommunikátorrá", amely szinte láthatatlanul vezérli, irányítja életünket. Számtalan nemzetközi
példa hívja fel a figyelmet az informatika globalizálódása miatt az informatika jelen és jövőbeni
környezeti kockázataira, kijátszhatóságára, a puha, liberális adat-információ biztonsági, adatinformáció védelmi szemléletre, a hatóságok alkalmazottainak szintjein is. Elképesztően
sérülékeny a modern, fejlett társadalmak, a gazdaságilag is erős, katonai (nagy) hatalmak belső és
külső informatikai biztonsági helyzete és ingatagok az ezzel kapcsolatos belbiztonsági felfogások
és helyzetek is. Mindezt tetézik az emberi jogok, a személyes adatok védelmi vonatkozásai és
növekvő kockázatai.
Az információs társadalom elméletében az elmúlt években a hálózattársadalom fogalma nyert
fontosságot. Manuel Castells információ technológia paradigmájában az információ mellett a
hálózati logika áthatósága, rugalmassága és konvergenciája a központi elem. „Az információs
társadalom egyik kulcsfontosságú jellegzetessége alapvető struktúrájának hálózati logikája, ami
megmagyarázza a «hálózati társadalom» elvének használatát.” „... történelmi tendencia, hogy a
kialakuló társadalmi struktúrák domináns funkciói és folyamatai az információs korban egyre
inkább hálózatokba szerveződnek. Civilizációnk új társadalmi morfológiája a hálózatokra épül. A
hálózatépítés logikájának terjedése lényegileg módosítja mind a működési folyamatokat, mind az
eredményeket a termelés, a tapasztalat, a hatalom és a kultúra folyamataiban”. Castells számára a
hálózattársadalom egy új technológiai paradigma, az informacionalizmus eredménye.
Korunkban nagy társadalmi átalakulás zajlik, amit sokan információtechnológiai forradalomnak
neveznek. Ez a világunkat átfogó változás kiterjed az élet valamennyi dimenziójára: a gazdaságra,
a társadalomra, a kultúrára, az életmódra, a környezetre, stb.-re. Másként kifejezve itt a
globalizáció folyamatairól van szó, melyek elválaszthatatlanul összefonódtak az információs és
kommunikációs technológiák globális hálózatainak kialakulásával. A dilemma az, hogy az így
kialakult társadalmat az infokommunikációs technológiák mintájára fogjuk-e fel, vagy a
társadalomból kiindulva, annak azon új sajátosságait és viszonyait elemezzük-e, melyek e
technikák fejlődésével függenek össze. Ennek során az álláspontok két hamis szélsősége alakult
ki. Az egyik szerint a globalizáció folyamataival minden rendben lesz, ha szabaddá válik a
leleményesség és a piaci verseny. A másik álláspont azt tartja, hogy az információs technológia
fejlődése nem más, mint a kizsákmányolásnak, a foglalkozások tönkretételének, a környezet
lerombolásának, a magánszféra elleni támadásnak egy új eszköze. Összegezve: a technikai elit
álláspontja áll szemben az új géprombolókéval.
A megoldás máshol, egy harmadik modellben keresendő, amely a társadalmi és környezeti
tekintetben fenntartható fejlődést kívánja megvalósítani. (Manuel Castells: Information
Technology, Globalization and Social Development, (Paper prepared for UNRISD conference on
Information Technologies and Social Development, Palais des Nations, Geneva, 22-24 June,
1998)
Ez az univerzális infrastruktúra lehetővé teszi mindenki számára, hogy bármikor bárhonnan
információhoz jusson be (kivéve, ha egy felhasználó megtiltja egy adott esetben a hozzáférést).
264/1098

7. A globalizálódott Információs Társadalom (és) mindenre kiható biztonsági kockázatai

Ennek megfelelően ez az érintettek számára az individuális szabadságot, a demokráciát és az
individualitás szellemét testesíti meg.
Mindenek előtt szükséges megemlíteni, hogy az EU egyrészt nem használja az információs
szupersztráda metaforáját, másrészt pedig a problémát sokkal általánosabban fogja fel, mint az
USA kormánya. Bangemann, az EU illetékes főbiztosa ezt a következőképpen fogalmazta meg:
„az "információs szupersztráda metafora" használatát szándékosan kerültük, mert az csak az
infrastruktúrát jelöli, ami épp csak egy része az egész rendszernek…és lehet, hogy nem is a
legfontosabb… Az európai információs társadalom fogalma közelebb áll a Bizottság
elképzeléséhez, mint az információs szupersztráda, mivel kifejezi azt a véleményét, hogy a
modern információs és kommunikációs technikák használatának politikai és társadalmi
következményei messze túlmennek a pusztán gazdasági vagy technikai reformokon.”
(Bangemann jelentés)138
Az 1998. december 8-án elfogadott EU politikai kezdeményezés célja a következőkben foglalható
össze:
– Pozitív választ adni az informatikai technológiai forradalom gazdasági és szociális
kihívásaira, elősegíteni a foglalkoztatást, a növekedést és a termelékenységet; biztosítani,
hogy az információs társadalom kialakulása Európa számára kohéziós és ne megosztó,
integráló és ne fragmentáló, lehetőséget hozó és ne fenyegetést jelentő folyamat legyen.'
(eEurope - Információs Társadalom mindenkinek 2000)139
– Mindebből látható, hogy ez a program minden lehető jót megígér mindenkinek. Kérdések
merülnek fel ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy a megfogalmazott lépések valóban
ebben az irányban visznek-e. A másik az, hogy az EU-nak e kezdeményezés idejében
milyen volt a helyzete és ez mennyiben indokolja ezt az optimizmust.
– A felhívás alapvető céljai a következők: egyrészt valamennyi állampolgárt, otthont és
iskolát, minden üzletet és adminisztrációt elvinni a digitális korszakba és hálózatba.
Másrészt; egy digitálisan képzett Európa kialakítása, amelyet az új elképzelések
finanszírozása és kifejlesztésére kész vállalkozói kultúra támaszt alá. Harmadrészt;
biztosítani, hogy a folyamat szociálisan befogadó legyen, erősítse a fogyasztói bizalmat és a
szociális kohéziót (eEurope - Információs Társadalmat mindenkinek).
– A dokumentum szerint „új gazdaság” van kialakulóban. Majd pedig ennek alapját a
következőképpen határozza meg: „A digitális információ átalakítása gazdasági és társadalmi
értékké – ez jelenti az új gazdaság alapját” (eEurope - Információs Társadalmat
mindenkinek).
A jóléti állammal összefonódott demokrácia válságban van, mely több tényezőből adódik. Az
egyik ilyen tényező: a nemzetállamok határai jelentéktelenné válnak, ami különösen jól látszik a
schengeni szerződés aláíróinak egymás közti viszonyában. A hatalom helyének meghatározása
nem egyértelmű. Gondoljunk arra, hogy az EU-ban ott vannak az egyes tagállamok kormányai,
parlamentjei, a brüsszeli Bizottság, ezen kívül van még az Európa Parlament is. Az sem
egyértelmű, hogy milyen irányban fejődik, fejlődjön az Unió: Konföderáció vagy föderáció
irányába? Ez az állampolgárság fogalmának a meghatározására is kihat. Az EU esetében a kérdés
úgy hangzik, hogy az ott lakó polgárai az EU állampolgáraivá válnak vagy az egyes tagállamok
polgárai maradnak?
Ugyanakkor az állam egyre inkább képtelenné válik a tőkemozgások kontrolljára és a társadalmi
biztonság garantálására, ami megnehezíti, hogy az átlag polgár azonosuljon vele. Átkerül a
problémák kezelésének hangsúlya a lokális viszonyokra. Ez azonban megnöveli a globális
problémák kezelésének és a politikai kontroll mechanizmusainak távolságát. (Manuel Castells
1997)140
Az általános helyzetet a következőképpen jellemzi: „A tőke, a munka, valamint az állam közti
társadalmi szerződés kiüresedése mindenkit hazaküld, hogy egyéni érdekeiért, kizárólag saját
erejére számítva harcoljon.” (Manuel Castells 1997)
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Az EU információs társadalomra vonatkozó programjai és akciótervei jelentős célokat tűznek ki
az Unió számára. Ezek között talán a legfontosabb a gazdaság versenyképességének fokozása,
mert úgy tűnik, hogy a többi probléma is ezzel van kapcsolatban. Az állam adóbevételeinek
csökkenése a globalizáció következtében nehéz helyzetbe hozza a kormányokat, mert a magára
vállalt kötelezettségeket egyre nehezebben tudják már részlegesen is teljesíteni.
A munkanélküliség viszonylag magas rátája megterheli a költségvetést és ez a gazdaság egészét
nyomasztja. Az innovációs folyamat felgyorsítása – melytől a gazdaság folyamatainak felpörgését
várják – elengedhetetlen feladatnak tűnik. Ezért kézenfekvőnek tűnhet az a gondolat, hogy a
csúcstechnológiába történő beruházással megoldható a munkanélküliség, a költségvetési deficit, a
növekedés és a versenyképesség problémája.
Mindezen kérdések megoldásánál nem tekinthetünk el a társadalomban zajló általános
folyamatoktól. Jelen esetben a jóléti (nemzet) állam és a demokrácia válságáról van szó, melyet
jelentős mértékben a globalizáció idéz elő. Ebben a szituációban az információs és
kommunikációs technikák a meglévő folyamatokat erősítik fel, amint azt az elektronikus médiák
megváltozott szerepével kapcsolatban látjuk.
A jelenlegi helyzetben nem látni tisztán, hogy a reprezentatív demokrácia és a jóléti állam
átalakulása milyen irányban fog átalakulni. Egy biztos, hogy ebben a folyamatban a
csúcstechnológiának fontos szerepe van, már most is. Ez egyrészt a gazdaság jellegének a
megváltozását jelenti, másrészt azt, hogy a politikai folyamatok színpada is módosult ezen új
technika által.
A gazdaság átalakulása a globalizáció feltételei között új tevékenységi módokat jelent. Olyan piac
jelenik meg, amely ugyan globális, kereteit a nemzetállamok szerződései, illetve saját területükön
hozott törvényei alakítják ki. Azonban kontrollálni nem képesek. Ekkor felmerül a kérdés, hogy e
globális piaci tevékenység törvényes kereteit ki, vagy mi szabhatja meg legitim módon? Állam
nélküli szférában fognak-e lezajlani a legfontosabb gazdasági folyamatok, melyek meghatározzák
a piac összes többi szereplőjének sorsát? Mi legitimálja ezt a helyzetet?141
Az információs társadalom gazdaságának rendezőelvei kapcsán három törvényt hangsúlyoznak.
Egyrészt hogy az információ egyenlő a pénzzel, helyettesítheti azt. Másrészt, hogy a média
gerjeszti az üzleti folyamatokat a gyors hozamkonvertálás eszközeként. Harmadszor, hogy az
információtőke, a számítógépes készségek és a távközlési alapú innovációk, valamint az
információgazdaság térszerkezete szervezik a gazdaságot. A kormányzás komplexitását
meghatározó gondok kapcsán hangsúlyozzák, hogy az információs társadalom kvázi-kaotikus, az
államot és a kormányt magasan korlátozó társadalom. Ebből következően jelentős információjogiadminisztratív teendők állnak minden felzárkózó előtt, az állami és kormányzati tájékoztatási
intézményrendszer átalakulása az új információs rend és tér követelményei szerint.142
Mindenekelőtt az anyag- energia-információ összetétel módosulása az információ javára, azután
az információ termelési tényezővé (mint a tőke, vagy a munkaerő), áruvá válása következett, ma
pedig már minden terméknek van pénzértéke és információértéke is, s az információtartalom
mérvadó. Az információs (termelő, feldolgozó, terjesztő, ellenőrző) tevékenységek egy új
gazdasági szektort hoztak létre.
Egyfelől minden kisebbé, gyorsabbá és olcsóbbá vált (nyersanyag- energia-információ), azzal a
költség/teljesítmény arányok is látványosan javultak az IT-nek köszönhetően.
A globalizáció motorjai, a transznacionális társaságok (TNT-k) meghatározó tényezői az
információs társadalom paradigma sajátos alakulásának, ill. a monetarizmus néven összefogott
pénzügyi megoldások globális közvetítésének is. A 300 legnagyobb TNT vagyona a világ termelő
vagyonának negyedére rúg, s a nemzetállamok háromnegyed részénél jelentősebb gazdasági
potenciállal bírnak. Más megközelítésben, a teljesítménysorrend szerint legnagyobb gazdasági
potenciállal rendelkező „országok” a TNT-k.
Ennek megfelelően a globális gazdasággal kapcsolatos ismeretek mind kritikusabbak lesznek.
Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy a globális gazdaság nem világgazdaságot jelent, hanem
bizonyos
magtevékenységek
(mindenekelőtt
tőkeműveletek,
azután
technológiai,
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vezetésszervezési, információs stb.) működtetését planetáris méretekben egyidejűleg. A globális
gazdaság legnyilvánvalóbb következménye a pénzhatalom működése, a súlyosabb hatások pedig a
foglalkoztatás gyengítésében, ill. a társadalmi költségek eltüntetésében jelennek meg.
Az információtudományos kritikai szemlélet, ill. a belőle következő rendezőelvek szerint a
hatalmi tényezők ma az I (információs) K (kommunikációs) T (technológiá)-k révén befolyásolják
(ellenőrzik és kormányozzák) a nemzetközi kapcsolatokat, amelyek irányultsága gazdasági
és/vagy politikai (ebben a sorrendben).
Az információtechnológia és a monetarizmus összefonódik a globalizációban: az új információés kommunikációtechnológiai fejlesztések, ill. alkalmazások a fizetőképes kereslet irányába
haladnak, a pénzügyi központok pedig kihelyezéseiket az IT-keresletek függvényében a gyors
hozamkonvertálás érdekében hozzák létre. Azaz, azért fektetnek az IT-be mert biztos
kihelyezésnek számít, másrészt mert mindenek felettien szükségük van az információs
csatornákra, s a kommunikáció birtoklására, amelyek révén a gazdasági várakozásokra rásegítő
orientálással a pénzpiaci műveleteket is manipulálják.
Az információtechnológiai fejlődésmenet eredményeként az áruk vagy termékek
információtartalma igen jelentősen megnőtt az elmúlt ötven évben a nyersanyag- és
energiatartalom rovására.
Az internetes műveletek kiterjedése mint a globalizáció kiterjedésének következő lépcsője
lényegében egy új gazdasági, politikai és társadalmi rendszermodellbe vezet át bennünket.
A legtöbb kritikai tanulmány a digitális pénz bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokat járja körül,
s az állam monetáris politikájának, a jegybankok kompetenciájának súlyos sérülése feletti
aggodalmaknak (pl. hogy elveszítik az ellenőrzést a monetáris aggregátumok, a valutaárfolyamok
és átváltások, a pénzmennyiség szabályozása felett) ad hangot. A globalitás kísérőjelensége az
üzleti ökoszisztémák és hálózatok szerveződése.
A „virtual companies” és a „cyberstore” formák megjelenése valószínűleg egy feltartóztathatatlan
folyamat a mai vállalkozás és vállalatműködtetés szabályai ill. számtalan körülménye sérelme
ellenére, minthogy a kereskedelem adott az interneten, az adás-vétel feltételei is nagyjából
létrejöttek, a vállalatok már felhasználják az internetet a működésükhöz szükséges beszállítások
szervezésére, az interneten keresztül foglalkoztatják munkaerejük mind nagyobb részét, az
interneten keresztül mobilizálják a működésükhöz szükséges belső és külső információk
meghatározó részét és így tovább.
Az információs társadalmak csak és kizárólagosan kapitalizmusok lehetnek, bár kulturálisan és
intézményileg sokfélék. Az informacionalizmus az 1980-as évek elejétől formálódik mint egy új
kapitalista paradigma.
Az információs társadalom terminológia az információ szerepét hangsúlyozza a társadalomban, a
legszélesebben értelmezhető információ (mint ismeret-, tudásközlés, communication of
knowledge) döntő tényező volt minden korábbi társadalomban is. Az informacionális jelző azt
hangsúlyozza, hogy a társadalmi rendszerek olyan sajátos változatáról van szó, amelyben az
információ képzése (termelése), feldolgozása és forgalmazása már alapvető forrása a termelésnek,
a termelékenységnek és a hatalomnak.
Az újkapitalizmusban a gazdasági szereplők a globális pénzügyi hálózatokat használják
közvetítőként és a magasabb profit forrásaként: ezért a globális pénzügyi hálózatok az
informacionális kapitalizmus idegközpontjai. Mozgásaik döntően befolyásolják a szereplők
viselkedését, bár e mozgások nem követik a piac logikáját. A piac manipulált, befolyásolt,
transzformált, számítógépeken modellezett, multinacionális, lélektani befolyások és nem várt
turbulenciák teszik bonyolulttá: vagyis egyre nagyobb komplexitású interaktív folyamatok
kiváltotta tőkemozgások mennek végbe globális fokon.
A globalizációs kihívások között a legjellemzőbbek az állammal szembeni hatások szempontjából
érdekesek: mint a gazdasági magtevékenységek, a média és általában az elektronikus
kommunikáció globalizációja, a bűnözés globalizálódása, a pénz- és valutapiacok globalizálódása
mint kölcsönös függőség elmélyülése a legfőbb kényszerek.
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A leginkább zavaró tényező ebben a folyamatban, hogy a globalizációban a jóléti állam tűnik el
fokozatosan, s ez a leépülés nemcsak a fejlettek és fejlődők között, hanem az OECD-n belül is
zajlik, amennyiben pl. az Amerikai Egyesült Államokban sokkal alacsonyabbak a szociális
vonatkozású munkaerő-költségek, mint – mondjuk – Németországban. S ez a negatív verseny
egyre könyörtelenebb módon zajlik a globális gazdaság viszonyai között.
Az IT birodalmak tanúsága szerint az állam szerepének alakulásában döntő a média fejlődése is.
A médiaipar létrejötte a technológiai forradalmon mint hordozón (vagy médiumon) túl az új
gazdasági, kulturális, politikai kapcsolatok rendszerének a szülötte.
Az újságok a nagy konzorciumok körül kezdenek koncentrálódni, rendszerint valamilyen
bankcsoporttal a háttérben. Végül a média globalizálódik a tőke, a technológia, a
tulajdonszerkezet és a vállalati forma, a tehetségek megszerzése terén is, egyre messzebbre kerül a
nemzetállami működési/működtetési formáktól. A kormányzati befolyás többé-kevésbé
megmaradt, de a kormányzati hatalom a média felett lényegében megszűnt.
Az információ korában a központi kormányok és elitek, a városi értelmiségi centrumok is
elveszítik hatalmukat a média globalizálódásával szemben.
Mindennemű állami ellenőrzés hatástalan a hálózatokba szerveződő kommunikációra nézve, ezért
a korszerű információtudományos szemlélet a kvázikaotikus társadalom mint rendszer
modellezésével, megértésével próbálkozik. A tisztességtelen előnyszerzés, a jogszerű, de
erkölcstelen spekuláció, ill. a bűnözés világméretű jelenléte a legfőbb veszélyei az internet által
megtestesített paradigmának. „Egy nemzetközi konferencia a Net kapcsán a fegyverek,
technológiák, emberi szervek, gyermekek kereskedelmét, a bérgyilkosságot, rablást (műkincs,
arany, elefántcsont stb.), kábítószert, prostitúciót, nem utolsósorban a veszélyes hulladékok
eltüntetése típusú veszélyeket minősítve évi 750 Mrd USD illegális forgalomról számolt be a
globális pénzügyi rendszer kapcsán. A legfontosabb hatások a nemzetállamok szempontjából
három nagy csoportba rendezhetők. Egyrészt már az államhatalom legmagasabb szintjein is
megjelenik a bűnözés (korrupció, befolyással visszaélés, illegális politikai finanszírozás,
befolyásszervezés). Másrészt sok állam függőségbe került az árnyékgazdaság nemzetközi
összefonódásai miatt (mint pl. az USA a dél-amerikai drogkartellek, a fegyverkereskedelem; az
európaiak az olasz vagy az orosz maffia terjeszkedésével). Harmadszor, de nem utoljára, az
árnyékgazdaságból származó pénzek szabad áramlása manipulálja a nemzetközi politikát,
destabilizálja az egyes nemzetállamokat, nemzetgazdaságokat (mint pl. a japán Yakuza befolyása
Délkelet-Ázsiában). Ezért már minden felelős nemzetközi tényező megegyezik abban, hogy az
elektronikus pénzügyi folyamatok ellenőrzése elengedhetetlen, a különféle bűnüldözési
világkonferenciák pedig már régóta a globalizálódásról szólnak. Más típusú kihívás együttest
jelent a nemzetállamok szempontjából a kölcsönös függőséggel járó második csoport, a katonai
tömbök széthullása, két, majd egy szuperhatalom kiemelkedése, s a köréje szerveződő országok
kapcsolata, másrészt az új technológiák befolyása a hadviselésre; harmadrészt az emberiségre
kifejtett hatások tudatosodása a kockázatkezelés, az információtudatosság terén. További
elgondolkodtató hatásokat jelent a nemzetbiztonságban, hogy mindinkább függőségbe kerülnek
államok a haditechnikai, technológiai szállítók, ill. a szükséges szakértő munkaerő terén. A
katonai technológiák hihetetlenül gyors fejlődése aláássa az egyes országok biztonságát.”
Castells az EU-integráció kapcsán veti fel, hogy a nagy európai cégek miként próbálnak
helytállni, versenyelőnyöket teremteni az amerikai és a japáni cégekkel szemben, ill. hogy az
állami elitek miképpen próbálják megőrizni szuverenitásukat a növekvő kölcsönös függőség
közepette. Van tehát gazdasági és politikai érdek is, amelyek a nemzeti bázisú államhatalmat
kívánják újrateremteni más szinten, ahol az új feltételrendszerben ellenőrizni tudják az
információt, a gazdasági folyamatokat, ill. valamilyen hatalmat gyakorolhatnak. Castells a
„Brüsszel-kartellnek” nevezi az EU-t, amelynek tagjai egy többé-kevésbé szervezett
alkufolyamatban (erről szól az integráció) osztoznak a lehetséges hasznon, miközben a tagok
megőrzik a szuverenitásuk minimumát az új globális rendetlenségben (a kvázi-kaotikus
világállamban). Ezért nem globális kormányról, hanem szuper nemzetállamról beszél, amelyben a
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tagok változó formációkban képviselik és gyakorolják aggregált érdekeiket. Vagyis egyre
növekvő szerepet játszanak a nemzetközi intézmények és a szupranacionális konzorciumok a
világpolitikában, de ez nem jelenti egyben a nemzetállam megszűnését.
Az új világban a domináns globális elit elfoglalja az információs infrastruktúra csatornáit (az
információs közműveket) az identitás nélküli tömeggel (ezek a „világpolgárok”) szemben,
másrészt – következésképpen – az emberek a gazdasági, politikai, kulturális részvételmegvonás
miatt vonzódni kezdenek új közösségi azonosságokhoz. Ebben a folyamatban jön létre a
„Network Society” társadalmi dinamikája: az állami apparátusok, globális hálózatok és az én
központú emberek együttesében végül is különféle kommunák formálják az ellenazonosságokat.
A szóban forgó elemek azonban nem állnak össze nagyobb közösséggé, nincs, ami összekösse
őket (saját logikájuk is kizárja egymás elfogadását), nem lehet szó békés együttélésről sem. A tét
az emberi szellemet uralni, s innentől kezdve a hatalom rugalmas szerveződésű a kvázikaotikus
hálózatokban.143
7.1.

Az infokommunikációs
hadviselés144

közművek
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információs

A távközlésnek, az informatikának és a multimédiának a rendkívüli fejlődése, integrálódása az
információs társadalom kialakulásának legfontosabb pillére. Jelentős mértékben járul hozzá a
társadalmi, gazdasági fejlődéshez, miközben megnöveli a digitális írástudatlanságnak és a
digitális szakadéknak a mértékét is. Kiemelten megnövelte az infokommunikációs biztonsági
kockázatokat is. Az internet például a széleskörű és meghatározó hasznossága mellett az
informatikai háború, az informatikai terrorizmus eszköze is egyben. A távközlési és informatikai
bűnözés terjedése jelentős, a hatékony védekezés szellemi és anyagi ráfordításai napról-napra
nőnek. Országos és nemzetközi összefogás nélkül a nemzeti szellemi és pénzügyi források nem
tudnak lépést tartani a bűnözéssel. Ennek ellenére jóhiszeműen terjednek az internetes
szolgáltatások azzal együtt, hogy ily módon meghatványozzák a kockázatokat. Régen a
bűnözőknek a bűnelkövetések helyszíneire kellett utazniuk. Ma már a sokoldalúan összefüggő
és elérhető világhálón bárhonnan, bárhova be lehet törni és ott kárt okozni. Kérdés, hogy a
támadók vagy a védők lesznek hatékonyabbak?
Az infokommunikáció fogalma az informatika (számítástechnika) és a kommunikáció
(távközlés) konvergenciáját, integrálódását fejezi ki. Az infokommunikációs rendszerek,
hálózatok az országos infrastruktúra részeivé váltak és így a közművek rangjára emelkedtek, az
energiaellátás, a vízellátás-szennyvízkezelés, stb. mellett. Az infokommunikációs közmű
szerepét és jelentőségét tovább növeli az a tény, hogy a többi közműhöz is szorosan
kapcsolódik, mivel azok működtetésében, használatában jelentős mértékben vesz részt, mint
például távközlési, számítástechnika, elektronizálási, automatizálási vonatkozások.
Az egészségügyi, szállítási, banki-pénzügyi, államigazgatási-közigazgatási, stb. rendszerek
támadhatóságában és egyben védelmében is jelentős szerepet játszik az infokommunikációs
közmű.
A gazdasági szféra szereplőinek, a gazdasági egységeknek az infokommunikációs biztonsága
meghatározó összetevője egy ország gazdasági biztonságának.
Az információs forradalom olyan jellegű és ütemű fejlődést hozott, ahol az
infokommunikációnak a társadalmakat, a politikát, a gazdaságot befolyásoló, megváltoztató
hatása, előnyei mellett az infokommunikációs biztonsági kockázatok hatványozottan megnőttek.
A biztonság fogalmának jelentős megváltozása, összetettsége miatt is a társadalmak, az emberek
ellen irányuló támadások egyik célpontjává váltak a jelentős számú embert, az alapvető
létfeltételeket érintő közművek illetve infrastruktúra.
Az adat-információ biztonság és az informatikai biztonság eltérő, de kapcsolódó fogalmak,
tárgyalásuk kapcsolódhat vagy elkülönülhet, az aktuális célszerűségtől függően.
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7.1.1.

A közszféra információ illetve informatikai biztonsága145

Az informatika védelmére szinte valamennyi intézmény áldoz, ám a stratégiai szemlélet ritkán
nyer teret, jellemzően az alkalmazott eszközökre fókuszálnak.
Ahogy az intézményi szférában is egyre több folyamatot gépesítenek, a szervezetek mind
jobban függenek informatikai rendszereiktől. Mivel a hatékonyság növelése megfelelő ITtámogatás nélkül nehezen képzelhető el, sőt egyre komplexebb rendszerek alkalmazása a
jellemző, a döntéshozók egyetlen választása, hogy igyekeznek felkészíteni folyamataikat és
rendszereiket az elképzelhető legrosszabbra, de legalábbis az előre látható összes reális
fenyegetés kezelésére. A Magyar Infokommunikációs Jelentés legfrissebb eredményei
rávilágítanak, hogy bár a szervezetek döntő többsége tesz bizonyos erőfeszítéseket a
kockázatok csökkentése érdekében, a biztonsági tudatosság terén számos intézmény komoly
kihívásokkal küszködik.
A Jelentés adatait felszínesen szemlélők azt állapíthatják meg, hogy szinte valamennyi
intézmény alkalmaz valamilyen IT-biztonsági, illetve üzletmenet-folytonossági megoldást. Az
adatok részletesebb elemzése azonban rámutat, hogy a biztonság megteremtése érdekében tett
erőfeszítések legtöbbször kimerülnek az antivírus szoftverek és a tűzfalmegoldások
használatában. Az olyan, szofisztikáltabb védelmi megoldások, mint a rendszerhasználat és a
hozzáférés naplózása vagy a behatolás-érzékelés, még az intézmények egyötödében sem
terjedtek el.
Gyakran hallani olyan külföldi példákat (Németország, USA, stb.), ahol értékes – akár
kormányzati – adatok gigabájtjai kerültek illetéktelen kezekbe mulasztás, szándékos károkozás
vagy véletlen hiba következtében. A veszély mértékét nem könnyű becsülni, de léte
bizonyosan belátható.
Ennek ellenére az IT-biztonságot stratégiai szintre emelő tudatos gondolkodás csak a hazai
intézmények kis hányadára jellemző. Erre utal, hogy például katasztrófa-elhárítási terve csak
minden tízedik intézménynek van, de informatikai szabályzatot is csak az érintett döntéshozók
egyötöde követelt meg, biztonsági auditnak pedig kevesebb mint 3 százalék vetette alá magát.
Pedig a szabályozási keretek és a cselekvési tervek pontos és részletes definiálása nélkül
nehezebb a számonkérés, nem beszélve arról, hogy nehezebb előre vetíteni, mi történik, ha
bekövetkezik a baj.
A magyarországi intézmények és vállalatok jellemzően csak a védelem legalapvetőbb elemeit
alkalmazzák, míg a szervezet mélyebb rétegeit is átható stratégiai szemlélet igen ritka.
Az intézményi szféra szereplőire kevés kivételtől eltekintve jellemző, hogy IT-biztonsági
tudatosságuk sokkal inkább az alkalmazott eszközök halmazaiban ölt testet, mint hogy a
szervezet működésének egészét befolyásoló filozófiában csúcsosodna ki.
7.1.2.

A magyar államigazgatás és közigazgatás egységes adat-, információvédelmi
megoldása146

Nincs a teljes államigazgatást és közigazgatást átfogó, azonos megbízhatóságú és kézben
tartható kockázatú koncepción alapuló irányelv (szabvány csomag), emiatt nincsenek
bevezetve és alkalmazva egységes biztonsági szempontokkal kézben tartható
infokommunikációs (távközlési és számítástechnikai) védelmi rendszerek sem. Egyes
helyeken természetesen léteznek egymástól elkülönülő, különböző megbízhatóságú,
szigetszerű megoldások. Amennyiben elismerjük, hogy az „INFORMÁCIÓ HATALOM”, úgy
el kell ismernünk, sőt tudomásul kell vennünk az infokommunikációs hálózatokon keresztül
szétosztott illetve elérhető információ, a jelentős számú információ-adatbázis elérési pont
(szinte minden számítógépes munkahely illetve információs hálózati csatlakozási pont), az
adattovábbítási csatornák emberi és technikai kockázatait az „INFORMÁCIÓS HATALOM”
megőrzésében, illetéktelen vagy jogtalan megszerzésének megakadályozásában. Minden
résztvevő személy és az infokommunikációs hálózatok minden pontja, minden „centimétere”
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jó lehetőség lehet a gondatlan vagy tudatos behatolásra, támadásra, a célinformáció-céladat
megszerzésére, az „INFORMÁCIÓS HATALOM” meggyengítésére, megdöntésére.
Kétségtelen, hogy az emberiség történetében szinte mindent az érdekviszonyok motiválnak és
nap, mint nap érzékeljük a társadalmi, politikai, gazdasági, csoport, emberi, biztonsági, stb.
érdekek eltéréseit is. A különböző formában és mértékben, de életszerűen eltérő
érdekviszonyok miatt folyamatosan jelen vannak az információk elérésének, megszerzésének
lehetőségét jelentősen megkönnyítő, integrált, infokommunikációs hálózatokon a jogtalan és
illetéktelen behatolások, hozzáférések.
Belföldi és/vagy nemzetközi (szervezett) bűnözői illetve terrorista csoportok, más
ellenérdekelt szerveződések országos esetleg „csak” intézmény méretű államigazgatási,
közigazgatási, pénzügyi-gazdasági, katonai, rendvédelmi, közszolgáltatói, környezetvédelmi,
infokommunikációs, biológiai, stb. támadásokat, katasztrófákat okozhatnak, melynek reális
esélyeit és veszélyeit nemzetközi források és példák is igazolják (hackerek behatolásai egyes
országok fontos állambiztonsági hivatalainak adatbázisaiba illetve bankrendszerekbe,
dollármilliárdos károkat okozva). Ezen okok miatt a magyar Kormány, az államigazgatás, a
közigazgatás többoldalú, komplex adat- és információkezelésének védelme egységesített
irányelveket, központi irányítást, szabályozást, szolgáltatást-üzemeltetést, ellenőrzést követel
meg és nem lehet az intézmények önállósági körébe tartozó feladat, továbbá nem lehet a
szolgáltatói és termékverseny területe sem. Fontos, hogy ez a komplex adat- és
információvédelem nem egyszerűen termékvásárlás, nem egy sztatikus szolgáltatás, nem egy
egyszeri szervezés, nem egy egyszeri beruházás, hanem – az információbiztonságot
veszélyeztető folyamatoknak megfelelően – egy folyamatosan változó, egységes szemléletet
és végrehajtást igénylő kihelyezett informatikai és rendvédelmi szolgáltatás!
Ennek értelmében ezen terület megfelelő szintű szakmai irányítását, szervezését, kormány
közeli szervezetben kell megoldani. Erre egyik megoldásként, a Miniszterelnöki Hivatalban
kerülhetne sor, különös tekintettel a már odadelegált, oda kapcsolt és bizonyos
vonatkozásokban szakmai társterületeket jelentő kormányzati infokommunikáció valamint a
Polgári Titkosszolgálatok irányító funkciói miatt is (például az NBH tevékenységei közé
tartozik a gazdaságbiztonság, a titokvédelem, biztonsági ellenőrzések, stb.). Az új szervezeti
egység munkájához tárcaközi (bizottsági) munkára, kapcsolódásokra, együttműködésekre is
feltétlenül szükség van.
Másik illetve az előzővel kombinált megoldásként a MeH előző pontban szereplő kisebb
szervezeti egységéhez tartozó, meglévő (több is megvizsgálható erre a célra) vagy újonnan
szervezendő önálló intézménnyel esetleg egyszemélyes állami tulajdonú részvénytársasággal,
megfelelő munkamegosztásban is elláttatható a feladat, amely a teljes kivitelezésre is
felhatalmazott lehetne. A legoptimálisabb az lenne, ha ez a szervezet látná el közvetlenül
minden államigazgatási és közigazgatási szervezetben a teljes adat- és információvédelmet,
országos hatáskörrel, a MeH-ből irányítva. Ezzel maximálisan biztosítható lenne az egységes
biztonsági szint, a kézben tartható kockázat, az egységes szemlélet és gyakorlat.
Természetesen a hatósági, irányítási, kivitelező, üzemeltető, ellenőrzési funkciókat jól
elkülönítetten kell megszervezni.
7.1.3.

A gazdasági szféra információ illetve informatikai biztonsága147

A világnak tudomásul kellett vennie, hogy az új körülmények között bizonytalan lábakon
rogyadozó informatikát nem lehet a korábban megszokott módon használni. Nem elég, hogy
kiengedtük a szellemet a palackból, de függővé is váltunk tőle. Ma már az informatikai
rendszerek nélkül nem tudunk és nem is akarunk élni. Meg kell tanulnunk tehát az együttélés
megfelelő és az eddiginél lényegesen kényelmetlenebb módját.
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ez mindenkire vonatkozik, senki nem húzhatja ki magát
alóla, hiszen az internet arról is gondoskodott, hogy a felelősség mostantól kollektív legyen.
Aki kilóg a sorból, az a többieket is veszélybe sodorja.
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Jó hír viszont az, hogy már rendelkezésre állnak nemzetközi szabványok, amelyek lehetővé
teszik az informatikai biztonsági problémák egységes, mérhető, ellenőrizhető kezelését.
Ebben a környezetben a jelenlegi tendencia az, hogy a világ informatikai beruházásokra
fordított összegeinek egyre nagyobb szeletét rabolja el az informatikai biztonság. Ez a Gartner
Group előrejelzése szerint hamarosan elérheti a 40%-ot, szemben a korábbi 4-5, illetve a
jelenleg átlagosnak tekinthető 10-12 százalékkal.
Általában elmondható, hogy a cégek csak valamilyen káresemény (adatvesztés, vírustámadás,
a levelezőrendszer leállása, információk kikerülése, hacker-támadás) után kezdenek el
foglalkozni a biztonsági kérdésekkel. Ez – bár jellemzően emberi viselkedés –, de
semmiképpen sem nevezhető preventívnek, ami pedig ma minden cégnek és szervezetnek
alapvető érdeke lenne.
A cégek többségének – talán csak a legnagyobbakat kivéve – általában nincs olyan
informatikai stratégiája, ami meghatározná, hogy az informatika milyen módon szolgálja ki a
tervezett üzleti célokat, folyamatokat. Gyakran előfordul, hogy a felső vezetésben egyáltalán
nem tudatosul, hogy az informatikát milyen módon tudnák a legjobban használni.
Komoly hiányosság, hogy a cégek többségénél nincsenek tisztában a céget fenyegető
kockázatok és az üzleti folyamatok fenntarthatósága közötti összefüggésekkel, illetve ennek
kapcsán azzal, hogy az informatikai rendszerek hibái milyen óriási közvetlen károkat
okozhatnak. Az elvégzett kockázatelemzések eredményei az esetek többségében hatalmas
meglepetést okoznak a felső vezetésnek.
Még a legnagyobb cégekre is jellemző, hogy hamis illúzióba ringatják magukat, különösen
akkor, ha a cégnél már történtek lépések az informatikai biztonság megteremtésére. Az ilyen
rendszerek számtalan esetben sok helyen lyukasak. A hamis biztonságérzet ezeknél a cégeknél
is azt eredményezi, hogy valamilyen káreseménynek kell bekövetkezni ahhoz, hogy a
szükséges lépésekre rászánják magukat.
A legproblémásabb területek: a jogosultságok és jelszavak feladatorientált, hierarchikus
kezelése, a vezetők bizalmatlansága az üzemeltetőkkel szemben, a jelszavak könnyű
visszafejthetősége illetve nyílt kezelése, a felhasználóknak indokolatlan jogok biztosítása, a
tűzfalak, routerek nem megfelelő beállításai, a mentések laza és szabályozatlan kezelése, a
megfelelő informatikai szabályozások és fegyelem hiánya.
Mindezek után, ha összegezni szeretnénk a tapasztalatainkat, azt mondhatjuk, hogy a
legnagyobb gondot az okozza, hogy a felmerülő problémákat a legtöbb helyen nem átfogóan,
rendszerben gondolkodva közelítik meg, hanem csak egyes részterületeken próbálnak meg
eredményeket elérni, és ezek megvalósítására sokszor még mindig elegendőnek tartják az
eszközök megvásárlását. A rendszerben gondolkodás egyik összetevője az is, hogy a cég üzleti
stratégiájába az informatikának és az informatikai biztonságnak szervesen bele kell
illeszkednie. Azonban ezek a stratégiai kérdések ma még nem kapták meg a jelentőségükhöz
méltó helyet.
Másrészt még mindig komoly hiányosságokkal küzd az a két terület, amelyik pedig a
legnagyobb eredményt hozhatná. Ezek az emberi tevékenységek szabályozása és az oktatás. A
statisztikák és az eddigi tapasztalataink is azt mutatják, hogy a biztonsági problémák túlnyomó
része (legalább 70-80 százaléka) a nem megfelelően szabályozott emberei tevékenységekre és
a szükséges ismeretek hiányára vezethető vissza.
Tudatosulni kellene annak, hogy a biztonság nem teremthető meg pusztán áru és szoláltatás
megvásárlásával, hanem minden esetben a szervezet életébe beépülő folyamatnak kell lennie.
Ennek megértése alapvető fontosságú minden vállalat és intézmény részére.
7.1.4.

Az informatikai biztonságnak is a legnagyobb kockázati eleme az EMBER

Az adat-információ biztonságnak nem a műszaki-technikai feltételek, hanem a műszakitechnikai eszközöket üzemeltető, a dokumentumokat, adatokat, információkat kezelő
személyzet, az ember a legnagyobb kockázata. A mai munkavégzés, szervezés, irányítás,
272/1098

7. A globalizálódott Információs Társadalom (és) mindenre kiható biztonsági kockázatai

végrehajtás és ellenőrzés jelentős része elektronikusan zajlik, számítógépeken illetve távközlő,
számítógépes hálózatokon.
Ezek az emberek különböző szerepkörökben vesznek részt az infokommunikációs
rendszerekhez való hozzáférésben. Például: tulajdonosi kör; menedzsment, felső vezetés;
középvezetők; alsószintű vezetés; ügyintézők; távközlési-informatikai üzemeltetők;
karbantartók, takarítók, őrző-védő szolgálat munkatársai; a cég ingatlanjának, ingóságainak
kezelését, tervezését, építését, fejlesztését, üzemeltetését, biztonságvédelmét végzők, stb. A
felsorolt csoportoknak és tagjainak érdekei, tevékenységei, motivációi, szerepei, felelősségei
és kockázati vonatkozásai eltérőek. Az emberi tényezőnek – mint a legjelentősebb biztonsági
kockázati elemnek – az ellenőrizhetősége is megszervezhető bizonyos kereteken belül, de nem
végezhető el mindenre kiterjedően, azaz a teljes kockázatmentességet nem lehet elérni.
Alapvető probléma, hogy egy ember gondolkodó, okos lény, miközben szubjektum, érzelmi
lény is egyben, azaz az élete egy változó folyamat, ami ismeretlenül-láthatatlanul és
kiszámíthatatlanul is befolyásolhatja egyéniségét, tulajdonságait, érdekviszonyait. Tehát a
felvételekor, esetleg bizonyos időközi ellenőrzéseken még megbízhatónak ítélt személyt a
egészségügyi (egészségromlások, balesetek, szenvedélybetegségek, idegi-szellemi változások,
stb.), családi (házasság, válás, gyermekszületés, haláleset, stb.), pénzügyi, vagyoni, politikai,
erkölcsi, vallási, egzisztenciális, egyéb körülményeiben beállt változások oly módon
befolyásolják, hogy zsarolhatóvá, lefizethetővé, befolyásolhatóvá, sőt deviáns, világmegváltó,
igazságosztó, pénz-vagyonellenes célkitűzések érvényesítőjévé válik. Az adatinformációvadászok számára ennek kihasználása a legegyszerűbb és legolcsóbb, mert egy
vagy több személy megvásárlása sokkal kevésbé kockázatos, mint egy bizonyos fokig védett
műszaki-technikai rendszer megcsapolása, lehallgatása.
Egy példa az előzőekre: „Az informátor az életét félti… Az a férfi, aki nemrég adócsalók
adatait adta el a német hírszerzésnek, és ezzel kirobbantotta országa egyik legnagyobb
adóbotrányát, félti az életét, és új személyazonosságot kér a hatóságoktól. Állítólag attól tart,
hogy befolyásos külföldiek bosszút állnak, amiért lebuktatta őket. Heinrich Kieber újabb
levelet írt a BND-nek, a német hírszerzésnek, ám ezúttal nem adócsalókat lebuktató adatokról
számolt be, hanem azt kérte: adjanak neki új személyazonosságot, mert félti az életét… Kieber
2006 januárjában vette fel a kapcsolatot a BND-vel "Júlia" kódnév alatt. A 2000 banki ügyfél
számlaadatait tartalmazó DVD átadását követően a tanúvédelmi programnak köszönhetően új
személyazonosságot kapott a német hatóságoktól. Az ügyről egyre több információt derített ki
a német média, például azt is, hogy ki volt a rejtélyes informátor, és hogyan zajlott az
adatcsere. Így került nyilvánosságra Kieber neve, és az, hogy 2001 áprilisában kezdett a
liechtensteini LGT banknál dolgozni: az intézet adatait, dokumentumait kellett digitalizálnia
az informatikához kiválóan értő alkalmazottnak. Ez magyarázza azt, hogy a lopott adatokat
tartalmazó DVD félelmetes részletességgel tartalmaz adatokat az adócsaló ügyfelekről:
szerződések, a megbeszélések percre pontos időpontjai, kézzel írott megjegyzések. 2003
januárjában hagyta ott banki állását, és zsebében az aranyat érő lopott adatokkal kísérletet
tett illetékes kezekbe juttatni. Több ország adóhivatalánál is kopogtatott (Liechtensteinnel,
Amerikával és Angliával is felvette a kapcsolatot), míg végül a német hírszerzésnél figyeltek fel
rá 2006-ban, és még nem kevés pénzt is hajlandóak voltak fizetni neki: összesen 4.6 millió
eurót utaltak Kieber számlájára, azonban ironikus módon az adólevonások miatt "csak" 4.2
millió ütötte a markát. …. A Németországot és több más nyugat-európai államot is érintő
adóbotrány reflektorfénybe állította a banktitkosság kérdését is. Kieber esete ugyanis
bebizonyította, hogy a banki ügyfelek adatait egy klikkeléssel CD-lemezre vagy USB
meghajtóra lehet menteni, azt pedig zsebre vágni. Kieberhez egy másik lebuktató is
csatalakozott: Rudolf Elmer a svájci Julius Bar bank gazdag ügyfeleiről mentett le adatokat,
és sétált ki velük az épületből - igaz, ő nem kért pénzt az értékes információkért. "Azt akarom,
hogy a svájci pénzügyi világ őszintébb, morálisabb és etikusabb legyen" – nyilatkozta a Der
Spiegel német politikai hetilapnak….
273/1098

7. A globalizálódott Információs Társadalom (és) mindenre kiható biztonsági kockázatai

A dán kormány ezzel szemben közvetve bírálta a német hatóságok módszerét, amellyel illegális
úton szerzett banki adatok révén jutottak adócsaló állampolgárok nyomára. Kristian Jensen
adóügyi miniszter kedden a Borsen című üzleti lapnak nyilatkozva kijelentette: "Nem áll
szándékunkban lopott adatokat felhasználni. És nem is fizetünk lopott adatokért." Azzal
kapcsolatban, hogy a német hírszerzés (BND) ötmillió eurót fizetett egy informátornak az
általa felkínált adatokért, a dán miniszter elmondta: erkölcsi problémát lát abban, ha
megjutalmaznak egy bűnözőt az általa lopott információkért. "Nincs ínyemre ez a magasztos
orgazdaság. Etikai szempontból ez nem megfelelő módszer a korrekt adófizetés biztosítására"
– fogalmazott Jensen.”
A liechtensteini példa felbátoríthat más banki alkalmazottakat is hasonló illegális illetve
törvénytelen üzletkötésre, a bankok hírnevének további lejáratására, a pénztulajdonos cégek és
magánszemélyek elbizonytalanítására. Lehetnek további „világmegváltó, igazságosztó”
alkalmazottak, akik üzleti-kitörési lehetőséget látnak a fentiekhez hasonló titkosszolgálati
vagy rendőrségi kapcsolatfelvételekben. Ezt meg kell előzni, vagy azonnal ellátni!
7.1.5.

Az információs illetve informatikai biztonság rendvédelmi feladat

Az adat-információ biztonság nem informatikusi, hanem rendvédelmi szemléletet, feladatot és
felelősséget igényel. Az informatika fejlődésével együtt jelent meg az adat-információ
védelem illetve biztonság egyre nagyobb jelentőségű problémája. Az infokommunikáció
(távközlés és számítástechnika) biztonsága – az igen fejlett rendszerek sokoldalú, rugalmas,
óriási szolgáltatás kínálattal rendelkező konfigurálhatósága és programozhatósága miatt –
széleskörű kockázatokat is hordoz (az üzemeltetők, a kezelők, a felhasználók révén). Az
üzemeltetők és a kezelők részben informatikusok illetve informatikai ismeretekkel rendelkező
személyek. Általában ők végzik a konfigurálásokat, programozásokat, jogossági beállításokat,
védelmi szoftver beállításokat, mentéseket, stb. Viszont az informatikusok, a kezelők
szemlélete általában messze van a rendvédelemtől, a vagyonvédelemtől, az érdekvédelemtől,
hiszen a képzésük, ismereteik, a gyakorlatuk, a szemléletük, az egyéniségük ettől jelentősen
eltérő. A cégek vezetői ezt általában nem látják át illetve ők sem kezelik rangján ezt a kérdést.
A távközlési és számítástechnikai rendszerek védelmét, biztonságát egy külön belső
ellenőrzési- védelmi-rendészeti (belbiztonsági, belső elhárítási!) szervezeti egységben lévő
szakemberekkel kell biztosítani. Mivel az információ=hatalom, így a rendszergazdák, a kulcs
informatikusok, a képzettebb kezelők-felhasználók kezében van a „hatalom”, hiszen ők
mindenhez hozzáférhetnek. Ennek ők tudatában is vannak, mert általában igen értelmes
emberek! Viszont ez a monopol helyzetük jelenti a legkomolyabb kockázatot!
7.1.6.

Informatikai biztonság a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiájában
(2004)

A rendszerváltozás után végbement euro-atlanti integrációs folyamat során Magyarország
olyan integrációs szervezetek tagjává vált, amelyekben a tagállamok stabilitása a közös
értékek, a demokrácia és jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok
érvényesülésének biztosításán alapul, és ezek megvédéséért készek és képesek egymást
segíteni. Magyarország biztonsági helyzete szilárd, biztonságának alapvető garanciája a
NATO és az EU keretein belül folytatott együttműködés. Magyarországot nem fenyegeti
katonai agresszió, és az egyéb hagyományos fenyegetések kockázata is minimális.
Ugyanakkor új fenyegetések és kihívások jelentek meg, amelyekre csak nemzeti
erőfeszítéseinket összehangoló kormányzati fellépéssel, képességeink tudatos fejlesztésével és
rugalmas alkalmazásával, valamint széleskörű nemzetközi együttműködéssel lehetséges
hatékony választ adni.
A nemzeti biztonsági stratégiára épülve összehangoltan készülnek el azok az ágazati stratégiák
– többek között katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi, gazdasági-pénzügyi, humánerőforrás274/1098
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fejlesztési, szociálpolitikai, informatikai és információvédelmi, katasztrófavédelmi,
környezetbiztonsági és a terrorizmus elleni küzdelem területén, amelyek az átfogóan
értelmezett biztonság alapján határozzák meg a teendőket. Ezek közül a relevánsak a Magyar
Köztársaság Biztonsági Stratégiájának pozíció
II.1.6. Az információs társadalom kihívásai
A hosszú távú lemaradás hátrányos következményeinek elkerülése érdekében Magyarország
számára kiemelt feladat a felzárkózás a fejlett világ információs és telekommunikációs
színvonalához. Az információs forradalom vívmányainak mind szélesebb körű
megismertetése, az oktatás színvonalának emelése kulcsfontosságú érdek, ami közvetve
pozitív hatással van a gazdaságra, a társadalom életére és az ország érdekérvényesítő
képességére. Az informatikai infrastruktúra technikai és szellemi feltételeinek biztosítása
mellett ügyelni kell e rendszerek védelmére és a megfelelő tartalékok képzésére is. Az
informatika számtalan lehetőséget teremtett a társadalom számára, de fokozta annak
veszélyeztetettségét. A számítógépes hálózatok és rendszerek sebezhetősége, túlterhelése, az
információlopás, a vírusterjesztés és a dezinformáció kockázati tényezőt jelent az ország
számára.
III.3.7. Információs rendszerek védelme
A technológia rohamos fejlődésének korában új feladatként jelentkezik a korszerű és
biztonságos informatikai infrastruktúra kialakítása és a kormányzati információs rendszerek
védelme. A kormányzati információs rendszert fel kell készíteni a kibernetikai támadások
megelőzésére és kivédésére. A védelem sikere érdekében szoros koordináció szükséges mind
a szövetségesekkel, mind az informatikai és távközlési szolgáltatók, valamint
kutatóközpontok között.
7.1.7.

Internet terrorizmus148

Napjaink társadalmában az információnak minden eddiginél nagyobb jelentősége van. A
korszerű információtechnológia soha nem látott mértékben terjed, és felhasználásával
hatalmas mennyiségű információhoz férhetünk hozzá. Az információs társadalomban az
információhoz való szabad hozzáférés és felhasználás alapvető fontosságú. Ez biztosítja a
társadalom működését és működtetését. Amennyiben ezen információtechnológiára épülő
infrastruktúrák különféle behatások által sérülnek, akkor működésük korlátozottá válik, és ez
jelentős mértékben rányomja a bélyegét a társadalom működésére. Ezt a tényt már többek
között a terrorista szervezetek is felismerték. Ezért jelentős erőfeszítéseket tesznek annak
érdekében, hogy az információs dimenzióban is folyamatosan jelen legyenek, illetve tudatos
tevékenységgel befolyásolják a társadalom tagjainak életét. Másik oldalról pedig a terrorista
csoportok egyre növekvő mértékben aknázzák ki e technológiában rejlő lehetőségeket, saját
tevékenységük propagálására, hálózatépítésre stb.
7.1.7.1.

Az információtechnológia terrorista célú alkalmazása

Az információtechnológia nem hagyja érintetlenül a terrorista csoportokat. Egyre növekvő
számú terrorcsoport alkalmazza az interneten alapuló hálózatos szervezeti formát. Ennek
megfelelően szétszórt csoportok működnek interneten keresztüli kommunikációval, központi
parancsnokság nélkül. Az újonnan alakuló csoportok már megalakulásuktól alkalmazzák e
struktúrát, a régebbiek pedig fokozatosan térnek át használatára. A fiatal újoncok jobban
ismerik a számítógépet, ezért gyakrabban is használják azt. Statisztikailag kimutatható, hogy
a hálózatos struktúrákon alapuló szervezetek több merényletet hajtanak végre, illetve a
végrehajtás szervezettsége is magasabb fokú. Több terrorszervezet a logisztikai
támogatásban, a személyi és tárgyi utánpótlás megszervezésében is felhasználja az
információtechnológia vívmányait.
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Ha megvizsgáljuk a terrorizmus történetét, fejlődési tendenciáit, kijelenthetjük, hogy az
mindig alkalmazkodott a világban zajló fejlődési tendenciákhoz. Napjaink globalizálódó
világában sincs ez másként, vagyis a terrorizmus is törvényszerűen globalizálódik, és egyre
szorosabb a kötődése a médiához.
Ezt a kötődést csak még jobban felerősíti, hogy számukra is elérhetők a legkorszerűbb
kommunikációs és informatikai rendszerek és hálózatok, melyek segítségével gyorsabban,
hatékonyabban tudják a számukra fontos információt megszerezni, illetve célközönségük
irányába eljuttatni.
Ha az információtechnológia terrorista célú alkalmazását vizsgáljuk, akkor négy területet
kell kiemelnünk:
– A mobilkommunikációt, amely igen jelentős mozgatórugója napjainkban a társadalmi
érintkezésnek. Ha e technológiát a terrorizmus szemszögéből vizsgáljuk, akkor
megállapíthatjuk, hogy a mobil távközlés nem igazán alkalmazott kommunikációs
forma a terrorista szervezetek, csoportok között. Ennek oka elsősorban éppen a
felderíthetőségében, detektálhatóságában keresendő, amit e szervezetek szeretnének
elkerülni. Ezért más kapcsolattartási formákat keresnek.
– Az internetet, amely napjainkban a virágkorát éli. Az iszlám terroristák
vonatkozásában némi ellentmondást tapasztalhatunk e tekintetben, mivel
ideológiájukban a fundamentalizmust (az Iszlám „ősi” alapjaihoz, a konzervatív,
modernizációt ellenző) eszméhez történő visszatérést hirdetik, ugyanakkor az internet
nyújtotta szolgáltatásokat számos formában használják. Az internetet a terrorista
szervezetek mindegyike használja, szemben a mobilkommunikációval, mivel az
internet megfigyelése, korlátozása alapműködéséből fakadóan nem megoldható.
– Az információtechnológia „soft” típusú alkalmazását, amely arra utal, hogy a terrorista
szervezetek, csoportok nem pusztításra, rongálásra, hanem elsősorban propaganda
tevékenységre, a közvélemény formálására stb. használják e rendszereket, eszközöket.
– Az információtechnológia „hard” típusú alkalmazását, ami kimondottan cyber
hadviselési módszerekre utal. Ennek keretében a cél a számítógép-hálózatokba történő
betörés, információs infrastruktúrák működésének a korlátozása, információhiány
előidézése stb. Megfigyelve és elemezve napjaink terrorista támadásait, akcióit,
kijelenthetjük, hogy a „hard” típusú alkalmazás jelenleg még kevésbé elterjedt, mint a
„soft” típusú. Jelenleg a terroristák a különböző hálózatok megbénításában kevésbé
érdekeltek, mivel e hálózatok nagyságrendekkel javítják a támadók konkrét mozgási
lehetőségeit és logisztikáját. Ezek nélkül számos akció már egyenesen kivitelezhetetlen
lenne.
A fenti felsorolásból kitűnik, hogy az internet kiváló lehetőségeket nyújt a terrorszervezetek
számára a hálózatuk építésére, fenntartására, eszméik hirdetésére. Az internet jóval
összetettebb, mint hálózatba kötött számítógépek sokasága. Az internet valójában a
hálózatok többszörös hálózata. Az internet kezdetei a hatvanas évekre tehetők, amikor az
USA védelmi minisztériuma egy, a katonaság és a kormányzat számára kialakított hálózat,
az ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) építését határozta el. A
hálózattal szemben támasztott követelmények a szabad fejleszthetőség, a – biztonsági
korlátoktól eltekintve – teljes átjárhatóság, a lehetőségekhez képest gyors működés, a
megbízhatóság és az akár teljes szegmensek kiesése esetén is a továbbműködés képessége
volt. Ezen igények alapvetően meghatározták a hálózati architektúrát és a rajta alkalmazható
protokollok fő tulajdonságait.
A hálózat jelenleg rendelkezésre áll mindenki számára, akinek van megfelelő eszköze a
csatlakozáshoz. Az internet napjainkban mintegy 50.000 hálózatot foglal magába, és
mintegy 6.000.000 számítógép van állandóan rákapcsolódva. Az internetet egyetlen
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intézmény sem irányítja, egymástól függetlenül irányított hálózatok együttműködéséből
alakul ki.
Az internethálózat, éppen a decentralizált jellegéből adódóan, egy nagyon biztonságos
kommunikációs platform, a rajta folyó információáramlás nagyon nehezen nyomon
követhető és felderíthető. Ezt a különböző szélsőséges csoportok, politikai szervezetek – így
a terrorista csoportok is felismerték –, amelyek mind-mind valamilyen módon megpróbálják
kihasználni e technológiában rejlő lehetőségeket. Mindennél többet mond, hogy míg 1997ben csupán tizenkét terrorista web-oldalt tartottak számon a szakértők, addig jelenleg ezek
számát 4 500 és 10 000 közé teszik.
7.1.7.2.

Az internet előnyei a terrorizmus aspektusából

– Könnyű elérhetőség: bárki bárhonnan internet hozzáférhetőséggel rendelkezhet, akár
vezetékes vonalon, akár rádiós vagy műholdas kapcsolaton, WLAN (Wireless Local
Area Network) hálózatokon keresztül. Így pl. akár a sivatagból is kapcsolódni lehet az
internethez.
– Minimálisak a szabályok, nincs cenzúra: ez jól érzékelhető azokból a vitákból,
amelyek manapság arról zajlanak, hogy hogyan lehetne az internetet
megrendszabályozni, ezzel gátat szabva a nem kívánatos web-oldalak elterjedésének.
– Potenciálisan hatalmas a célközönség: az adott tartalomhoz való hozzáférés korlátlan,
a hozzáférők számát csak a szerver kapacitása, illetve a sávszélesség befolyásolja.
– Kommunikációs anonimitás: a detektálhatóság problémájának következtében nem
tudni, hogy éppen kik kommunikálnak egymással.
– Nagyon gyors az információs áramlás: amint egy web-oldalt elkészítnek, felrakják az
internetre, attól a pillanattól kezdve az bárki számára elérhető.
– Nagyon olcsó, kialakítása nem igényel nagy költségeket: egyszer kell megteremteni
infrastrukturális hátterét, amely onnantól kezdve szabadon felhasználható.
– Multimédiás környezet, amelyben olyan lehetőségek rejlenek (audió, videó, állókép,
szöveg) amivel jelentős mértékben lehet az elrettentést, propagandát stb. kihasználni.
– A hagyományos tömegmédia is egyre inkább forrásának tekinti az internetet: gyakran
hivatkoznak különböző internetes hírportálokra. Emlékezzünk a Magyarországon zajló
2006. szeptemberi-októberi eseményekre, amikor a legtöbb nyomtatott ill. elektronikus
média magyar internetes web-oldalakra (Index, Origo) alapozta híreit.
Ezeket az előnyöket a terroristák is felismerték, és azokat folyamatosan ki is aknázzák.
Jelenleg több mint 40 terror szervezet használ internetes web-oldalt, köztük van olyan is,
amelyik egynél többet és több nyelven működtet.
A legtöbb web-oldal tartózkodik a brutális erőszakos cselekmények részletes leírásától,
mivel úgy gondolják, hogy ez elriasztó lehet a külső szemlélők számára. Ezért inkább csak a
végrehajtott akciók száraz, tömör leírására szorítkoznak. Két kivétel van ez alól: a Hamasz
és a Hezbollah internetes oldalai, amelyek naprakész információkat és statisztikákat
szolgáltatnak a sikeres terrorcselekményekről, „halott mártírjaikról”, a brutálisan
meggyilkolt izraeli ellenségről és a kollaboránsokról.
7.1.7.3.

A terrorista honlapok célcsoportjait alapvetően három nagy csoportra lehet
osztani

– A jelenlegi és potenciális támogatók csoportja, akikre már támaszkodni lehet, és akiket
tovább lehet erősíteni, a támogatások további megnyerése céljából. E célcsoport
számára on-line web-áruházakat működtetnek, ahol különböző cikkeket (pólókat,
zászlókat, video- és audió kazettákat stb.) tudnak vásárolni.
– A nemzetközi közvélemény, amelynek tagjai nem kötődnek egyetlen terrorista
szervezethez sem, esetlegesen érdeklődőként látogatnak ilyen web-oldalakra. Ezt a
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célközönséget a honlapon található információkkal, propaganda tevékenységgel
megpróbálják tájékoztatni, esetlegesen megnyerni saját ügyük érdekében. Ennek
megfelelően nemcsak a saját honi nyelven jelennek meg ezek az oldalak, hanem
számos világnyelven is. Az ETA oldala például elérhető katalán, német, francia és
olasz nyelven is. Ebbe a kategóriába sorolhatók a külföldi újságírók is, akik számára
könnyen elérhető sajtóközleményeket tesznek közzé annak érdekében, hogy még
hitelesebben jutathassák el saját nézőpontjukat, állásfoglalásukat egy adott kérdésről.
A Hezbollah ezért még e-mailen keresztül is biztosít kapcsolatot az újságírók számára
a gyorsabb és hatékonyabb tájékoztatás reményében.
– Az ellenséges közvélemény, amellyel szemben a terrorszervezetek fellépnek. E
közönség irányában a cél, hogy különböző terrorcselekmények bemutatásával
demoralizálják a lakosságot, bűntudatot idézzenek elő bennük, esetlegesen vitákat
gerjesszenek a közvéleményben, ami által a kormányzati támogatottságot lehet jelentős
mértékben csökkenteni.
Érdemes megemlíteni, hogy a célközönség közül nem maradhatnak ki a gyermekek sem, pl.
a Hamasz gyermek weboldalán (www.al-fateh.net) megtalálhatók különböző rajzfilmek, online játékok, amelyekkel játékos formában mutatják be, hogyan lehet lőni, robbantani,
merényleteket elkövetni stb. Letölthető játékokhoz ajánl linkeket, és a szoftverek
segítségével a gyerekek terroristát játszhatnak, többek között politikai vezetőket
gyilkolhatnak. Látható tehát, hogy a jövő nemzedéke sem maradhat ki a potenciális
célcsoportok közül, hiszen belőlük lesznek majd a jövő terroristái és öngyilkos merénylői.
7.1.7.4.

A terrorista internetes oldalak tartalma

A világhálót megfigyelő terroristaellenes SITE (Search for International Terrorist Entities)
intézmény elemzései szerint a közel-keleti, a csecsen terroristák, továbbá a latin-amerikai
felkelők az elmúlt tíz évben mindig az internetet használták ügyeik intézéséhez. Ebből a
szempontból az al-Kaida sem különbözik tőlük.
Terrorista célú felhasználás szempontjából az internet az alábbi feladatokra lehet alkalmas:
– pszichológiai hadviselésre;
– nyilvánosság és propaganda tevékenységre;
– adatbányászatra;
– adománygyűjtésre;
– toborzásra és mozgósításra;
– hálózatépítésre;
– információ megosztásra;
– vezetésre (tervezés és koordináció).
7.1.7.5.

Magyar stratégiai szintű információbiztonsági megfontolások

A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló országgyűlési
határozat leszögezi, hogy hazánk a biztonságot több tényező együtteseként, átfogó módon
értelmezi. Megállapítja, hogy hazánkra a tömegpusztító fegyverek és szállító rendszereik
elterjedése mellett fokozódó kihívást és veszélyt jelent az információs rendszerek elleni
támadás lehetősége.
A Nemzeti Biztonsági Stratégia megállapítja, hogy a rendszerek sebezhetősége olyan
kockázati tényező, amelynek jellegzetessége, hogy kis erőösszpontosítás nagy távolságból is
rendkívüli kárt képes okozni. A technológia rohamos fejlődésének korában új feladatként
jelentkezik a korszerű, biztonságos informatikai infrastruktúra kialakítása és a kormányzati
információs rendszerek védelme. A kormányzati információs rendszert fel kell készíteni a
kibernetikai támadások megelőzésére és kivédésére. A védelem sikere érdekében szoros

278/1098

7. A globalizálódott Információs Társadalom (és) mindenre kiható biztonsági kockázatai

koordináció szükséges a szövetségesekkel, valamint az informatikai és távközlési
szolgáltatók, kutatóközpontok között.
A Nemzeti Biztonsági Stratégia által meghatározott Informatikai és Információvédelmi
Stratégia még nem készült el annak ellenére, hogy az ágazati stratégiák elkészítését a
Stratégia 2004. szeptember 30-ig határozta meg.
Az információbiztonságra vonatkozó más, átfogó jellegű, hivatalos kormányzati
dokumentum nem áll rendelkezésre. A kormányhatározattal elrendelt, elkészített, publikált,
de jogerőre nem emelt Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) képezhet még
alapvető adatokat az információbiztonságra vonatkozó központi elgondolások
bemutatásához.
A MITS megállapítja, hogy a fejlődés következtében a kormányzati szektor és a gazdálkodó
szervezetek informatikai rendszerektől való függősége megnőtt. Ennek ellenére hazánkban
az informatikai biztonság súlya, kezelése nincs arányban a fontosságával, nem rendelkezünk
egységes módszertannal, és nem követjük a nemzetközi irányzatokat. Az előrelépés
érdekében – többek között – a kritikus infrastruktúrák kiemelt védelmére, az
információbiztonsági tudatosság és az ismeretek fejlesztésére van szükség. A célok
megvalósítása érdekében megfelelő jogszabályi és intézményi környezetet kell kialakítani, ki
kell dolgozni a biztonsági követelményeket, honosítani kell a nemzetközi szabványokat,
kockázatkezelési módszereket kell kifejleszteni, biztonságos információs rendszereket kell
kialakítani, támogatni kell fenntartásukat, valamint részt kell venni a nemzetközi
információtechnológiai (IT) biztonsággal foglalkozó szervezetek munkájában.
Az
említett
dokumentumok
egyértelműen
megfogalmazzák
hazánkban
az
információbiztonság fontosságát, szerepének növekedését. A helyzet bemutatására szolgáló
megállapítások például az Magyar Honvédségnél is kifejtik hatásukat (pl. a dokumentum
centrikusság, a széttagolt kormányzati felelősségből adódó többlet nehézségek, a korszerű
módszertanok hiánya). Alapvető hiányosság, hogy a MITS a fő irányok, kiemelt programok
között összefogva, egységesen tárgyalva nem szerepelteti a védelmi szféra átfogó és
egységes információbiztonságát.
7.1.7.6.

A védelmi szféra információ és informatikai biztonságának néhány tényezője

A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló OGY
határozatot figyelembe véve, a védelmi szférára a következőképp definiálható: mindazon
szervezetek és tevékenységek összessége, amelyeknek az elsődleges feladata a biztonság
megteremtése, megtartása.
A biztonságot veszélyeztető tényezők is sokoldalúak, a védelemnek is annak kell lenni, azaz
megszüntetni vagy elfogadható szintre csökkenteni a kockázati tényezőket. Ennek
megfelelően a védelmi szféra magába foglalja a katonai védelmen túl például a
rendvédelmet, az önkormányzati védelmet, a gazdaságvédelmet, gazdaságmozgósítást, a
külpolitika egyes elemeit, a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységeit is.
Az informatikai rendszerek biztonságának megteremtése a gyors fejlődés, a fenyegető
tényezők változása és a megfelelő biztonsági intézkedések bevezetése miatt nehéz feladat és
mindig új problémákat vet fel.
A 2001. szeptember 11-én történt Amerika elleni terrortámadás arra is rámutatott, hogy az
informatikai vezetőknek és a rendszeradminisztrátoroknak fel kell készülniük a
legváratlanabb eseményekre is, hangoztatta John Rimmer149.
Az informatikai rendszerek egyre nagyobb mértékű alkalmazása az előnyök mellett új
veszélyekkel és kockázatokkal jár a NATO szövetségi, a nemzeti és a védelmi szféra
infrastruktúrára nézve is. A védelem megvalósítására, a biztonság megőrzésére a NATO
rendszerekben többszintű védelmet kell alkalmazni (a védendő rendszerek fontosságának
megfelelően) és el kell fogadni azt a helyzetet, hogy nincs tökéletes biztonság. Az EU
2002/43-as határozatában szerepel, hogy az országok indítsanak információs és oktatási
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kampányokat abból a célból, hogy a számítógépes hálózatok és információ védelmének
ismereteit növeljék, támogassák az információbiztonság menedzsmentjének a nemzetközileg
elfogadott szabványokon alapuló gyakorlati módszereit.
A védelmi szféra egyes területein számítógépes gerinchálózat van kiépítve, amelyen
keresztül a lokális hálózatok az információcsere biztonságának figyelembevételével
összekapcsolhatók. Problémaként vetődik fel, hogy a védelmi szféra informatikai rendszerei
a kereskedelemben kapható szoftverekből és hardverekből épülnek fel. Több éve foglalkozik
a védelmi szféra azzal, hogy a kereskedelemben kapható, de külön eljárással minősített és
bevizsgált szoftverekkel kell az informatikai feladatokat megoldani. A nyílt rendszerek
irányába történt már elmozdulás. Az internet kapcsolat a minősített adatokat tartalmazó
rendszerek számára tilos, a nem minősített adatokat tartalmazó rendszerek tűzfalak
alkalmazásával kapcsolódhatnak egymáshoz és a nyilvános rendszerekhez.
Az informatikai rendszerek biztonságának védelme a NATO-ban: A NATO-ban a védelem
alapja a minősítés. Az államtitokról és szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény 2003
júliusi módosításából a NATO-ra vonatkozóan lényeges kiemeléseket tartalmaz. A
védelemmel kapcsolatos új követelmények:
– Az informatikai rendszereknek jobban meg kell felelniük a műveleti
követelményeknek, már az alacsonyabb stratégiai fontosságú szinteket is védeni kell.
– A védelmet több információ cseréjére kell felkészíteni.
– A védelmet az erők áthelyezése, mobilitása esetén javítani és fejleszteni kell. A NATO
tevékenységeinek három szintjét kell alapul venni az informatikai biztonság
kialakításában; a politikai, a műveleti és az információtechnológiai szintet.
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatok a politikai szinten:
– Az információ biztosítása a vezetési- irányítási rendszerek számára a kutatás és
fejlesztéshez, a doktrínához, a szabványokhoz és a kiképzéshez.
– Politikai szinten kell koordinálni a NATO tagországok megfelelő nemzeti
szervezeteiben a törvények végrehajtásának, a rejtjelezés szabályozásának, az
információtechnológia alkalmazásának, az export ellenőrzésének és a felderítési
információk megosztásának védelmét.
– A nem katonai információs infrastruktúráért felelős nemzeti szervezetek
tevékenységének koordinációja.
– NATO tagországok törvényeinek és szerződéseinek koordinációja.
– A felderítési és riasztási információk cseréjének koordinálása.
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatok az információs műveletek szintjén (az
információszerzés, a védelem és a támadás). Az informatikai biztonság magában foglalja:
– technikai biztonságot, ami kiterjed a kisugárzás, a továbbítás, a megbízható
adatfeldolgozás, a hálózat és a rejtjelezés biztonságára.
– A nem technikai biztonságot (műveleti biztonság, fizikai biztonság).
Az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatok az információtechnológia szintjén:
Minden felhasználói kapcsolatfelvétel esetén szükséges a hozzáférés és a jogosultság
ellenőrzés, a rejtjelezés. Ehhez a következőket kell betartani:
– minden objektum címkézése, abból a célból, hogy a hozzáférést naplózni lehessen,
– minden hozzáféréssel rendelkező személy, valamint a szoftver azonosítóval való
ellátása,
– minden akció módszeres vizsgálata, nyomkövetési lehetőséggel,
– azoknak a hardvereknek és szoftvereknek a fokozott védelme, amelyek ezeket a
feladatokat megvalósítják.
A NATO tagországok számára az INFOSEC ad egységes útmutatásokat a kommunikációs és
a számítógépes biztonság megteremtéséhez.
Az informatikai rendszerek biztonságos működésének értékeléséhez, ismernünk kell a
rendszer zavarainak kockázatát. Tudnunk kell, hogy milyen károkat szenvedhet el a
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szervezet a tárolt vagy feldolgozott adatok, illetve az azokat támogató erőforrások
valamilyen sérülése esetén. Ha az adatok, a feldolgozásukhoz, megjelenítésükhöz szükséges
erőforrások nem állnak rendelkezésre, vagy esetleg illetéktelen kezekbe kerülnek, akkor ez
magas helyreállítási költségeket, helytelen döntéseket, jogi következményeket,
bizalomvesztést, esetleg részleges vagy teljes működésképtelenséget vagy más problémákat
vonhat maga után. Ezért szükséges a kockázatelemzés illetve veszélyelemzés és az elemzés
következményeképpen a kockázatok kezelése.
Az általános kockázatelemzés egy részterülete az informatikai kockázatelemzés, amely alatt
az informatikai rendszert, az informatikai infrastruktúrát és az ezeket üzemeltető
informatikai szervezetet fenyegető veszélyek rendszeres azonosítását, vizsgálatát és
értékelését értjük.
A rejtjelzés kockázatelemzése kiemelten fontos. A rejtjelzés alapvető feladata algoritmikus
eszközökkel biztosítani azt, hogy védett adatok csak az azok felhasználására kijelölt körben
legyenek érthetők. A kriptográfiának nem az egyetlen célja, hogy egy adott rejtjelezett
szöveg elméletileg feltörhetetlen legyen, a hangsúly a gyakorlati feltörhetetlenségen van.
Olyan nehézségű rejtjelezést kell választani, hogy egy esetleges feltörési kísérlet erőforrás
igénye (pénz, idő, emberi erőforrás) nagyobb legyen, mint a feltört információból elérhető
haszon. Minél hosszabb a rejtjelezéshez használt kulcs, megfelelően választott rejtjelező
algoritmus esetén a feltörés, annál több erőforrást vehet igénybe. Az információk
értékessége, különbözősége miatt nincs egyetlen, minden helyzetben használható,
szabványosított rejtjelező algoritmus. A különböző típusú eljárások különböző területekre
alkalmasak, vannak olyan rejtjelező módszerek, amelyek egy erősebb géppel (rövid kulcs
esetén) akár pár nap alatt feltörhetők, de kis erőforrás igényűek, és nem igényelnek nagy
infrastruktúrát, így jól használhatóak egy olyan kommunikáció esetén, melynél a küldött
információ ennél kevesebb idő alatt elévül. A biztonsági kérdések esetén különösen fontos,
hogy tudomást szerezzünk arról, ha az alkalmazni kívánt eljárást feltörték.
7.1.7.7.

Nyílt információszerzés az interneten – információs fölény

Az információ társadalmi, műszaki értékének és jelentőségének forradalmi megváltozásával
összefüggésben, valamint egy természetes és gyors evolúciós fejlődés eredményeként
kialakultak az információs műveletek, ami az információs fölény, az időfölény és a vezetési
fölény150 kivívására irányuló, egységes elgondolás szerint kialakított, feszített szellemi és
fizikai küzdelem, amelyet a szemben álló katonai felek magasan képzett vezető állománya,
valamint e sajátos küzdelembe bevont, a különböző műveleteket kivitelező információs
harcosok folytatnak.
Az információs műveletek elképzelhetetlenek időbeni, fontos és hiteles felderítési adatok
nélkül. Az időszerű és megbízható információ biztosítása a parancsnok számára a korszerű
műveletek során minden katonai szervezet egyik legalapvetőbb feladata. Az információt
számos forrásból lehet megszerezni, amelyek nyíltak és titkosak lehetnek.
A nyílt információk gyűjtése mindig is a hírszerző munka részét képezte, de az elektronikus
úton, azon belül is a számítógépes hálózatok révén megszerezhetőké még nem tekint vissza
hosszú múltra. Így csak az utóbbi néhány évben kezdtek megjelenni az internet figyelésével
kapcsolatos szakirodalmak. Az Egyesült Államokban lefolytatott kutatások alapján egy
kézikönyvben foglalták össze ennek elvi végrehajtását. Ebben az anyagban azonban nem
adják meg azt, hogy az internet alapú nyílt információszerzést milyen rendszertechnikai
megoldásokkal, eszközökkel, szervezettel lehet megvalósítani. Ennek kidolgozását
mindenhol a saját nemzeti szervezetekre bízzák. Ezzel foglalkozó cikkek, tanulmányok vagy
szabályzatok nincsenek. Követelményként fogalmazódott meg, hogy az internet alapú
információszerzés eredményes és gyors végzéséhez elkerülhetetlen egy rendszertechnikai
modell kidolgozása, és ez alapján egy nagymértékben automatizált, modern eszközökből,
korszerű elven megvalósított internet figyelő rendszer kialakítása. Ez felválthatná a jelenlegi
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kevésbé automatizált, nem egységes szervezetben végzett, egyénileg folytatott internetes
információszerzést.
Még napjainkban is vannak olyan információszerzéssel foglalkozó szakemberek, akik nem
ismerik fel a nyílt információk jelentőségét. Véleményük szerint a felderítésnek nem a nyílt
információk gyűjtése a feladata, hanem a minősített információk megszerzése. Ezzel
kijelentéssel az a probléma, hogy figyelmen kívül hagyja azt, hogy a nyílt információkat
mindig is gyűjteni kellett. Emellett az információrobbanás következtében a nyílt információk
mennyiségileg lényeges többségbe kerültek, ami azzal jár, hogy egyre több információigényt
lehet nyílt információkból kielégíteni.
Az információszerzés eljárásainak és képességeinek megváltozása mellett új jelenség, hogy
az információszerzés privatizálódik. Ma már nem csak állami szervezetek végeznek felderítő
munkát, hanem civilek is folytatnak adat- és információgyűjtést, elemzést, valamint
értékelést. Ez sok esetben meglepően termelékenyebb és költséghatékonyabb, sőt sokkal
diszkrétebb is lehet.
A nyílt forrásból származó anyagokat meg lehet osztani közvetlenül az iparral, a sajtóval, a
törvényhozással és a szövetségesekkel mindenféle politikai kockázat nélkül. Az egyes
szervezetekkel összeköttetést lehet teremteni számítógépes hálózaton keresztül, ami lehetővé
teszi a folytonos kapcsolatot az egyes munkatársak, a felső vezetés, valamint az elemzők
között. A megszerzett anyagokat online módon is elérhetővé lehet tenni.
A nyílt információszerzésben szakítani kell azzal a korábbi filozófiával, miszerint az egyes
országokat valamilyen szisztéma szerint besoroltak első-, másod vagy sokad rendűnek, és az
elsőrendűről minden elérhető, fontos vagy kevésbé fontos információt összegyűjtöttek, ha
volt rá szükség, ha nem. Ezzel a módszerrel óriási méretű adathalmaz gyűlt össze az
elsődleges prioritású országokról, de szinte semmi az alacsonyabb rendűnek besoroltakról.
Így abban az esetben, amikor ott valamilyen konfliktus tör ki nem áll rendelkezésre
semmilyen információ. A mai megváltozott világban azt az információt kell elsődlegesen
megszerezni, amit a felhasználók kérnek. Ezzel elkerülhető, hogy fölöslegesen gyűjtsenek
össze olyan információkat, amelyekre senkinek sincs szüksége, de azok, amelyek igazán
fontosak lennének nem állnak rendelkezésre.
Az információs korszak technológiája kitágítja a lehetőségeket arra, hogy miért és mikor
szerezzenek meg egy információt. Átállhatnak az eddigi „minden esetre” („just-in-case”)
való információszerzésről, vagyis arról, hogy előre összegyűjtsenek minden adatot, az
„éppen időben” („just-in-time”) elvű megközelítésre, ami azt jelenti, hogy nem az
információkat gyűjtik össze, hanem azokat a forrásokat, amelyekből a megfelelő információ
adott esetben kinyerhető. A nyomtatott anyagok és a mikrofilmek voltak valamikor a
domináns tároló médiumok a régi „minden esetre” paradigma alatt. A globális, közvetlen
elérésű, digitális elektronikus információ lesz domináns az „éppen időben” új paradigma
alatt. Ehhez a legjobb információforrás az internet.
A nyílt forrású információszerzés előnyei:
– Csökkenti az információ megszerzéséhez szükséges költségeket;
– Időszerű;
– Kiterjed minden területre;
– Kockázatmentes;
– Megosztható külső szakértőkkel;
– Együttműködési lehetőség a polgári információszerző szervezetekkel.
A nyílt információk mennyiségének megnövekedése és dominánssá válása lehetővé teszi,
egyben ki is kényszeríti a nyílt forrású felderítés végzését. Ez a felderítési mód szerves része
a minden oldalú felderítésnek. Bizonyított tény, hogy a leggyorsabb információszerzést a
nyílt források teszik lehetővé, mivel azok a nap minden pillanatában keletkeznek és
rendelkezésre állnak. Váratlan krízis helyzetekben sokszor az egyetlen rendelkezésre álló
információforrások.
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Az elektronikus formában az információk tárolása, kezelése és keresése egyszerűbb,
valamint a feldolgozása olcsóbb, gyorsabb, mert nagy részben gépesíthető. Ezek a jó
tulajdonságai az okai annak, hogy a hagyományos, nem elektronikus információkat is
fokozatosan átalakítják ebbe a formába. Elektronikus formában az információkat gyorsan,
egy időben sok felhasználóhoz lehet eljuttatni, amelynek eszközei az elektronikus média és
az internet.
Az egyes szolgáltatások között elmosódnak az őket elválasztó határok. Ennek a
konvergenciának – a mai fejlődési irányokat figyelembe véve – az lesz a végeredménye,
hogy az internetbe integrálódik a rádiós és televíziós műsorszórás (elektronikus média),
valamint a beszédátvitel (telefon).
A változások alapján megállapítható, hogy az internet válik a legfontosabb nyílt
információforrássá, amely folyamatosan, a nap huszonnégy órájában rendelkezésre áll,
gyors, olcsó, sokrétű tájékoztatás nyújt (szöveges, képi, hang), az új információkat a
történésekkel közel egy időben juttatja el a felhasználókhoz, a megszerzett anyagok könnyen
tárolhatók, kereshetők és feldolgozhatók.
A nyílt információszerzést nehezítő tényező, hogy a megszerezhető információ mennyisége
hatalmas. Ennek a nagymennyiségű anyagnak a feldolgozása kézi módszerekkel lehetetlen,
csak számítógépek alkalmazásával oldható meg, mert azok lehetővé teszik számos feladat
automatikus elvégzését.
A gyors információszerzés, feldolgozás és elosztás követelménye miatt szükség van az
internet folyamatos figyelésére, amit egy erre a feladatra kialakított, nagymértékben
automatizált számítógépes rendszer végez. Egy ilyen rendszer képes lehet arra, hogy
megtalálja a felhasználók által feltett kérdések megválaszolására alkalmas forrásokat,
emellett figyelemmel kísérje az aktuális eseményeket (current information). Az
automatikusan begyűjtött információkból értékelés, archiválás, szelektálás, csoportosítás,
elemzés és feldolgozás után megadott határidőre, vagy megadott időközönként jelentések,
tájékoztatók, háttéranyagok készíthetők, amik a hálózati kapcsolatok révén a
felhasználókhoz el is juttathatók. Egy ilyen rendszer felválthatja a mai egy-két emberrel,
nem szervezetszerűen végzett – manuálisnak nevezhető – kereső munkát egy szervezett
keretek között, meghatározott létszámmal, rendszertechnikailag optimálisan kialakított
számítógépes eszközökkel folytatott információszerzéssel.
Az interneten már több az információ, mint a világ legnagyobb könyvtárában az Egyesült
Államok Kongresszusi Könyvtárában. Az interneten lévő információk növekedési ütemének
arányait nézve körülbelül kétévente megduplázódik azok mennyisége. Ez a tendencia
várhatóan a jövőben is folytatódik.
A kutatói hálózatokban elért átviteli sebesség még jó ideig nem realizálható az általánosan
használt hálózatokban. Jelenleg az a cél, hogy 100 Mbit/s átviteli sebességet érjenek el 2010re.
A fejlesztések további eredményeként várható, hogy egybe integrálódnak az eddig külön álló
információsugárzó, kommunikációs, tájékoztató, szórakoztató, oktató, kereskedelmi és
kulturális szolgáltatások. Így az internet része lesz, illetve a hálózaton keresztül is elérhetővé
válik a rádió- és televízió műsorsugárzás, a telefon szolgáltatás (vezetékes és mobil
egyaránt), újságok, könyvek, áruvásárlás, filmnézés, oktató anyagok, stb., vagyis az élet
minden területét átfogó dolgok. Ezek mellett mind a rejtett technikai eszközökkel végzett,
mind a nyílt forrású információszerzés leggyorsabb, legolcsóbb, leghatékonyabb és
legnagyobb terepévé válik. Ez indokolja, hogy minél több tapasztalatot kell szerezni a nyílt,
internetes információk minél hatékonyabb felderítésében, kiaknázásában, felhasználásában, a
szükséges források, adatok, tények minél gyorsabb és biztosabb megtalálásában.
Az új protokollra való áttérés folyamatosan megy végbe, 2010-ig nagy valószínűséggel
mindenhol befejeződik ez a folyamat. Az IPv6-ra való áttérés után, egyebek mellett, már
lehetővé válik a technikai eszközök hálózaton keresztül történő ellenőrzése és irányítása. A
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katonai harceszközök (robotok), berendezések, valamint különböző gépek, eszközök és
berendezések a távolból is irányíthatóak lesznek.
A témakatalógusok szerepe fokozatosan csökkeni fog, mert nehéz az egyre több anyag
besorolását elvégezni. A keresés végzésének leghatékonyabb módja a meta keresők
használata, mert azok egyszerre több kereső program adatbázisában is elvégzik a kutatást,
így növelik a keresés gyorsaságát és hatékonyságát.
A szemantikus webnek nevezett fejlesztések céljaként azt tűzték ki, hogy az internetes
kereséseket minél inkább a felhasználók szokásai, és ne más körülmények befolyásolják. A
feltett anyagok meta adatokkal való ellátása lehetővé teszi azt, hogy a számító-gépek
képesek legyenek önállóan összefüggéseket találni az információk között, ezzel segítve a
hatékonyabb keresést. A különböző leíró nyelvek és protokollok segítségével a
dokumentumok és adatok olyan globális infrastruktúrája alakul ki, ahol könnyebb és
megbízhatóbb lesz az információk keresése és felhasználása.
Napjaink sürgető feladata, hogy rendelkezzenek megfelelő eszközökkel a kibertérben való
információszerzésre, vagyis a virtuális világból valóságos információk kinyerésére. Az
internetről való információszerzés nem új dolog, de a honi információszerzésben még nincs
a jelentőségének megfelelő szinten kezelve. Az információszerzésnek ez a módja a
számítástechnika, a távközlés és a média konvergenciájának, vagyis az
infokommunikációnak köszönhetően rövid időn belül – kevesebb, mint tíz év – domináns
szerephez fog jutni az összes információgyűjtő eljárás között. Ez az új szerep kényszeríti ki
azt, hogy ezt a területet külön információszerző tevékenységként kell kezelni, (hasonlóan
ahhoz, ahogy a rádiófelderítés kivált egykor a híradó szolgálatból).
Ehhez szükség van egy olyan rendszer kialakítására, amely képes az internetről való
információszerzésre úgy, hogy a kereső, értékelő és elemző feladatokat arra felkészült
szakértők végzik, nagyban támaszkodva a számítástechnika adta automatizálási
lehetőségekre. A rendszer segítségével lehetővé válik az események közel valós idejű
követése, a megszerzett információk gyors feldolgozása, a felhasználók igényeinek rövid
határidőn belüli kielégítése, a napi események folyamatos figyelése, a tanácsadók és
elemzők megfelelő összefoglalókkal és háttéranyagokkal való ellátása a nap 24 órájában
online elérési lehetőségen keresztül.
Egy ilyen rendszer – adottságainál fogva – képes lehet a fenti kívánalmaknak megfelelni.
Viszonylag olcsón, hazai alapon kivitelezhető, aránylag kevés emberi erőforrást igényel, az
információigényekhez rugalmasan alkalmazkodik, miközben kapacitása technikailag
gyorsan bővíthető. Meghatározó fontosságú, hogy egy ilyen rendszer előbb vagy utóbb
bekerüljön a nemzetbiztonsági, nemzetvédelmi információ szerzés és szolgáltatás
fegyvertárába.
Egy ilyen modell rendszerbeállításával a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági és katonai
védelme egy olyan nélkülözhetetlen, nyílt információ-szolgáltató rendszerrel gazdagodik,
amellyel jelenleg érdemben nem rendelkezik. Bevezetésével felzárkózhatunk a fejlett
országok hasonló rendszereihez. Tartós lemaradásunk ezen a téren nem indokolt, és sokáig
nem védhető.
7.1.8.
7.1.8.1.

Globalizáció kritika a világban151
Mi váltotta ki?

A neoliberalizmus előtti, szocializmusnak nevezett alternatív rendszer demonstrációs
hatásának köszönhetően a nyugati jóléti államok által jól tartott nyugati munkásosztályt a
80-as és főleg a 90-es évek világgazdasági, világpolitikai változásai kibillentették
helyzetéből. A 80-as évek olasz és brit szakszervezeti harcainak kudarcait (Fiat, Olaszország
1980, brit bányászok 1984-85) követően a romló élet- és munkakörülmények a 90-es évek
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közepére ismét a szakszervezeti mozgalom megerősödését hozták. Elsőként Németországban és Franciaországban, de az iparosodottabb perifériákon is (Dél-Korea, Dél-Afrika,
Brazília). A globalizációkritikai mozgalmak tehát akkor lángoltak fel, mikor a fejlett
világban is megjelent az elégedetlenség, amikor az élet- és munkafeltételek romlása a fejlett
világ addig privilegizált munkásosztályát is utolérte.
Jól szemlélteti mindezt, hogy a francia radikális Forradalmi Kommunisták Ligájának
lapjában, a Rouge-ban is arról szól a firenzei európai szociális fórumnak szentelt különszám
vezércikke, hogy „a nemzetközi helyzet fő jellemzője az elmúlt években egy soha nem látott
mértékű jobboldali offenzíva, amely a munkásmozgalom által kivívott előnyök és jogok
eltörlését célozza…”. Az ESZF jó alkalom arra, hogy létrehozza „az európai szintű
szükséges ellenoffenzívát, hogy megállítsuk a rombolás neoliberális politikáját, amely
folyamatosan növeli az egyenlőtlenséget és diszkriminációt társa-dalmainkban.”
A
hagyományos
szakszervezeti
(munkásmozgalmi)
harcot
kiegészítette
és
megtermékenyítette a neoliberalizmus korában a globalizáció, a transznacionális vállalatok,
az őket kiszolgáló nemzetközi intézmények és kormánypolitika elleni fellépés. A
globalizáció gazdasági vonatkozásai ellen a fejlett országokban szárnyra kapó mozgalom
találkozott a perifériák régebbi keletű ellenállási mozgalmainak törekvéseivel.
2001. szeptember 11-e után a megmozdulásokat rossz szemmel és értetlenül nézők a globális
kapitalizmus elleni tiltakozás lanyhulására számítottak. Ehelyett azonban annak eszkalációja
következett be. Az Anti globalizációs mozgalmak szellemi műhelyeiben megszületett írások
tanulsága szerint a gazdasági jogaikért síkra szálló tömegeket a szeptember 11. után
megindított amerikai hadigépezet és az USA leplezetlen világuralmi törekvései a 60-as évek
algériai és a 70-es évek vietnami harcaira emlékeztették. A szakszervezeti jogokért és a
„neoliberális globalizáció” ellen folyó küzdelem mellé „az USA vezető köreinek világuralmi
törekvéseivel szembeni”, „antiimperialista” harcok csatlakoztak. 2001 szeptembere nem
kiüresítette, hanem éppen, hogy új dimenzióval bővítette a nemzetközivé vált
megmozdulásokat.
Ez a helyzet különösen éles megvilágításba helyezte a közel-keleti helyzetet. A palesztin
néppel való szolidaritás az antiglobalista mozgalom sajátja lett anélkül, hogy az
antiszemitizmus akár csak megkörnyékezte volna.
Az antiglobalizációs mozgalmak tehát egyesítik magukban a neoliberalizmus bírálatát, a
kapitalizmuskritikát (különböző mértékű radikalizmussal), az antiimperializmust, a népek
szolidaritását és az antirasszizmust. A globalizációkritikai mozgalmak következetesen
elutasítják a globalizációval szembeni fundamentalista (nacionalista, a nemzetállami keretek
újra megerősítését visszasíró) kritikát, valamint a hatalmi elitek által provokált etnikai és
vallási konfliktusokat. A globalizációellenes megmozdulások nem a termelés, a kultúrák, az
érintkezés modern technikáknak köszönhető világméretűvé válását, illetve szabad áramlását
tagadják, hanem azt a formát, amelyben ez megvalósul: ahol a gazdagodás, a profit előbbre
való az embernél. Másfajta globalizációt akarnak, amelyet két leggyakrabban használt
szlogenjük fejez ki: „Lehet más a világ!” és „A világ nem eladó!”
Magyarországon, illetve a volt szocialista országokban némiképpen más a helyzet. Tekintve,
hogy a Szovjetunió és a hozzá kapcsolódó rendszerek bukása ellehetetlenítette az
antikapitalista gondolatokat, továbbá, hogy a kapitalizmusba való átmenetet a magukat
baloldalinak és szocialistának nevező politikai erők hajtották végre, és ezt ráadásul
összekötötték a neoliberális fordulat nemzetközi trendjével, a rendszerkritikát a jobboldal és
a vele szorosan összefonódó szélsőjobboldal sajátította ki. A kelet-európai antiglobalizáció
ezért a mai napig gyenge, és helyzetét nehezíti, hogy egyszerre kell megkülönböztetnie magát a szavakban is prokapitalista „baloldaltól” és a csak szavakban nem „globalista” (szélső-)
jobboldaltól.
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7.1.8.2.

Nyugat-Európa és a globalizáció

Nyugat-Európában az elmúlt évtizedben némiképpen növekedett a globalizációkritika
radikalizmusa. Míg a 90-es évek elején nemzeti kérdésekre koncentrált (nemzeti adó- és
nyugdíjreformok elleni milliós tiltakozások, pl. 1995. december Franciaország, 1996 Bonn),
a 90-es évek közepén pedig a „Nemet a neoliberális Európára!” jelszó jegyében páneurópai
sztrájkokkal találkozhattunk (pl. 1997. elején a belgiumi Renault-munkásokkal való
szolidaritás jegyében), addig mára érezhetően felerősödött a hangja a rendszerkritikának, sőt
az antikapitalizmusnak.
A nyugat-európai szakszervezetek (különösen Franciaországban, Németországban) még
inkább, mint amerikai társaik, bevonják érdekkörükbe a szervezett munkásságon kívül eső
társadalmi csoportokat. Felvállalják a munkanélküliek képviseletét, a bevándorló-két, és
nemegyszer a kireszkető nézeteket valló fasisztákkal való nyílt konfrontációt is.
Mindenestre a neoliberalizmussal való szembenállás vonulata máig meghatározó. Pierre
Bourdieu, a mozgalom nagyra tartott, nemrég elhunyt szellemi vezére nagy szerepet játszott
abban, hogy 1995-ben Franciaországban, a nagy decemberi sztrájkok idején a
szakszervezetek támogatásával megalakult a neoliberalizmus ellenes „Cselekvés okai”
(Raisons d’Agir) nevű mozgalom, amelynek bevallott célja egy európai szintű szociális
mozgalom létrehozása volt. Az ATTAC, Nyugat-Európa egyik (vagy talán „a”) meghatározó
mozgalma Elvi Chartájában úgy-szintén a neoliberalizmust bírálja, és a spekuláció ellen, a
pénzfolyamatok társadalmi ellenőrzéséért lép fel. Az antikapitalista áramlatokat leginkább az
angol „Globalise Resistance” mozgalom egyesítette.
Dél-Európa földrajzi értelemben nem tartozik Nyugat-Európához, sőt gazdaságilag is távol
áll tőle. Ez részben meglátszik mozgalmain is, amelyek hajlamosabbak radikálisabb kritikát
gyakorolni a fennálló rendre (az EU-ra is), mint nyugat-európai társaik. A görögországi
„International Action” például, amely baloldali mozgalmárokat, szakszervezetieket,
feminista, zöld, bevándorló, antirasszista és egyéb szervezeteket, művészeket és
értelmiségieket gyűjt egybe, elutasítja „a kizsákmányolás kapitalista barbarizmusát, az
imperialista háborúkat és az USA és szövetségeseinek intervencióit, a planéta rombolását, a
kulturális egysíkúságot, az antidemokratizmust és a demokratikus jogok megnyirbálását.”
7.1.8.3.

Kelet-Európa és a globalizáció

Kelet-Európában a rendszerváltás, a kapitalizmus újraépítése a sajátos gazdasági-társadalmi
nehézségek és sérelmek egyedül lehetséges orvoslásaként jelent meg. Az új berendezkedés
problémáit a rendszerváltás nehézségeivel, a történelmileg meghatározott fejlettségbeli
különbséggel, a lemaradással magyarázzák, a kapitalizmus vagy a globalizáció körülményei
között jelentkező problémák, mint a felzárkózás nehézségei tételeződnek. Ilyen körülmények
között a rendszer-kritika szórványos és gyenge. A „szocializmusban” az egyfajta hatalmi
pozíciót biztosító szakszervezetek, illetve azok vezetése többnyire bürokratikus, a
hatalommal való konfrontációt kerülte (ami meglátszik a sztrájkok, demonstrációk kis
számán és kis tömegein), a társadalmi elégedetlenség a térségben jó táptalajra lelő
nacionalista, nemegyszer szélsőjobboldali eszmékbe csatornázódik. Emiatt a
globalizációkritikai mozgalmak itt „kétfrontos” harcba kerülnek: a neoliberalizmus bírálata
mellett időről időre el kell határolódniuk a globalizációt (szélső-) jobbról támadó, demagóg
és emberellenes, kirekesztő mozgalmaktól, pártoktól, ami nagymértékben megnehezíti
tevékenységüket.
A globalizációkritikai mozgalmak a volt szocialista országokban a rendszerváltás után
meggyengült baloldal apró műhelyeiből nőttek ki, s a fenti okokból egyelőre jóval kisebb
befolyással bírnak, mint a nyugat-európai mozgalmak.
Az egyik ilyen kelet-európai mozgalom az oroszországi “Alternatívák”. Ezt a hálózatot 2000
végén hozta létre az 1993-ban alakult „Tudósok a Demokráciáért és a Szocializmusért” nevű
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műhely és néhány más hasonló csoport. Az „Alternatívák” mára több mint 50 regionális
irodával és közel 1000 aktivistával működik. Fő feladatának tekinti a szerinte helytálló
információk terjesztését a kapitalista globalizációval kapcsolatban, a független
szakszervezeti és munkásmozgalmak és megmozdulások (különösen a sztrájkok és egyéb
tiltakozó akciók) támogatását, a fiatalság szociális képzését (a „Modern Szocializmus
Egyetem” keretein belül), az elméleti munkát (könyvek, periodikák készítése, kiadása),
valamint a politikai és szervezeti munkát, a más politikai-mozgalmi csoportokkal való
együttműködést.
A globalizációkritika tehát Kelet-Európában gyér, a mozgalmak társadalmi elfogadottsága
nemcsak azok tartalma, de aktivitásuk szintje miatt is gyenge, a hatalom hozzájuk való
viszonya még a magukat „bal-oldalinak” nevező politikai körökben is el-utasító. Jól látszik
ez abban, hogy nemzetközi elvi chartája alapján egyértelműen csupán a globalizáció
bizonyos reformját követelő ATTAC mindössze két kelet-európai országban alakult meg
(Lengyelország és Magyarország), s a mozgalom ezekben is gyenge. Szerbiában és
Oroszországban is létrejött ugyan, de ott eredeti nevén, részben társadalmi okok miatt,
részben a hatalomgyakorlók ellenszegülésének nyomán, nem volt bejegyezhető. Ezért
Szerbiában „Kezdeményezés a Gazdasági Demokráciáért”, Oroszországban „Demokratikus
Kontroll” néven alakult meg az ATTAC. Ezek taglétszáma jellemzően alacsony, anyagi
támogatottságuk gyakorlatilag nulla, szakszervezeti kapcsolataik a tömegmozgósítás
szempontjából eredménytelenek.
Mindazonáltal a térség fent említett négy országa (Lengyelország, Magyarország,
Oroszország, Szerbia) az, ahol a globalizációkritika elérte a cselekvőképesség és az
„érzékelhetőség” szintjét. 2001 és 2003 között ugyanebben a négy országban alakult helyi
szociális fórum is, mely a civil, a vallási és a szakszervezeti globalizációkritikusokat kívánja
összefogni. Sőt, a szerb mozgalom még egy regionális szociális fórum, a délkelet-európai
szociális fórum megszervezésére is képes volt. Oroszországban 2001. november 9-e az
„antiglobalista” akciók közös napja (akciók napja) volt. Ezen hallatta hangját
(sajtótájékoztató, szemináriumok stb. formájában) a „Szocialista Ellenállás” és az
„Alternatívák” szervezet is. Moszkvában és Szibériában („Szibéria nem eladó!”) is rendeztek
szociális fórumot a második szociális világfórumot követően.
A szociális fórum mozgalma Kelet-Európában is integrálja a globalizációt, a kapitalizmust
gazdasági, környezetvédelmi, vallási, erkölcsi stb. oldalról bíráló mozgalmakat és
szervezeteket, s elősegíti a nemzetközi antiglobalizációs mozgalomba való bekapcsolódásukat. A folyamat tehát bizonyos mértékben öngerjesztő.
7.1.8.4.

„Mozgalmak Mozgalma” – szociális világfórum

A globalizáció kiteljesedésével mélységében és szélességében fejlődik annak kritikája is. Az
utóbbi évek megmozdulásaiban mind közelebb kerültek egymáshoz a fejlett és fejlődő
országok új és hagyományos társadalmi önvédelmi mozgalmai. A különböző tematikájú
szervezetek megismerték egymás nézőpontjait, a konferenciák, a beszélgetések és az
események sodrában szélesebb látókörűvé vált a mozgalmak bázisa. Ebből új típusú,
tárgyukkal, a globalizációval mindinkább adekvát mozgalmak nőnek ki.
Tulajdonképpen, mint azt az eddigiekből is láttuk, szinte mindegyik új vagy régi
globalizációkritikai
mozgalom
szervezeti-mozgalmi
koordinációra,
nemzetközi
kapcsolatokra törekszik, de a 2001 januárjában életre hívott szociális fórum mozgalma adja
ehhez a legjobb keretet. Jól példázza a folyamatot a New Global, amely a genovai szociális
fórum több mint száz civil szervezetét fogja össze. A neoliberalizmussal, a háborúval áll
szemben, a környezet védelméért, a fejlődők adósságainak eltörléséért áll ki, az ellenállás
globalizációját hirdetve. Előbb a No Global, majd – mivel a globalizáció objektív alapjait és
vívmányait nem utasítja el – a New Global nevet vette fel. Magát az immár
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világmozgalomként titulálható szociális világfórumot (regionális és helyi formáival együtt)
egyre többször nevezik a Mozgalmak Mozgalmának (Movement of Movements) is.
7.1.8.4.1.

Melyek a Szociális Világ Fórum céljai?

A szervezők nem azt akarták a fórum összehozásával elérni, hogy egy végleges
dokumentum szülessen Porto Alegrében, hanem hogy elindítsanak egy világméretű, évről
évre mélyebbre hatoló, alternatívát kereső diskurzust a neoliberális globalizáció által
hátrányosan érintett tömegek (mozgalmak, szervezetek) körében. Az első szociális
világfórumot a Davosban megrendezett világgazdasági fórum ellenpontjaként, azzal egy
időben, 2001 januárjában tartották meg. Az első VSZF négy fő témaköre az alábbi volt:
– A gazdagság termelése és a társadalmi újratermelés
– A gazdagsághoz való hozzáférés és a fenntarthatóság
– A civil társadalom erősítése és a közhatalom
– Politikai erő és etika az új társadalomban
A szociális világfórum, mely kezdeményezőinek óhaja szerint „új periódust jelent az
embernek a tőke érdekeinek való alávetettsége elleni harcában”, eddig több nagygyűlést
tudhat maga mögött, de már az első után mozgalommá kezdett szerveződni. Mára a világ
számos országában tartottak helyi szintű szociális fórumokat, és sor került több nagy
regionális fórumra, elsőként az európai szociális fórumra, majd az ázsiai szociális fórumra,
de tartottak alregionális és tematikus szociális fórumokat is. A szociális fórum jelszavával
gyűlnek egybe a különböző civil szervezetek, szakszervezetek72 és egyének, hogy kritikát
gyakoroljanak – mint legtöbbször mondják – a „neoliberális, kapitalista globalizáció”
fölött.
A fórum mára világhírűvé vált, és a globalizáció ellen fellépők által gyakran hangoztatott
jelmondatai: „Lehet más a világ!” (Another World is Possible!) „A világ nem eladó!” (Our
World is not for Sale!) vagy „Az ember előbbre való a profitnál!” (People – not profit!
People first!).
2001. június 11-én Sao Pauloban megalakult az SZVF nemzetközi tanácsa, amely elvi
chartát adott ki. Eszerint az SZVF szemben áll a neoliberális globalizációval, a tőke
uralmával, az imperializmus bármely formájával, az állami erőszakkal, a leigázás bármely
formájával, az elidegenedéssel és elembertelenedéssel. Igenli az emberközpontú
társadalmat, a környezet védelmét, a társadalmi igazságosságot, az egyenlőséget, a népek
szuverenitását
(az
ezeket
szolgáló
demokratikus
intézményrendszert),
az
erőszakmentességet, a szolidaritást. Eszközei a tapasztalatcsere, a demokratikus vita, a
közös akciók.
A második szociális világfórumon a szociális mozgalmak közös nyilatkozatban tettek hitet
”a neoliberalizmus, a háború és a militarizmus ellen, a béke, és a társadalmi igazságosság
mellett”. Ez a nyilatkozat lényegében magában foglalja az elvi charta megállapításait és
követeléseit, részben azonban konkrétságával túl is mutat rajta. Felsorolja a jelenlegi
neoliberális világrendszer embert és természetet károsító hatásait, kinyilvánítja a
mozgalmak elkötelezettségét az összetartásra, és hangot ad meggyőződésüknek, hogy lehet
másként is élni. Felhívja a figyelmet arra, hogy az USA a szeptember 11-i terrortámadásra
adott válaszként hegemón szerepének megerősítésére törekszik. A nyilatkozat határozottan
elítéli az elnyomást, a más népeket leigázó háborúkat és gazdasági blokádokat (név szerint
említve Palesztinát, Kubát, Irakot), a népekre nyomort hozó neoliberalizmust (Argentína),
a profithajszát, mely nem ismer sem embert, sem természetet (Enron) és az USA elutasító
magatartását az emberiség egészét érintő problémák megoldásával szemben (kiotói
egyezmény, ballisztikus rakétákat korlátozó szerződés, bioszféra sokszínűségét védő
konvenció stb.).
A nyilatkozat leszögezi, hogy a társadalmi mozgalmaknak egy másfajta társadalom
felépítésére kell törekedniük; hangsúlyozottan kiáll a munkavállalók jogai és érdekvédői
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szervezeteik harca mellett; támogatja a népi és (földfoglaló) parasztmozgalmakat, a
neoliberális világrendben alávetetteket (nők, gyermekek, kisebbségek, kivándorlók);
követeli a fejlődő országok adósságainak eltörlését; a spekulációs tőkemozgások
megállítását; a békét stb.
7.1.8.5.

A globalizáció ellenesség összefoglalóan

A „szocialista” rendszerek bukása jóvoltából korlátlanná és akadálytalanná vált fejlődés
lehetősége a kapitalizmus szélességi és mélységi kiteljesedésével járt a világon. Ezzel együtt
természetszerűleg immanens problémái is felerősödtek, globalizálva a velük szembeni
társadalmi ellenállást.
A transznacionális vállalatok világméretű és a társadalmi újratermelési folyamatot
mindjobban átfogó tevékenységét a piaci törvényszerűségek, ezek magjában a profitabilitás
kényszere szükségszerűen hajtja előre. Ennek a folyamatnak a fenntarthatóságát kérdőjelezik
meg a globalizációkritikai mozgalmak, egyrészt a gazdálkodás, másrészt a társadalmi
hatások oldaláról, mindkét esetben a folyamatnak a tárgyától (társadalmi újratermelés,
emberek szükségletei és jóléte, környezet stb.) eltérő közvetlen célját, a profitot okolva a
bajokért. Akár reformokat, akár gyökeres társadalmi, jogi, tulajdoni változásokat akarnak,
mindenképpen a profit-motívumot kívánják valamilyen mértékben háttérbe szorítani.
A világméretű mozgalom minden értelemben színes megnyilvánulásainak tartalmát és célját
jól jellemzi az alábbi idézet: „Nem provokálnunk kell a (világ)birodalmat, hanem fel kell
őrölnünk. Nem hagyhatjuk, hogy lélegzethez jusson. Meg kell szégyenítenünk, ki kell
gúnyolnunk a művészetünkkel, a zenénkkel, az irodalmunkkal, csillogó értelmükkel,
életörömünkkel, fantáziánkkal, eltökéltségünkkel. És lehetőségeinkről, igaz történelmünkről
kell beszélnünk. Ha elutasítjuk a globalizálók elképzeléseit, a történelemről alkotott
felfogásukat, a háborúikat, a fegyvereiket, a logikájukat – a globalizálók forradalma zátonyra
fut. Egy pillanatra se feledjük, hogy mi sokan vagyunk, ők kevesen; nekik nagyobb
szükségük van ránk, mint nekünk rájuk.”
Nem kell szeretni az „antiglobalizatőröket”, vagy egyetérteni velük – de már számításba kell
őket venni. Lehet őket egyszerűen „anarchistáknak” nevezni (Tony Blair), vagy
„bűnözőknek” (Gerhard Schröder), „garázdáknak” (Chirac, Berlusconi), de tudomásul kell
venni, hogy „ott vannak mindenütt”. Ahogy egyik nemzetközileg ismertté vált jelszavuk
mondja: We are everywhere!
7.2.

Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen fejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására

7.2.1.

Óriási kémhálózatot buktattak le. A kínaiak tényleg mindenhol ott vannak.152

Valószínűleg senkit sem ért meglepetés most, hogy kiderült – a kínaiak nagyon komoly
energiát fordítanak az elektronikus kémkedésre. Talán csak a kiterjedtsége miatt van okunk
megdöbbenni, hiszen két év alatt legalább 1295 számítógépre „látogattak el” a dolgos kínai
hackerek, mellyel 103 ország bizalmas, titkos adatainak egy részét szerezhették meg. Olyan
illusztris személyekről is információt gyűjtöttek, mint a Tibet függetlenségi törekvésének
egyik legismertebb jelképének tekinthető Dalai Láma.
A Torontói Egyetem kutatói a múlt hét végén jelentették be, hogy hatalmas méretű
kémhálózatra bukkantak – a GhostNet nevet viselő rendszert irányító számítógépek majdnem
mindegyike Kínában üzemel(t). Erre a tibeti vezető tanácsadóinak felkérése révén bukkantak
rá, akik azzal fordultak a kanadaiakhoz, hogy vizsgálják meg: van-e valamilyen digitális
kártevő a Dalai Lámához köthető számítógépeken.

289/1098

7. A globalizálódott Információs Társadalom (és) mindenre kiható biztonsági kockázatai

Volt. Méghozzá nem csak egy helyen: a vallási vezető indiai, brüsszeli, londoni és new yorki
központi irodáiban szinte mindegyik PC fertőzöttnek bizonyult. Ennek a hálózatnak a
felgöngyölítése során vált világossá az egyetem munkatársai számára, hogy a GhostNet jóval
nagyobb szabású, mint azt a kezdetekkor gondolták. Mint kiderült, a kínai rendszer
kormányzati számítógépekre igyekezett kiterjeszteni befolyását, elsősorban a dél-ázsiai és a
délkelet-ázsiai országok közvetlen vezetése alá tartozó komputerekre.
Ugyan a jelentés készítői nem vonták le a következtetést, miszerint a kommunista rezsim
tudomásával és/vagy bátorításával üzemelt a hálózat, a kínai vezetés szinte azonnal azzal
fordult a világ nyilvánossága felé, hogy nem élvezett állami támogatást a rendszer. Ami
valószínűleg nem igaz; bár, ha őszinték akarunk lenni, valószínűleg a többi nagy állam is
fenntart hasonló hálózatokat. Feltételezések szerint legalább az Egyesült Államok és
Oroszország használ hasonlóan összetett számítógépes programokat saját elektronikus
kémtevékenységéhez. A mostani felfedezéssel azonban becslések szerint a kínai vált a
legnagyobbá.
7.2.2.

Elektronikusan kémkedik Kína153

Kína fokozza az elektronikus kémkedést amerikai vállalatok ellen – idézte egy olyan
tanulmány megállapítását csütörtökön a Wall Street Journal, amely a washingtoni kongresszus
megbízásából készült.
A Northrop Grumman fegyvergyártó cég szakemberei egy meg nem nevezett, technikai
fejlesztéseket folytató vezető amerikai cég elleni kibertámadást vizsgálva kimutatták:
valószínűleg a kínai kormány áll a háttérben.
Minden bizonnyal Peking szervezte meg, vagy támogatta a szóban forgó kémkedési akciót,
amelyet professzionális kivitelezés jellemzett. Az ellopott "rendkívül nagy mennyiségű"
információ olyan speciális természetű, amelyet vállalatok vagy bűncsoportok nehezen
tudnának felhasználni.
Az okozott kár mértéke nem ismert, de a szakemberek rámutattak: az amerikai vállalatoknak
egyre több energiáját köti le a kínai kiberkémkedéssel szembeni védekezés.
Az újság Larry Wortzelt, egy a kínai-amerikai kereskedelemmel foglalkozó kongresszusi
bizottság alelnökét, volt pekingi katonai attasét idézte, aki szerint világos, hogy Kína védelmi
technikák megszerzésére törekszik, és kétség sem férhet ahhoz, hogy állami irányítású
akcióról van szó. Tom Kellermann, a Core Security Technologies kibervédelmi vállalat
alelnöke elmondta: a korszerű kémkedés döntően elektronikus úton történik.
A washingtoni kongresszus számára készült jelentés jelentős részben annak elemzésével
foglalkozik, mekkora erőfeszítéseket tesz a kínai hadsereg az elektronikus hadviselés terén. A
szerzők szerint Kínában olyan képességeket fejlesztenek ki, amelyekkel egy válsághelyzetben
képesek megsemmisíteni ellenséges hálózatokat.
Wang Baodong, a washingtoni kínai nagykövetség szóvivője alaptalannak és hamisnak
nevezte a jelentést, amely szerinte a hidegháborús szemlélet terméke.
A The Wall Street Journal több olyan esetet is felidézett az utóbbi évekből, amikor kínai
hackerek amerikai kormányzati portálokat, továbbá katonai szervezetek és kutatóintézetek
elektronikus rendszerét támadták meg.
7.2.3.

500 milliárd Gigabyte!

A web2.0 szolgáltatások hihetetlen mennyiségű információt generálnak. Egyetlen év alatt 500
milliárd gigabyte-nyi adathalmazt termelt a világ, melyben ráadásul kincsek rejlenek.
A több százmillió felhasználóval rendelkező web2.0 szolgáltatások, és egyéb, világhálón zajló
tranzakciók rövid idő alatt is az ember számára már felfoghatatlan információmennyiséget
generálnak. A tavalyi év eredményei szerint az internetes oldalakról, e-mailekből, videó
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megosztó portálokról és más forrásokból származó adatok mennyisége csaknem ötszáz
milliárd gigabyte-ra rúgott.
Ebből az irdatlan adatmennyiség hasznosítása vállalati növekedést eredményezhet, banki
csalásokat fedhet fel, illetve bűnözői kapcsolathálózatok leleplezésére is szolgálhat. Lehetőség
tehát van számtalan, technológiailag azonban egyik sem könnyű feladat.
Az adatbányász szoftverek fejlettsége mára olyan magas szintet ért el, amellyel képesek a
mélyen megbúvó, egészen összetett információk, kapcsolatok és jövőbeli trendek kimutatására
is. A banki csalások és a pénzmosások feltárásán túl ezért hatékonyan alkalmazhatóak többek
között üzletfejlesztési, és marketing célokra is.
Az úgynevezett társadalmihálózat-elemzések (social-network analysis) segítségével az e-mail
népszerűségét leköröző online közösségi oldalakon, például a Facebookon, a Twitteren,
valamint a blogokon és fórumokon viselkedési minták egész sora, illetve kapcsolathálók
azonosíthatók be.
Ezek az információk nyilvánosak és bárki által elérhetők, az itt zajló véleménycserék pedig az
egyénszintű összefüggéseken túl tükrözik a fogyasztói szokásokat, érzéseket, a termékekhez
való viszonyt is.
A publikus online megnyilvánulások tehát segítenek megtalálni a rejtett vásárlói igényeket,
így a vevők jobb megismeréséhez vezetnek. Ez pedig sok vállalat számára komoly értéket
képvisel. Elég lehet a konkrét személyekhez nem kötődő termékértékeléseket, vagy
hozzászólásokat megvizsgálni ahhoz, hogy a marketingesek kulcsfontosságú információkra
tegyenek szert, például egy szolgáltatás elvárt fejlesztési irányairól.
"A szövegbányászatra és a természetes nyelvfeldolgozásra épülő üzleti analitikai megoldások
könnyebbé teszik a véleményvezérek és a hozzájuk kapcsolódó közösségek elérését,
ugyanakkor az érzékeny szoftver képes a termékről írt pozitív, negatív és a vegyes állítások
szövegbeli kiértékelésére is." – fogalmazott Musza István, a nemrég piacra dobott Social
Network Analysis szoftvert szállító SAS magyarországi cégvezetője, majd hozzátette:
"Azoknak a szervezeteknek, melyek képesek a világhálón rendelkezésre álló adatok
kiaknázására, biztosított a túlélés és a piaci növekedés."
Az interneten megbújó adatok elemzése azonban nemcsak a vállalatok, de a nemzetbiztonsági,
rendfenntartási szervek számára is rejtett kapcsolatrendszereket fednek fel. Egy-egy gyanús
egyén azonosítása után ugyanis szükségessé válik, hogy a nyomozók gyorsan és pontosan
felderítsék annak hálózatát is.
Az Egyesült Államokban 2001 óta fokozottabban alkalmaznak adatbányászai technológiákat a
terrorcsoportok leleplezésére, de a terrorizmus globális jellege miatt más országokban is
szükségessé válhat mielőbbi alkalmazásuk. Musza véleménye szerint a jövőben az analitikus
szoftverek segítségével lehetővé válhat a potenciális elkövetők teljes profiljának
meghatározása, így a gyanús személyek gyorsabb felderítése is.
7.2.4.

Meghackelték a NASA-t154

Egyelőre csak annyi derült ki, hogy a hivatal rendszere veszélyeknek van kitéve.
A hétvégén ismeretlen elkövetőek betörtek a NASA két alrendszerébe, nevezetesen a
műszerezési és technológiai egység valamint a szoftverfejlesztési részleg informatikai
központjaiba, majd a feltört felületekről mintegy bizonyítékképpen képernyőfotókat
készítettek. Az egyik felvételen tisztán kivehető a meghackelt adminisztrációs felület, melyben
a hackerek akár módosításokat is végezhettek volna – de nem tették.
A Damballa biztonságtechnikai cég egyik szakértője, Gunter Ollmann blogjában azt írja,
hogya hivatal számítógépei a jelek szerint képtelenek voltak kivédeni az SQL-injekciós
metódussal végrehajtott kibertámadást. A támadók kiléte és szándéka egyelőre ismeretlen.
A NASA-t meghackelni nem éppen veszélytelen cselekmény; jól tudja ezt Victor Faur is, aki
2005 novembere és 2006 szeptembere között több NASA-rendszerbe hatolt be sikeresen –
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mint elmondta, pusztán a sebezhetőségekre akarta felhívni a biztonságosnak hitt rendszerek
üzemeltetőinek figyelmét.
Az aradi hackert 2008 novemberében 238 ezer amerikai dollár kártérítésre és 16 hónap
felfüggesztett börtönre ítélte az ügyében eljáró román bíróság. Faurt azonban az Egyesült
Államokban is bíróság elé akarják állítani: az amerikai ügyészség kilenc rendbeli
számítógépes betöréssel és bűnszövetkezetben való részvétellel vádolta meg. Ha minden
vádpontban bűnösnek találják, a helyi törvények szerint akár 54 évnyi börtönre is ítélhetik.
7.2.5.

A hackerek leszedhetik a repülőket155

A műholdas navigációs rendszer átejtésével a hekkerek eltéríthetik és földhöz vághatják a
repülőgépeket.
Egyre több szerkezet irányítása veszi igénybe a GPS-t, azaz a műholdas navigációt, csakhogy
a Virginia Tech kutatói szerint a rendszer viszonylag egyszerűen kijátszható, és ezzel hatalmas
károkat lehet okozni. Brent Ledvina állítását bizonyítandó megépített egy jelzavaró
szerkezetet, amely nagyszerűen megmutatja a rendszer gyenge pontjait.
A navigációs rendszert 24 műhold támogatja, ebből sík terepen egyszerre legfeljebb 7 látható,
de ennyire nincs is szükség, mert a pontos földrajzi koordináta beméréséhez elegendő 3
műhold, plusz egy műholddal pedig a tengerszint feletti magasság is meghatározható. A
felhasználónál lévő eszközök abból számolják ki a koordinátát, hogy a beérkező jelcsomagok
mennyi idő alatt érkeztek meg a műholdról, és hogy milyen irányból jöttek.
A hekkernek csupán hamis GPS-jelet kell kreálnia, amelyet az eszköz valódiként értelmez, és
persze érdemes módosítania az információkat, hogy a megtámadott járművet kénye-kedve
szerint nekivezethesse valami magas épületnek.
A jelzavaró akkora, mint egy aktatáska, konnektorról működtethető, és egyáltalán nem olcsó.
Körülbelül ezer dollár értékű hardver kell a megépítéséhez, a tudósok pedig nagyjából
egymillió dollárt költöttek a kifejlesztésére.
7.2.6.

A Microsoft nem épít hátsó kapukat az operációs rendszereibe?156

Az USA Nemzetbiztonsági Hivatala csak segítséget nyújt, szó sincs arról, hogy „titkos
ajtókat” tennének a magáncég szoftvereibe.
A feltehetően leginkább a városi legendák körébe tartozó elképzelés újra felmerült, miután
egy, a National Security Agencynél (NSA) dolgozó hivatalnok egy kongresszusi
meghallgatáson beszélt arról, hogy az NSA is részt vett a Windows 7 fejlesztésében, a
biztonsági tesztelés területén.
A konspirációs elméletek hívei természetesen azonnal „rárepültek” a hírre, holott már nagyon
régóta ismert, hogy a Microsoft sosem tagadta: együttműködnek az NSA-val, hogy különféle
kockázati tényezőket kiszűrjenek a fejlesztés során.
Az ismét feltámadó hisztériára mind az NSA, mind a Microsoft gyorsan reagált. A
nemzetbiztonságiak részéről Richard Schaeffer mondta el, hogy az ország biztonsága
szempontjából kulcskérdésnek tartják, hogy a nagy tömegben értékesített, emberek milliói
által használt privát rendszerek megfeleljenek bizonyos biztonsági elvárásoknak, s ezért már a
fejlesztések kezdetétől részt vesznek a munkában – s nemcsak a Microsoft esetében, hanem
együtt dolgoznak többek között az Apple-lel, a Ciscóval, a Sunnal és a Red Hattel is.
Munkájuk fő célja a biztonsági irányelvek tökéletesítése, illetve ellenőrző listák biztosítása.
A Microsoft szóvivője is határozottan tagadta a vádakat: a cég soha nem épített, és soha nem is
fog „hátsó ajtókat” építeni rendszereibe. Ezt az állítást természetesen csak akkor lehetne száz
százalékosan ellenőrizni, ha a cég programjai nyílt forrásúak lennének, ám azt nehéz
elképzelni, hogy egy olyan vállalat, melynek szoftverei sok százmillió felhasználóhoz jutnak
el világszerte, megkockáztatna egy olyan lépést, melynek napvilágra kerülése után szinte
azonnal bukásra lenne ítélve.
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A Vadnyugathoz hasonlít az internet (SG.hu, FigyelőNet, 2009.08.29.)
A neten senki nem bízhat meg senkiben és semmiben – állítja az IBM egyik
kutatócsoportjának vezetője.
Az IBM X-Force Security csapata által készített jelentés szerint biztonsági hibáktól,
hiányosságoktól és kockázatoktól hemzseg a világháló. A csoport szakértői mindenekelőtt arra
hívták fel a figyelmet, hogy az előző év hasonló időszakához képest az idei esztendő első
felében robbanásszerűen nőtt a káros hivatkozások száma.
A növekedés mértéke 508 százalékos. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy ezek a linkek
már nem csak a kártevőket tartalmazó oldalakon találhatók meg, hanem gyakorlatilag
bármelyik blogban, az online keresők használatakor, a fórumokban és az online magazinok
oldalain összefuthatnak velük a felhasználók.
A módosított hivatkozások célja, hogy hozzáférést szerezzenek a különböző rendszerekhez,
hogy ott adatokat manipulálhassanak.
A riportban leírt és megfigyelt trendek arra mutatnak, hogy az internet egyfajta vadnyugat lett,
ahol senkiben sem bízhatnak az emberek – jegyezte meg Kris Lamb, az X-Force csoport
vezetője. A kutatók tapasztalatai alapján rendkívüli módon megnőtt a kártevőket tartalmazó,
módosított PDF fájlok és webes alkalmazások száma. Mindezt jól bizonyítja, hogy az idei
esztendő első felében a szakemberek több káros PDF fájlt találtak, mint tavaly egész évben.
Növekedés volt megfigyelhető az úgynevezett SQL-injektálásos támadások számának
tekintetében is. 2008 negyedik negyedévéhez képest az idei első 3 hónapban 50 százalékkal
nőtt az ilyen akciók száma. Az utóbbi 3 hónapban pedig a kétszer annyi SQL-támadást
regisztráltak, mint idén január és március között.
Elértünk egy olyan pontot, amikor már gyakorlatilag minden oldalra potenciálisan
veszélyforrásként és minden internetezőre potenciális áldozatként kell tekintenünk. A
veszélyek összeadódása pedig erősíti a bűnözői tevékenységekben rejlő lehetőségeket – tette
hozzá Lamb.
Szerencsére vannak pozitív jelek is. A szakember elmondta, hogy a felhasználók felismerték
az adathalász-támadások veszélyeit és még a technikai dolgokban alig jártas személyek is
tudják, hogy a webet bűnözők is igyekeznek kihasználni a saját céljaikra. A céljuk többek
között a gyanútlan áldozatok banki adatainak megszerzése és azokkal való visszaélés.
Az IBM X-Force Security csoportja 1997 óta katalogizálja, elemzi és kutatja a világhálós
veszélyeket és kockázatokat. A szakemberek eddig 43 000 biztonsági hibát és kockázatot
katalogizáltak, ezáltal létrehozták a világ legnagyobb ilyen jellegű adatbázisát.
7.2.7.

Amerikai robotrepülőket hackeltek meg157

Iraki gerillák júliusban egy 26 dolláros szoftver segítségével fogták el amerikai robotrepülők
élő videojeleit – jelentette a Wall Street Journal. A tekintélyes gazdasági lap szerint az Iránhoz
köthető síita milicisták egy az internetről letölthető orosz szoftvert használtak a drónok
kommunikációs jeleinek elfogásához. Amerikai tisztviselők szerint nincs rá bizonyíték, hogy a
szélsőségesek bármi módon befolyásolni tudták volna a pilóta nélküli harci gépek működését,
viszont a gerillák könnyen felhasználhatják a videofelvételeket a meglepetésszerű
rakétatámadások elkerülésére. A robotgépek videojeleit azért tudták ilyen könnyen elfogni a
milicisták, mert a hadsereg jelenleg nem titkosítja azok továbbítását, a Pentagon szerint
ugyanis a kódolás lassíthatja a felvételek átviteli sebességét.
A lapnak magas rangú amerikai tisztek elmondták, hogy Washington már a 1990-es évek
boszniai hadjárata óta tisztában volt a problémával, viszont a Pentagon nem tartotta az
ellenséget képesnek arra, hogy előnyére fordítsa a technológia gyengeségeit. Az amerikai
védelmi minisztérium azonban a júliusi eset után kezdeményezte az adatátvitel titkosítását,
hiszen jelenleg nem csak az iraki, de az afganisztáni, pakisztáni, jemeni vagy szomáliai
szélsőségesek is kihasználhatják a tíz éves adatátviteli technológia gyenge pontjait.
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7.2.8.

Belső ellenőrzés: Önt is megfigyelik?158

Közel ezermilliárd dollár kárt okoztak az Egyesült Államokban tavaly, egyetlen év alatt a
vállalati csalások és visszaélések. Furcsa, de ez arányait tekintve mégis jónak mondható,
hiszen számos ország esetében még csak hozzávetőlegesen sem ismert e károk mértéke,
többek között a hatékony vállalati belső ellenőrzés hiánya miatt. A Deloitte összeállította a
legfontosabb üzleti szempontokat, amelyek a független belső ellenőrzés bevezetése mellett
szólnak.
Nagyon sok hazai vállalatnál ma még egyáltalán nem természetes a jól működő, független
belső ellenőrzési rendszer, ami komoly elmaradást jelent e területen a hazai cégkultúrában –
véli Ralph van Uden, a Deloitte Vállalati kockázatkezelési üzletágának igazgatója. Az USAban a vállalatok többségénél működik független belső ellenőrzés – Magyarországon ma
becslések szerint ez az arány alig magasabb, mint 10 százalék. A cégek többnyire nem ismerik
a belső ellenőrzés bevezetésében rejlő lehetőségeket, és éppen ezért tartanak is tőle. Pedig nem
belső „rendőrségről” van szó, amely folyton valamilyen visszaélés után kutat a kollégák háza
táján, hanem sokkal inkább a segítség egy módjáról a társaságok számára. A belső ellenőrzés
több ponton képes támogatni a vállalat költséghatékonyabb működését, és minden más
eszköznél alkalmasabb a tulajdonosi érdekek közvetlen védelmére. Független szereplőként a
belső ellenőrzés képes az egyes vállalati projekteket, és ezen belül a folyamatok működését is
felmérni aszerint, hogy azok milyen kockázatokkal, és milyen hozadékkal járhatnak a
tulajdonosi érdekek szempontjából.
A folyamat-alapú belső ellenőrzés napjainkban egyre inkább egyfajta tanácsadói funkciót is
ellát, vagyis képes objektív érvekkel hozzájárulni a vállalat döntési folyamataihoz. A jelenlegi
gazdasági környezetben a cégek szükségszerűen a költségcsökkentésre összpontosítanak –
ennek során a belső ellenőrzés érvei támogatást adhatnak a vezetőknek, akár a szívüknek nem
éppen kedves, de a vállalat szempontjából létfontosságú döntéseknél is, és a pénzügyi tervezés
során általában. A hatékony, és jól működő belső ellenőrzés feltétele a teljes függetlenség,
vagyis a szervezetben úgy kell meghatározni az ellenőrök helyét, hogy sem anyagi, sem
személyes-hierarchikus függőségnek ne legyenek kitéve munkájuk során – tette hozzá Ralph
van Uden.
7.2.8.1.

A visszaélések ellen is jó, de a folyamatos kontrollt is jelenthet.

Sok társaságnál egyáltalán nincsen csalás-megelőzési osztály, így egyes cégeknél akár
évekig is tarthatnak a csalások, szabálytalanságok, mielőtt bárki érdemben foglalkozna
velük. Ez jellemzően világszerte a korrupció melegágyát, számlákkal való visszaélést, vagy
éppen a pénzügyi beszámoló készítésével kapcsolatos csalásokat jelenti – az Amerikai
Egyesült Államokban 2008-ban például becslések szerint mintegy 994 milliárd dollár vált ily
módon a csalások áldozatává. Konkrét megoldásként szolgálhat egy olyan egyszerű
megoldás is, mint a vállalati bejelentővonal, amely az ACFE (csalásfelderítők nemzetközi
szervezete) felmérése szerint akár 60 százalékkal is csökkentheti a visszaélésekből származó
veszteség mértékét egy vállalatnál. Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy bár a munkának
talán ez a leglátványosabb része, a belső ellenőrzés fő feladata mégsem feltétlenül az, hogy
csalások után kutasson.
A belső ellenőrzés folyamatos munkát – és ezzel folyamatos tulajdonosi kontrollt is jelent.
Egy úgynevezett kockázati mátrix segítségével az ellenőrök lényegében az összes fontos
vállalati folyamatot és fázist képesek egyetlen rendszerben számon tartani, és a folyamatokat
a potenciális kockázatoknak megfelelően összerendezni, és időről időre, rendszeresen
vizsgálni. Ennek a célja az, hogy a belső ellenőrzés bármilyen hiányosság esetén mielőbb
képes legyen jelezni a problémát, jó esetben az audit bizottság felé, annak híján pedig
közvetlenül a tulajdonosnak. Egy több éven át húzódó, milliárdos beruházásnál óriási
szerepe van például ennek a folyamatosságnak, hiszen a tulajdonos így mindig az aktuális
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információk birtokában dönthet ahelyett, hogy például egy öt éves projekt utolsó évében
értesülne csak arról, hogy a beruházásának terve eleve megvalósíthatatlan – emelte ki van
Uden.
7.2.8.2.

Kockázatok csökkentése.

Bármely vállalatnál felmerülhet probléma, mint például nem megfelelően definiált
kockázatok, nem implementált kontrollok, amelyeket a belső ellenőrzés hivatott felderíteni –
és ezzel a nagyobb és költségesebb gondoktól még idejében megvédheti a céget. De elég
csak egy elmulasztott adófizetésre, vagy helytelenül alkalmazott jogszabályra gondolni – a
problémák korai felszínre kerülése és kezelése azt jelenti, hogy a cég tudatában van a
hibának, és már dolgozik a megoldáson – még mielőtt a mulasztása miatt később esetleg
sokkal súlyosabb bírsággal, vagy egyéb szankcióval sújtanák a hatóságok, a vállalatra
leselkedő reputációs kárról nem is beszélve.
7.2.9.

Egyelőre nem kell félni a netes terrorizmustól159

A washingtoni CSIS agytröszt (Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Kutatóközpontja)
elemzése szerint egyelőre nem jelentenek komoly fenyegetést az online terrorcselekmények és
jelenleg valószínűleg nem is folyik ilyen támadás az USA ellen.
A felmérés alapjául szolgáló, idén júliusban Dél-Koreát és az USA-t ért támadások James
Lewis elemző szerint nem voltak komoly esetek – az egyes források szerint Észak-Koreának
tulajdonított incidensek legfeljebb online zajongásnak, tüntetésnek minősíthetők.
Az Amerikával szemben álló országok számára egyelőre nem alakultak ki a megfelelő
politikai körülmények egy kibertámadás megindításához, a nem állami szereplők
(terrorszervezetek) pedig még nem jutottak a szükséges eszközök és tudás birtokába.
A CSIS szerint ez utóbbi tényre a komoly támadások hiánya utal, mivel értelmetlen lenne azt
feltételezni, hogy az Amerikát gyűlölő terroristák hosszú ideje tétlenül ülnek magas szintű
hacker-ismereteiken – sokkal valószínűbb, hogy egyelőre nem rendelkeznek olyan tudással,
amivel jelentős támadásokat indíthatnának.
Hamarosan fordulhat a kocka. Az elemző a viszonylagos nyugalom egyik indokaként – nem
hivatalos forrásokra utalva – azt állítja, hogy a fejlett országok nemzetbiztonsági szolgálatai
műszaki-technikai téren kb. három-nyolc év előnnyel rendelkeznek a feketepiacon
megvásárolható elektronikus támadó szolgáltatásokkal szemben és ez a helyzet mintegy 20
éve változatlan.
James Lewis ettől függetlenül elismeri, hogy a felkészülésre csak rövid idő áll rendelkezésre:
becslése szerint a legjobban szervezett és leggazdagabb Amerika-ellenes csoportok maximum
10 év múlva, de inkább hamarabb hozzájutnak komoly veszélyt jelentő digitális
technológiához a nemzetközi feketepiacon.
Ellenszerként az országos hálózatok megerősítését és hibatűrési célból történő többszörözését
(ún. redundancia) javasolja az elemző - emellett szerinte az USA jogrendjét is modernizálni
kell a fejlett támadók elleni hatékony fellépéshez.
Ijesztőnek látják a helyzetet. A CSIS szerint Amerika ma képességek hiányában nem tudna
visszaverni egy masszív kibertámadást – amire szerencsére kevés az esély. A korábbi
visszatartó erők, a várható keménykezű politikai, sőt esetleg katonai ellenlépések keltette
félelem egyre kevésbé tántorítják el az ellenfeleket. A netes támadók személyét vagy
szervezeti hovatartozását nehéz pontosan azonosítani, ami korlátozza a válaszcsapás mértékét.
Ez aggasztja az agytrösztöt, mivel elemzésük szerint Amerika máris sokkal inkább
ráhagyatkozik a digitális infrastruktúrára, mint lehetséges ellenfelei és ezért rosszabbul jöhet
ki egy kiber-konfliktusból. Ellenpéldaként viszont a hidegháborús korszakot említik, ahol a
szembenálló felek mindegyikét fenyegette az a veszély, hogy a nukleáris fegyverek eltörlik
városaikat a föld színéről, ezért senki sem nyúlt ilyen eszközhöz.
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7.2.10.

Terrorizmus a neten160

Pár héttel ezelőtt egy tálibok által készített weboldalon megjelent üzenetben egy szélsőséges
iszlámista szervezet vállalta magára az afganisztáni koalíciós erők ellen elkövetett négy katona
halálával járó újabb merényletet. Az eset érdekessége azonban nem ez, hiszen az utóbbi
években egyre gyakoribbá vált, hogy szélsőséges nézeteket valló csoportok a világháló
segítségével juttatták el üzeneteiket szélesebb rétegekhez.
Az ügy azért kapott nagyobb nyilvánosságot, mert kiderült, hogy az üzenetet megjelenítő
weboldalt egy Amerikában bejegyzett cég üzemelteti. A honlap mögött meghúzódó tálib
kapcsolatra egy blogger hívta fel az ilyen ügyekkel foglalkozó hatóságok figyelmét.
A vállalkozást azonnal felkeresték a szakszolgálatok és kiderült, hogy fogalmuk sem volt
arról, hogy az egyik ügyfelük tálib kapcsolatokkal rendelkezik. További nyomozások
eredményeként pedig kiderült, hogy egy militáns csoport már több mint egy éve használja a
weboldalt olyan üzenetek megjelentetésére, amiben öngyilkos merényletek végrehajtására, és
a szövetséges erők elleni rajtaütésekre toboroztak önkénteseket.
Az eset kapcsán megszólaló hírszerzők, és privát szakértők arról számoltak be, hogy már több
tucat olyan esetről van tudomásuk, amikor anonimitásukat megőriző iszlám milicisták kerestek
meg amerikai internetes cégeket egy-egy új honlap címének bejegyzése miatt. Ugyanis az
Egyesült Államokban minimális adatszolgáltatás ellenében, viszonylag olcsón és jó
minőségben nagyon könnyen meg tudják rendelni a nekik szükséges szolgáltatásokat.
Egy-egy ilyen eset nyilvánosságra kerülése után mindig heves vita alakul ki arról, hogy a
felfedezésük után az ilyen weboldalakat azonnal le kell-e tiltani, vagy sokkal több előny
származhat abból, ha hagyják őket tovább működni. Hiszen a hírszerző szervek sokszor fontos
információkhoz juthatnak az ilyen internetes oldalak adatforgalmának és felhasználóinak a
megfigyelésével.
Általánosnak tekinthető szakértői vélemény, hogy az internetes oldalak letiltása egyáltalán
nem biztos, hogy célravezető, mert a weboldalak nevének minimális módosítása után egy
másik cég megbízása révén, akár már pár nappal később újra visszakerülhet a nem kívánatos
tartalom a világhálóra.
Ráadásul, amióta tavaly a kongresszus elfogadta a lehallgatás és megfigyelés körülményeiről
szóló szövetségi szabályozást, azóta az amerikai hírszerzés hivatalnokai bíróság végzés nélkül
is szabadon figyelhetik a külföldi csoportok közötti kommunikációt, még akkor is, ha
kommunikációs vonalak több szövetségi államot is átszelnek.
7.2.11.

Facebook: áldás, vagy átok?161

A legnagyobb közösségi oldal 300 millió tagot számlál. Aki csatlakozni szeretne jobb, ha
tisztában van vele: a Facebook veszélyes hely. Megmutatjuk, mennyire.
Arra szánták, hogy boldoggá tegye az embereket, segítse az egymásra találást, a kapcsolatok
létrejöttét. Mégis, pont azok tették veszélyes, gyakran halálos hellyé, akiknek szánták: a
regisztrált tagok. A Facebookról van szó, a világ legnagyobb, és legnagyobb hatású közösségi
oldaláról.
A Facebook veszélyes – mondta Barack Obama amerikai elnök, és bizony igaza van. A
Facebook tényleg veszélyes, és erről legkevésbé az üzemeltetői tehetnek. A hatalmas
közösségi oldal, mely már 300 milliónál is több tagot számlál, olyan hatással van való
életünkre, melyet pár éve senki sem feltételezett.
A Facebook amerikai alapítású ismeretségi hálózat, amely 2004. február 4-én kezdte
működését. A rendszerbe meghívás nélküli, egyszerű regisztrálással lehet bekerülni (szemben
a meghívásos magyar IWIW-vel). A felhasználók városok, munkahelyek, felsőoktatási
intézmények vagy régiók (például Magyarország) által szervezett közösségekhez
csatlakozhatnak, és érhetnek el bennük másokat (a saját hálózaton belül a mások adatlapja
részleteiben is látható, míg más közösséghez tartozó felhasználó adatlapja nem). Mark
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Zuckerberg akkor alapította a Facebookot, amikor még a Harvard Egyetemre járt. Kezdetben
csak a Harvard hallgatói számára volt elérhető az oldal felhasználása, majd később más
egyetemekre is kiterjesztették.
Bár sok közösségi oldal létezik szerte a világon, többségük a mindenki valakinek az ismerőse
elv miatt viszonylag megbízható, biztonságos hely. (persze még itthon is vannak
rémtörténetek, ilyen a magát iwiwen hirdető pedofil gyermekfelvigyázó esete).
A MySpace legyőzője, a Facebook azonban hatalmas. 300 millió olyan embert számlál az
oldal, aki mind kapcsolatban áll kevesebb, olykor több, szintén Facebook-taggal. Ekkora
tömegben törvényszerűen megjelennek a csalók, őrültek, balfácánok, és persze az áldozatok.
Aki tehát regisztrál a Facebookra, jobban teszi, ha tisztába jön a rá váró lehetséges
veszélyekkel. Melyek is ezek?
A hackerek hamar rájöttek, hogy az egymást ismerő emberek hatalmas tömegéből álló
bonyolult hálózat mondhatni szűz terület, mely csak rájuk vár. Nem is kellett sokat várni az
első támadásokra. A bűnözők több módszert is bevetnek, és folyamatosan törik fejüket a mind
újabb és rafináltabb átveréseken.
Az egyik leggyakoribb eljárás a személyiséglopás. Ilyenkor a hacker feltöri egy kiválasztott
tag profilját, és bizalmas adatokat szerez meg róla. A feltört profilt ezután felhasználhatja
spam és adathalász levelek küldéséhez, vagy egyéb támadásokat indíthat onnan, de az is
gyakori, és sajnos sikeres módszer, hogy a profil gazdájának nevében, körlevélben, vagy a
beépített chaten keresztül különböző indokokkal pénzt kér az ismerősöktől. Az átutaláshoz
természetesen a bűnöző saját számlaszámát adja meg. A profilok feltöréséhez nem is kell,
hogy számítógépes szakértő legyen a bűnöző. Vannak már „cégek”, melyek szolgáltatásként,
pénzért kínálják Facebook fiókok feltörését.
A bűnözők másik kedvelt módszere a vírusok, trójaiak, férgek terjesztése. Erre a közösségi
oldalakon belül remek lehetőséget kínál számukra az a bizalmas légkör, ami az ilyen site-okat
jellemzi. A hackerek ilyenkor üzenetet küldenek profilunk postaládájába, melyben izgalmas
(legtöbbször pornót, celebet, poént ígérő) videó linkjét helyezik el. Csakhogy a link fertőzött
weboldalra vezet, ahonnan a gyanútlan felhasználó gépére letöltődik a kártékony program,
mely ezek után fajtájától függően számos gonosztett végrehajtására képes.
A Facebookon elkövetett támadások mára egész összetetté váltak, mint az alábbi példából is
látszik:
– A Panda ActiveScan adatai alapján a Facebook felhasználók egy százalékát fertőzte meg
a Boface-féregtípusok valamelyike – nyilatkozta Sándor Zsolt, a Panda Security
magyarországi igazgatója. – A legújabb féreg, miután megfertőzte a gépet, csak akkor
aktiválja magát, ha a felhasználó a Facebookra csatlakozik. Ekkor küld egy üzenetet
minden, a felhasználó címlistájában szereplő ismerősnek, egy videót ígérő linkkel.
– A link egy videó megosztó portálra vezet, ami a békeidők "Adidas-Adios"
márkahamisítását idézi: a "YuoTube"-os videó természetesen nem lejátszható, viszont
megnyitáskor felszólít egy plugin (kis segédprogram) letöltésére, ami valójában egy
hamis vírusirtó. A Panda adatai szerint az ilyen jellegű fertőzéseknél 1200 százalékos
növekedés könyvelhető el 2008-hoz képest.
– Nem csak a bűnözők lesik árgus szemmel a közösségi oldalakon megjelenő – önként
világgá kürtölt – személyes adatokat, fotókat. A munkaadók, olykor akár a hitelintézetek
is használják a Facebookot, és más közösségi oldalakat, hogy leellenőrizzék a velük
kapcsolatba kerülő személy állításait. A nyilvánosan megadott információk pedig
sokszor a jelen, vagy jövőbeni egzisztenciát is veszélybe sodorhatják. A munkaadó
egybeveti az önéletrajzban és a személyes profilban megadott adatokat, melyek között –
valljuk be – gyakran lehet komolyabb eltérés. Innentől pedig lőttek a megpályázott
állásnak, hitelnek.
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7.2.12.

Kínai kémprogram Magyarországon - nem is kínai, nem is kém?162

Amíg a kémprogramot nem azonosították a szakértők, addig nem lehet egyértelműen
kijelenteni, hogy a kínai állam kémkedne magyar cégeknél. A Nemzeti Nyomozóiroda
csúcstechnológiai osztályánál nincs ilyen ügy, de az NBH vizsgálódik.
Egyáltalán nem biztos, hogy a kínai állam által az erőszakos tartalmak visszaszorítására
kifejlesztett szűrő, a Green Damet találták meg Magyarországon – mondta az FN.hu-nak
Gombás László a Symantec vezető rendszermérnöke. Gyakori eset ugyanis, hogy egy legális
programot patkolnak meg, alakítanak át a vírusokat író bűnözők, amely eredete csak alapos
elemzés után állapítható meg.
A Symantecnél egyébként egyre gyakrabban találkoznak olyan crimeware-nek nevezett
szoftverrel, amelyet eredetileg valamilyen védelmi programként kapnak meg a felhasználók,
de közben igazi trójai lóként bekerül a rendszerbe.
Egyre nagyobb a veszély. Ezeknek ráadásul vannak olyan pofátlanabb verziói is, amelyek egy
idő után olyan üzenetet is küldenek, hogy vásárolják meg a fizetős verzióját a programnak,
amelyre további vírusokat, és kémprogramokat tölthetnek le. A biztonsági cégnél pedig
találkoztak olyan esettel is, amikor egy videokártyához adott meghajtó programhoz adtak
vírust.
A vezető mérnök szerint azzal, hogy egyre több eszköz kerül fel a hálózatra, mint a térfigyelő
IP-kamerák, vagy akár az IP-tévék set top dobozai, egyre jobban kiszolgáltatottabbak lesznek,
és egyre nagyobb szükség lesz a védelemre.
Az NBH is vizsgálódik. A Nemzetbiztonsági Hivatal jelenleg vizsgálja az ügyet, ezért
egyelőre még nem tudnak mondani több információt, de egy kormányzati szakértő szerint ez a
fajta módszer nem annyira az állami hírszerzésre jellemző, hanem a szervezett bűnözésre,
illetve a konkurens cégek illegális információszerzésére. Léteznek egyébként olyan
stratégiailag fontos magyar cégek, akiknek az informatikai támadása ellen a kormányhivatalok
is közreműködnek.
Az FN.hu a Nemzeti Nyomozó Irodát is megkereste, amelynek Csúcstechnológiai Bűnözés
Elleni Osztálya is működik. Megkérdeztük, volt-e már olyan eset, hogy valamely állam
kémprogramokkal figyelt meg cégeket, illetve, hogy a rendőrség foglalkozik-e a
kémprogramok kivédésével, de csak azt a választ kaptuk, hogy "az NNI-nél nincs ilyen ügy."
A Green Dam: szűrő, vagy kémprogram? Szerda reggel egy információbiztonsági cég, a
Sunbelt vezetője bejelentette, hogy egy kínai állami fejlesztésű kémprogram figyelte meg és
küldött képeket egy magyar cég térfigyelő kameráiról, illetve az összes nyomtatott
dokumentumait letölthették. A Sunbelt egyik viszonteladója egy magyar vállalkozás hálózati,
IP-térfigyelő biztonsági kamerák eszközmeghajtóiban fedezte fel a Green Damet. A kamerákat
felszerelő céghez ugyanis az ügyfél gyakori panasszal érkezett: különböző fájlok mentésekor
számos esetben lelassult, illetve lefagyott a kliens oldali gép, gyakran a teljes rendszer is, s
hasonló jelenség történt nyomtatási parancs kiadásakor is.
„A kínai kormány szerint a Green Dam célja az erőszakos tartalmak visszaszorítása révén az
internetezők, elsősorban a fiatalok védelme. A szoftver azonban hasonlóan működik a
klasszikus jelszófigyelő alkalmazásokhoz, mint például a listavezető Zbot: beállítása révén
minden tartalmat képes megfigyelni, illetve továbbítani megbízójának.” – mondta Bódis Ákos,
a Sunbelt magyarországi vezetője.
7.2.13.

Részben alkotmányellenes a német távközlési adattárolás163

A Német Alkotmánybíróság sürgősséggel tárgyalt egy nyolc személy által, a
telekommunikációs adattárolással kapcsolatban benyújtott beadványt és precedens értékű
döntést hozott.
Az ítélet értelmében a német kormány és a parlament köteles visszaállítani a jogszabály
elfogadása előtti állapotot. A testület szerint ugyan továbbra is lehetőség van a távközlési
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forgalmi adatok gyűjtésére, azonban a rendőrség és más hatóságok ezt kizárólag súlyos
bűncselekmények elkövetésének gyanúja esetén tehetik meg (vagyis például fájlcserélőkkel
szembeni fellépés esetén nem) és ezekkel az információkkal sem tehetnek meg bármit.
A bíróság ugyanakkor jóváhagyta az internetszolgáltatók és a telefontársaságok adatgyűjtését,
ám kikötötte, hogy ezek kiadását a hatóságok mely esetekben kezdeményezhetik. "Brigitte
Zypries igazságügyi miniszter a távközlési adattárolást a parlament akarata ellenére vezette be.
Éppen emiatt és az ítélet tükrében távoznia kell" – reagált a Német Alkotmánybíróság ítéletére
Patrick Breyer, az Adattárolási Munkakör (AK Vorrat) nevű német civil szervezet munkatársa.
Az AK Vorrat egyúttal azt követelte, hogy a német kormány azonnali hatállyal állítson le
minden, az állampolgárok távközlési és utazási szokásaival kapcsolatos adatgyűjtést. "Egy
szabad jogállamban az állampolgárok utáni ok nélküli, tömeges, számítógépes hajsza
egyszerűen nem fogadható el" – áll többek között a szervezet közleményében.
Érdekesség egyébként, hogy a határozatot nagy megelégedéssel fogadta Brigitte Zypries
német igazságügyi miniszter is. "Elégedett vagyok az első fokú döntéssel. Remélem, hogy a
karlsruhei bírók másodfokon sem változtatnak az álláspontjukon. Bízom abban, hogy a
másodfokú ítéletig megszületik a kérdésben az Európai Bíróság határozata is. Az állam világos
választ kapott: nem sértheti meg az emberek alapvető jogait " – mondta a döntés kihirdetése
után Peter Schaar német adatvédelmi biztos.
Mint ismeretes, a huszonöt európai uniós tagállam igazságügyi miniszterei 2006 februárjában
szavazták meg az egységes távközlési adattárolásról szóló tervezetet. A jogszabály értelmében
legfeljebb két évig tárolják a vezetékes, mobil- és VoIP-beszélgetések, az SMS-, a chat-, az
FTP-, a P2P-, az e-mail és az internetforgalom adatait. Ezek közé az információk közé tartozna
az előfizető vezetékes és mobiltelefonszáma, a hívó felek számai, a hívások időtartama és
időpontja, valamint az internetezésről szóló naplófájlok. Az Osztrák Internetszolgáltatók
Szövetsége (ISPA) korábban már bírálta a kötelezettséget, mondván az irányelv technikailag
"teljesen hülyeség".
Ráadásul számos kérdés megválaszolatlan maradt, például, hogy mely hatóságok és mikor
férhetnek hozzá az adatokhoz vagy, hogy kik viselik az adattárolás költségeit. Wilfried
Gansterer, a Bécsi Egyetem munkatársa pedig nemrég egy újabb kérdést vetett fel, miszerint
az internetszolgáltatóknak a spam e-maileket is meg kell őrizniük?
7.2.14.

Összeomlanak a mobilhálózatok?164

A számítógépes hálózatok kihasználása mellett a hekkerek új célpontok után néznek: a New
Scientist riportja szerint hamarosan a mobilhálózatok lesznek veszélyben.
Elsősorban bankok és politikai szájtok ellehetetlenítésére használják azt a módszert, amelynek
első lépése megannyi számítógép megfertőzése. A támadó nem a saját gépét, hanem a fertőzés
után általa irányított gépek tízezreit használja fel egy-egy oldal megtámadására. A "támadás"
köznapi nyelven abból áll, hogy mindegyik gép egyszerre próbálja meg elérni az adott oldalt,
amely az a túl sok kérés miatt elérhetetlenné, a szolgáltatás használhatatlanná válik.
Az első ilyen támadás 1999-ben történt, kutatók azonban most attól tartanak, hogy nem kell
hozzá sok, és a mobilhálózatok is kitűnően átalakíthatók lesznek zombi hálózattá,
veszélyeztetve ezzel a szolgáltatókat.
Patrick Traynor atlantai kutató modellezte a dolgot. Egy mobilszolgáltató adatbázisa minden
információt tartalmaz az átlagosan 5 milliónyi előfizetői SIM-kártyáról és magáról a hálózat
működéséről. Traynor úgy találta, hogy kevesebb, mint 12 ezer fertőzött telefonnal már a
mobilforgalom 93 százalékát meg lehet bénítani egy feltételezett, 1 millió előfizetéssel
rendelkező szolgáltatónál. Könnyen kiszámolható, hogy 3, 5 vagy 10 millió előfizetéshez sem
kell túl sok mobil.
A telefonok megfertőzésében egyre több lehetőséget látnak a hekkerek, mivel az okosmobilok
képességei inkább hasonlítanak a számítógépekéhez, mint a 10 évvel ezelőtt telefonként
definiált készülékek használati funkcióihoz.
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7.2.15.

A digitális szocializmus valóban működik?165

Az internetes technológiákat felhasználó emberek társadalmi helyzettől, életkortól és
kontinenstől függetlenül összekapcsolódva olyasmire képesek, amire eddig egyetlen
államforma és politikai rendszer sem tudott választ adni. Az IT-ipar eredményeiből nemcsak a
politikusok és társadalomtudósok, de a gazdasági szakemberek és a mamutcégek vezetői is
sokat tanulhatnak.
A Wikipedia, a Twitter, vagy akár a Flickr fotómegosztó oldal nemcsak az interneten
forradalmasították a kommunikáció és információkezelés eddigi formáit, de kulturális és
társadalmi paradigmaváltást is jeleztek. A Wired magazin júniusi számában címlap sztoriként
foglalkozott a jelenséggel, hogy a változásnak már nemcsak a szelét érezhetjük, de nap mint
nap tapasztalhatjuk saját bőrünkön egy olyan, globális, kollektivista társadalom hatásait, amely
alapjaiban változtathatja meg életmódunkat.
Bill Gates, a Microsoft egykori első embere korábban a „modern idők kommunistáinak”
nevezte a nyílt forráskódú szoftverek támogatóit. S bár alapvetően hibás a szabadon
fejleszthető alkalmazások készítőit a munkásmozgalmak lánglelkű forradalmáraihoz
hasonlítani, egyvalamiben helytálló lehet a hasonlat: a mindenkit mindenkivel összekapcsoló
globális hálózatnak köszönhetően a szocializmus merőben újszerű formája kezd kialakulni.
Persze ebben az online közösségben nyoma sincs öt éves tervnek, vagy az állam mindenható
jelenlétének – sőt, éppen ellenkezőleg, amint ezt az iráni választás kapcsán kialakult helyzet is
remekül példázza. John Gilmore aktivista, a szabadságjogokat árgus szemekkel figyelő
szervezet, az Electronic Frontier Foundation egyik alapítója szerint ugyanis: „a hálózat a
cenzúrát hibaként értelmezi és megkerüli”.
A digitális szocializmusból emellett hiányzik az osztályharc, s – egyelőre – a politika: a
kormányzatok kizárásával a felhasználók csoportjai kulturális vagy gazdasági téren működnek
együtt, sokszor pénzügyi érdekektől mentesen, a közös jó érdekében.
Gates hasonlata annyiban téves, hogy az ott megjelölt kommunizmus a szigorúan lezárt
határok, központosított kommunikáció és felülről vezérelt ipari folyamatok világa. Ebben a
közegben alakulhatott ki ugyanis a kollektív tulajdon fogalma, s a szabad piacot béklyóba
verő, mindenható politbürók által összeállított ötéves tervek rendszere.
Ezzel szemben a digitális szocializmus a határokon és társadalmi csoportokon átívelő
interneten fejlődött ki, lényegét tekintve pedig az egyes személyek autonómiáját erősíti, a
centralizációval szemben. Az együttműködés megmaradt, ám ahelyett, hogy a „köz” számára
elérhető kalapácsokon, vésőkön és talicskákon osztoznának a kommuna tagjai, mindenki által
hozzáférhető szoftvereken, programozási felületeken (API), blogsablonokon és hasonló
erőforrásokon dolgoznak, sokszor közösen, közös célért.
7.2.15.1.

A nyílt forráskódtól a nagyvállalati rendszerekig

Történelmi háttere miatt maga a szocializmus szó – Kevin Kelly, a Wired számára is
publikáló szabadúszó szerint – félreérthetővé teszi a fenti fogalmat, de mégis ez a kifejezés
írja körül a legjobban azt a világot, amely olyan technológián alapul, amely valós erejét,
hatékonyságát a közösségi együttműködésből, interakcióból nyeri. Sőt – érvel Kelly –
amikor emberek tömegei dolgoznak együtt a közös jó érdekében, s munkájukat (amelyért
nem kapnak fizetést) megosztják egymással, majd mindenki élvezi az így elért
eredményeket, nem ördögtől való a szocializmus egyik formájának nevezni.
Nem ez az első alkalom, a kilencvenes évek második felében John Barlow, aktivista és
egykori hippi „dot-communism” néven illetve az akkor még csak csírájában létező
jelenséget. Az ö meghatározása szerint ez „szabadon tevékenykedő résztvevőkből álló
munkaerő”, decentralizált „bartergazdaság”, ahol nem létezik tulajdon.
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Egy tényező hiányzik azonban a digitális szocializmusból, ez pedig az ideológia. A
„mozgalom” követői nem osztoznak hitvallásukban, csupán a megosztáson, a felhasznált
technológián és a felhalmozáson alapuló munkamódszeren.
Clay Shirky médiakutató 2008-as Here Comes Everybody (Itt jön mindenki) című
könyvében négy csoportra osztotta ennek az új típusú közegnek a tagjait. Az emberek
először csupán megosztják egymással az információkat, fényképeket stb., majd innen lépnek
tovább az együttműködés, a kollaboráció, majd a kollektivizmus irányába. Minden lépcsőnél
fokozódik a koordináció mértéke. A felhasználói csoportok elemzése Shirky szerint bőséges
bizonyítékot szolgáltat ezek alátámasztására.
Mindezek eredményeként a társadalmi berendezkedésnek egy olyan hibridje jön létre, amely
leginkább az észak-olaszországi vagy baszkföldi manufaktúrákhoz, családi vállalkozásokhoz
hasonlítható, amelyek dolgozói egyben tulajdonosok is, s az államtól függetlenül döntenek
vezetőikről, valamint a bevételek elosztásáról. Csak az internet révén létrejött alacsony
költségű, azonnali és mindenütt jelenlévő együttműködés tette lehetővé hogy a „digitális
szocialisták” ötleteit és fejlesztéseit egymástól merőben különböző területeken integrálják és
alkalmazzák, legyen szó nagyvállalati szoftverekről vagy kiskereskedelmi megoldásokig.
A számok magukért beszélnek: az Ohloh nevű cég, amely a nyílt forráskódú iparág
teljesítményét elemzi, durván 250 000 embert tart nyilván, akik közel 275 000 projekten
dolgoznak. Ez pedig csaknem a General Motors munkaerejének felel meg, még akkor is, ha
a szóban forgó szakemberek jelentős része csak részmunkaidőben foglalkozik efféle
fejlesztésekkel. A legfontosabb azonban, hogy ennek a hatalmas tömegnek egy jelentős
hányada teljesen ingyen végzi a munkáját. Egy felmérés szerint a tavaly megjelent Fedora
Linux 9 operációs rendszer fejlesztésébe mintegy 60 000 évnyi munkaórát fektettek a jórészt
lelkesedésből dolgozó fejlesztők.
Természetesen ennél jóval nagyobb a száma az online együttműködésben érintett
felhasználóknak. A YouTube videomegosztó forgalma közel havi 350 millióra tehető, a
Wikipediához mintegy tíz millióan írtak bejegyzéseket – igaz, a szerkesztés, javítás
sziszifuszi feladatai egy alig 2000 főt számláló csoport vállát nyomják –, több mint 35
millióan, több mint hárommilliárd képet töltöttek fel a Flickr fotómegosztóra. Ezek a számok
remekül mutatják, hogy mekkora a közösségi média iránt az érdeklődés, s akkor még nem
beszéltünk a Facebook hálózati oldal több mint 200 millió felhasználójáról. Forradalmakat
pedig ennél jóval kisebb létszámú csoportosulások is kirobbantottak már.
7.2.15.2.

Választási siker és vergődő autógyárak - közös gyökerek

Az internet egykori családias, megosztáson alapuló világára rátelepülhettek ugyan a
nagyvállalatok és a profitorientált vállalkozások, ám az egyes emberekben rejlő
segítőkészség nem tűnt el, épp ellenkezőleg. Amikor felmérést készítettek, melynek során
közel háromezer nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésével foglalkozó szakembert kérdeztek
meg motivációikról, az ingyenes együttműködés iránti vonzalmukról, sokan adták azt a
választ, hogy tanulni szeretnének, illetve új képességeket és tudást szeretnének elsajátítani.
Továbblépve érdemes megnézni az olyan kezdeményezések sikerét, mint például a Kiva
nevű, közösségi kölcsönökre szakosodott oldal. Első hallásra valószínűleg senki sem
gondolta volna, hogy működőképes lehet egy olyan modell, melynek lényege, hogy
különböző vállalkozásokat, vagy akár elszegényedett farmereket lehet kisebb-nagyobb
adományokkal, mikro hitelekkel, kölcsönökkel támogatni, sok esetben teljesen ismeretlenül.
Hasonló a helyzet a PatientsLikeMe nevű oldallal, ahol különböző betegségekben szenvedő
emberek oszthatják meg egymással tapasztalataikat, panaszaikat, s akár orvosi leleteiket is.
Sokan aggódtak, hogy az internetnek köszönhetően az ilyen bizalmas jellegű információk is
kikerülhetnek a nyilvánosság elé, ám ahogy e fenti oldal sikere is mutatja, kifejezett
igényünk van arra, hogy jobban megismerjünk másokat, s ugyanakkor hírt adjunk saját
magunkról.
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Ezt a tendenciát egyébként már most tetten érhetjük, hiszen egy-egy aktívabb internetfelhasználóról hamar megtudhatjuk, hogy éppen hogyan érzi magát, mivel úgynevezett
státuszüzenetet hagy magáról a közösségi oldalakon (pl. Facebook), a Twitter mikroblogon,
vagy akár az MSN üzenő szoftver profiljában. Emellett megtekinthetjük, hogy milyen
weboldalakat talált érdekesnek, ha elmenti a címüket egy olyan linkmegosztón, mint például
az URL guru, vagy a delicio.us nevű szolgáltatás.
A digitális szocializmus tehát itt van, köztünk van, s több millió ember napi online
tevékenykedésén keresztül szépen lassan változtatja világképünket és a társadalomról
alkotott felfogásunkat. Ez pedig akár politikai szempontból is lényeges lehet, elég csak
Barack Obama amerikai elnök kampányára gondolni, aki riválisához képest sokkal
erősebben támaszkodott az internetes és a közösségi média által kínált eszközökre, s ezáltal
jóval nagyobb tábort tudott maga mögé felsorakoztatni, mint a tévé- vagy rádióreklámokban
bízó, „régi vágású” ellenfelei.
Nemcsak a politika, hanem a gazdaság szereplői is jobban teszik, ha alaposabban szemügyre
veszik a fent leírt társadalmi paradigmaváltást lehetővé tévő IT-ipar dinamikáit. Chris
Anderson, a Wired magazin főszerkesztője, egyben a HVG Könyvek által magyarul is
megjelentetett Hosszú farok című könyv szerzője szerint ugyanis „az óriásvállalatok,
konglomerátumok ideje lejárt. Az üzleti élet jövőjében sokkal több kezdő kisvállalkozás
(startup), kevesebb mamut és végtelen sok lehetőség rejlik.”
Jó példa erre az amerikai autóipar válsága, a Big Three néven emlegetett autógyárak
(General Motors, Ford, Chrysler) krízise. A külső innovációtól mereven elzárkózó vállalatok
ugyanis saját berkeiken belül intézték fejlesztéseiket, az elmúlt három évtized során is. A
Harvard Business School professzora, Clayton Christensen Az innovátor dilemmája című
könyvében ennek okát úgy fogalmazta meg, hogy a hosszú múltra visszatekintő iparágak
sikeres szereplői ritkán karolják fel az innovációt, ezzel ugyanis saját – központosított –
üzleti modelljüket veszélyeztetik.
7.3.

Összegzés illetve következtetések és ajánlások a 7. fejezet alapján

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.
7.3.5.
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Az információs társadalom kialakulásának előidézője a gazdaság globalizálódása és
a vállalatirányítás ebből fakadó válsága, fő motorja a számítástechnika és a
távközlés rohamos fejlődése, legfontosabb állomásai a személyi számítógépek
elterjedése és a szélessávú adatátviteli hálózatok megjelenése, szimbolikus
jelentőségű technológiai újításai az internet és a mobiltelefon.
Szinte minden biztonsághoz, nemzetbiztonsághoz tartozó terület, kérdés, jelenség,
gondolat, tevékenység mögött megtalálhatók a globalizálódott Információs
Társadalom mindenre kiható biztonsági kihívásai, kockázatai (és természetesen
előnyei is).
Vannak az információs társadalomnak politikai dimenziói is. Az informatika
lehetőséget ad a bűnüldözés hatékonyságának, a személyi biztonságnak a
növelésére, de a totális diktatúrák (lásd "Big Brother") is jó segítséget találhatnak
benne, hiszen olyan vékony a jogi védelem "páncélja". A demokrácia erősítésére is
jó, eléggé nyilvánvalóan elősegítette a diktatúrák megbukását azok
destabilizálásával, de a demokráciákat is lehet az informatika eszközeivel
destabilizálni.
Az elmúlt évszázad végére jellemző információs forradalom hatására az információs
társadalmakat az határozza meg, hogy az információs hatalom fontos tényező lett a
hierarchizált világrendszer szinte minden területén és szintjén.
Az információs társadalom elméletében az elmúlt években a hálózattársadalom
fogalma nyert fontosságot. A hálózatépítés logikájának terjedése lényegileg
módosítja mind a működési folyamatokat, mind az eredményeket a termelés, a
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7.3.6.

7.3.7.
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7.3.10.
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7.3.12.

7.3.13.

tapasztalat, a hatalom és a kultúra folyamataiban. Ezeknek a folyamatoknak az
elemzése és értékelése stratégiai kérdéssé vált.
Korunkban nagy társadalmi átalakulás zajlik, amit sokan információtechnológiai
forradalomnak neveznek. Ennek során az álláspontok két hamis szélsősége alakult
ki. Az egyik szerint a globalizáció folyamataival minden rendben lesz, ha szabaddá
válik a leleményesség és a piaci verseny. A másik álláspont azt tartja, hogy az
információs technológia fejlődése nem más, mint a kizsákmányolásnak, a
foglalkozások tönkretételének, a környezet lerombolásának, a magánszféra elleni
támadásnak egy új eszköze. Összegezve: a technikai elit álláspontja áll szemben az
új géprombolókéval.
Az EU az informatikai technológiai forradalom gazdasági és szociális kihívásaival
kapcsolatban pozitív álláspontot alakított ki. Szerinte, a technológiai forradalom
révén elő kell segíteni a foglalkoztatást, a növekedést és a termelékenységet;
biztosítani, hogy az információs társadalom kialakulása Európa számára kohéziós és
ne megosztó, integráló és ne fragmentáló, lehetőséget hozó és ne fenyegetést jelentő
folyamat legyen.
A jóléti állammal összefonódott demokrácia válságban van. A nemzetállamnak
határok általi elkülönülése – ezáltal önállósága – csökkent (lásd a schengeni
szerződést). Az állam kezd „elidegenedni” állampolgáraitól, mivel már kevésbé
képes a tőkemozgások kontrolljára, a társadalmi biztonság garantálására és a
nemzeti keretekben vállalt kötelezettségei (foglalkoztatás, szociális gondoskodás
stb.) teljesítésére. Az információ korában a központi kormányok és elitek, a városi
értelmiségi centrumok is elveszítik hatalmukat a média globalizálódásával szemben.
A felsorolt folyamatok ellenőrzést és értékelés igényelnek biztonsági illetve
nemzetbiztonsági vonatkozásokban is.
Az anyag – energia – információ fogalomhármas súlyozása módosult az információ
javára. Az információ a tőkéhez vagy a munkaerőhöz hasonlóan termelési
tényezővé, áruvá vált, ma pedig már minden terméknek van pénzértéke és
információértéke is, s az információtartalom a mérvadó. Az információs (termelő,
feldolgozó, terjesztő, ellenőrző) tevékenységek egy új gazdasági szektort hoztak
létre. Az információtechnológiai fejlődés eredményeként az áruk vagy termékek
információtartalma jelentősen megnőtt az elmúlt ötven évben (a nyersanyag- és
energiatartalom rovására).
A globalizáció motorjai, a transznacionális társaságok meghatározó tényezői az
információs társadalom paradigma sajátos alakulásának, ill. a monetarizmus néven
összefogott pénzügyi megoldások globális közvetítésének is.
Az állam nem képes ellenőrizni a hálózatokba szerveződő kommunikációt, ezért a
korszerű információtudományos szemlélet a kvázikaotikus társadalom, mint
rendszer modellezésével, megértésével próbálkozik. A tisztességtelen előnyszerzés,
a jogszerű, de erkölcstelen spekuláció, ill. a bűnözés világméretű jelenléte a legfőbb
veszélyei az internet által megtestesített paradigmának.
Az internet – a széleskörű és meghatározó hasznossága mellett – az informatikai
háború, az informatikai terrorizmus eszköze is. A távközlési és informatikai bűnözés
terjedése jelentős, a hatékony védekezés szellemi és anyagi ráfordításai napról-napra
nőnek. Országos és nemzetközi összefogás nélkül a nemzeti szellemi és pénzügyi
források nem tudnak lépést tartani a bűnözéssel.
Az információs forradalom olyan jellegű és ütemű fejlődést hozott, ahol – az
infokommunikációnak a társadalmakat, a politikát, a gazdaságot befolyásoló, pozitív
hatásai mellett – az infokommunikációs biztonsági kockázatok hatványozottan
megnőttek. Az egészségügyi, szállítási, banki-pénzügyi, államigazgatásiközigazgatási, stb. rendszerek támadhatóságában és egyben védelmében is jelentős
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szerepet játszik az infokommunikációs közmű. A gazdasági szféra, a gazdasági
egységek infokommunikációs biztonsága meghatározó összetevője egy ország
gazdasági biztonságának.
Minden magyar államigazgatási és közigazgatási szervezet adat- és
információvédelmét, egy országos hatáskörű állami szervezetnek kellene elláttatnia,
a megfelelő információs illetve informatikai biztonság érdekében. Ezzel
maximálisan biztosítható lenne az egységes biztonsági szint, a kézben tartható
kockázat, az egységes szemlélet és gyakorlat.
A magyar cégek többségének – talán csak a legnagyobbakat kivéve – általában nincs
olyan informatikai stratégiája, amely meghatározná, hogy az informatika milyen
módon szolgálja ki a tervezett üzleti célokat, folyamatokat. Komoly hiányosság,
hogy a cégek többségénél nincsenek tisztában a céget fenyegető kockázatok és az
üzleti folyamatok fenntarthatósága közötti összefüggésekkel, illetve ennek kapcsán
azzal, hogy az informatikai rendszerek hibái milyen óriási közvetlen károkat
okozhatnak. Az elvégzett kockázatelemzések eredményei az esetek többségében
hatalmas meglepetést okoznak a felső vezetésnek. Mindezek alapján a legnagyobb
gondot az okozza, hogy a felmerülő problémákat a legtöbb helyen nem átfogóan,
rendszerben gondolkodva közelítik meg, hanem csak egyes részterületeken
próbálnak meg eredményeket elérni, és ezek megvalósítására sokszor még mindig
elegendőnek tartják az eszközök megvásárlását. A rendszerben gondolkodás egyik
összetevője az is, hogy a cég üzleti stratégiájába az informatikának és az
informatikai biztonságnak szervesen bele kell illeszkednie. Azonban ezek a
stratégiai kérdések ma még nem kapták meg a jelentőségükhöz méltó helyet.
Az adat-információ biztonságnak nem a műszaki-technikai feltételek, hanem a
műszaki-technikai eszközöket üzemeltető, a dokumentumokat, adatokat,
információkat kezelő személyzet, az ember a legnagyobb kockázata. Az emberi
tényezőnek, mint a legjelentősebb biztonsági kockázati elemnek az
ellenőrizhetősége is megszervezhető bizonyos kereteken belül, de nem végezhető el
mindenre kiterjedően, azaz a teljes kockázatmentességet nem lehet elérni. Alapvető
probléma, hogy az ember gondolkodó, okos lény, miközben szubjektum, érzelmi
lény is, azaz az élete egy változó folyamat, ami kiszámíthatatlanul befolyásolhatja
egyéniségét, tulajdonságait és érdekviszonyait. Ezért a mai megbízhatósága és
erkölcsi tartása a jövőben megváltozhat.
Az adat-információ biztonság nem informatikusi, hanem rendvédelmi szemléletet,
feladatot és felelősséget igényel. Viszont az informatikusok, a kezelők szemlélete
általában messze van a rendvédelemtől, a vagyon- és érdekvédelemtől, hiszen a
képzésük, ismeretük és a gyakorlatuk csak a „szakmára” koncentrálódik. A cégek
vezetői ezt általában nem látják át illetve ők sem kezelik rangján ezt a kérdést. A
távközlési és számítástechnikai rendszerek védelmét, biztonságát egy külön belső
ellenőrzési- védelmi-rendészeti (belbiztonsági, belső elhárítási!) szervezeti
egységben lévő szakemberekkel kell biztosítani.
Egyre növekvő számú terrorcsoport alkalmazza az interneten alapuló hálózatos
szervezeti formát. Ennek megfelelően szétszórt csoportok működnek interneten
keresztüli kommunikációval, központi parancsnokság nélkül. Statisztikailag
kimutatható, hogy a hálózatos struktúrákon alapuló szervezetek több merényletet
hajtanak végre, illetve a végrehajtás szervezettsége is magasabb fokú. Több
terrorszervezet a logisztikai támogatásban, a személyi és tárgyi utánpótlás
megszervezésében is felhasználja az információtechnológia vívmányait.
Az internethálózat, éppen a decentralizált jellegéből adódóan, egy nagyon
biztonságos kommunikációs platform, a rajta folyó információáramlás nagyon
nehezen nyomon követhető és felderíthető.
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Az informatikai rendszerek egyre nagyobb mértékű alkalmazása az előnyök mellett
új veszélyekkel és kockázatokkal jár a NATO szövetségi, a nemzeti és a védelmi
szféra infrastruktúrára nézve is. A biztonság megőrzésére a NATO rendszerekben
többszintű védelmet kell alkalmazni (a védendő rendszerek fontosságának
megfelelően) és el kell fogadni azt a szemléletet, hogy nincs tökéletes biztonság.
A védelmi szféra egyes területein számítógépes gerinchálózat van kiépítve, amelyen
keresztül a lokális hálózatok – az információcsere biztonságának
figyelembevételével – összekapcsolhatók. Problémaként vetődik fel, hogy a védelmi
szféra informatikai rendszerei a kereskedelemben kapható szoftverekből és
hardverekből épülnek fel. Több éve foglalkozik a védelmi szféra azzal, hogy a
kereskedelemben kapható, de külön eljárással minősített és bevizsgált szoftverekkel
kell az informatikai feladatokat megoldani. A nyílt rendszerek irányába történt már
elmozdulás. Az internet kapcsolat a minősített adatokat tartalmazó rendszerek
számára tilos, a nem minősített adatokat tartalmazó rendszerek tűzfalak
alkalmazásával kapcsolódhatnak egymáshoz és a nyilvános rendszerekhez.
Az általános kockázatelemzés egy részterülete az informatikai kockázatelemzés,
amely alatt az informatikai rendszert, az informatikai infrastruktúrát és az ezeket
üzemeltető informatikai szervezetet fenyegető veszélyek rendszeres azonosítását,
vizsgálatát és értékelését értjük. A kockázatelemzéseket rendszeresen el kell
végeztetni.
A rejtjelzés alapvető feladata algoritmikus eszközökkel biztosítani azt, hogy védett
adatok csak az azok felhasználására kijelölt körben legyenek érthetők. A
kriptográfiának nem az egyetlen célja, hogy egy adott rejtjelezett szöveg elméletileg
feltörhetetlen legyen, a hangsúly a gyakorlati feltörhetetlenségen van. Olyan
nehézségű rejtjelezést kell választani, hogy egy esetleges feltörési kísérlet erőforrás
igénye (pénz, idő, emberi erőforrás) nagyobb legyen, mint a feltört információból
elérhető haszon.
A katonai vonatkozású információs műveletek elképzelhetetlenek időbeni, fontos és
hiteles felderítési adatok nélkül. Az időszerű és megbízható információ biztosítása a
parancsnok számára a korszerű műveletek során minden katonai szervezet egyik
legalapvetőbb feladata. Az információt számos forrásból lehet megszerezni, amelyek
nyíltak és titkosak lehetnek. A nyílt információk gyűjtése mindig is a hírszerző
munka részét képezte, de az elektronikus úton, azon belül is a számítógépes
hálózatok révén megszerezhetőké még nem tekint vissza hosszú múltra.
Az információszerzés eljárásainak és képességeinek megváltozása mellett új
jelenség, hogy az információszerzés privatizálódik. Ma már nem csak állami
szervezetek végeznek felderítő munkát, hanem civilek is folytatnak adat- és
információgyűjtést, elemzést, valamint értékelést. Ez sok esetben meglepően
termelékenyebb és költséghatékonyabb, sőt sokkal diszkrétebb is lehet.
Az információk elektronikus tárolása, kezelése és keresése egyszerűbb, valamint a
feldolgozásuk is olcsóbb, gyorsabb, mert nagy részben gépesíthető. Ezek a jó
tulajdonságai az okai annak, hogy a hagyományos, nem elektronikus információkat
is fokozatosan átalakítják ebbe a formába. Elektronikus formában az információkat
gyorsan, egy időben sok felhasználóhoz lehet eljuttatni, amelynek eszközei az
elektronikus média és az internet. A nyílt információszerzést nehezítő tényező, hogy
a megszerezhető információ mennyisége hatalmas. Ennek a nagymennyiségű
anyagnak a feldolgozása kézi módszerekkel lehetetlen, csak számítógépek
alkalmazásával oldható meg, mert azok lehetővé teszik számos feladat automatikus
elvégzését.
Az antiglobalizációs mozgalmak egyesítik magukban a neoliberalizmus bírálatát, a
kapitalizmuskritikát (különböző mértékű radikalizmussal), az antiimperializmust, a
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népek szolidaritását és az antirasszizmust. A globalizációkritikai mozgalmak
következetesen elutasítják a globalizációval szembeni fundamentalista (nacionalista,
a nemzetállami keretek újra megerősítését visszasíró) kritikát, valamint a hatalmi
elitek által provokált etnikai és vallási konfliktusokat. A globalizációellenes
megmozdulások nem a termelés, a kultúrák, az érintkezés modern technikáknak
köszönhető világméretűvé válását, illetve szabad áramlását tagadják, hanem azt a
formát, amelyben ez megvalósul: ahol a gazdagodás, a profit előbbre való az
embernél. A szociális világfórum mozgalommá szerveződött. Mára a világ számos
országában tartottak helyi szintű szociális fórumokat, és sor került több nagy
regionális fórumra, elsőként az európai szociális fórumra, majd az ázsiai szociális
fórumra, de tartottak szubregionális és tematikus szociális fórumokat is. A
globalizációkritikai mozgalmak a volt szocialista országokban a rendszerváltás után
meggyengült baloldal apró műhelyeiből nőttek ki, s a fenti okokból egyelőre jóval
kisebb befolyással bírnak, mint a nyugat-európai mozgalmak.
Nemzetközi hírforrások szerint, a kínaiak nagyon komoly energiát fordítanak az
elektronikus kémkedésre. Két év alatt legalább 1295 számítógépre „látogattak el” a
dolgos kínai hackerek, mellyel 103 ország bizalmas, titkos adatainak egy részét
szerezhették meg. Olyan illusztris személyekről is információt gyűjtöttek, mint a
Tibet függetlenségi törekvésének egyik legismertebb jelképének tekinthető Dalai
Láma. Egy mások hír szerint Kína fokozza az elektronikus kémkedést amerikai
vállalatok ellen – idézte egy olyan tanulmány megállapítását csütörtökön a Wall
Street Journal, amely a washingtoni kongresszus megbízásából készült.
Egyetlen év alatt 500 milliárd gigabyte-nyi adathalmazt termelt a világ, melyben
ráadásul kincsek rejlenek. Az irdatlan adatmennyiség hasznosítása vállalati
növekedést eredményezhet, banki csalásokat fedhet fel, illetve bűnözői
kapcsolathálózatok leleplezésére is szolgálhat. Az adatbányász szoftverek fejlettsége
mára olyan magas szintet ért el, amellyel az adatvadászok képesek a mélyen
megbúvó, egészen összetett információk, kapcsolatok és jövőbeli trendek
kimutatására is. Ezért banki csalások és a pénzmosások feltárásán túl, hatékonyan
alkalmazhatóak többek között üzletfejlesztési és marketing célokra is. Az interneten
megbújó adatok elemzése azonban nemcsak a vállalatok, hanem a nemzetbiztonsági,
rendfenntartási szervek számára is rejtett kapcsolatrendszereket fednek fel. Egy-egy
gyanús egyén azonosítása után ugyanis szükségessé válik, hogy a nyomozók
gyorsan és pontosan felderítsék annak hálózatát is.
Ismeretlen elkövetőek betörtek a NASA két alrendszerébe, nevezetesen a
műszerezési és technológiai egység valamint a szoftverfejlesztési részleg
informatikai központjaiba, majd a feltört felületekről mintegy bizonyítékképpen
képernyőfotókat készítettek. A hír azt bizonyítja, hogy ilyen szintű és jellegű
szervezetek információs illetve informatikai biztonsága sem megfelelő, ami
figyelmeztető a magyar rendszerek vonatkozásában is.
A műholdas navigációs rendszer manipulálásával a hekkerek eltéríthetik és földhöz
vághatják a repülőgépeket. A hekkernek elég „csak” hamis GPS-jelet kreálniuk,
(amelyet az eszköz valódiként értelmez), és persze érdemes módosítaniuk az
információkat, hogy a megtámadott járművet kényük-kedvük szerint
nekivezethessék valami magas épületnek, vagy a földnek. A hír egy vizionált
műszaki lehetőség, de a témával foglalkozó szakembereknek fontos védelmi feladat!
Az USA Nemzetbiztonsági Hivatala csak segítséget nyújt a MICROSOFT-nak, szó
sincs arról, hogy „titkos ajtókat” tennének a magáncég szoftvereibe. Ez az
elképzelés ismét felmerült miután egy, a National Security Agencynél (NSA)
dolgozó hivatalnok egy kongresszusi meghallgatáson beszélt arról, hogy az NSA is
részt vett a Windows 7 fejlesztésében, a biztonsági tesztelés területén. A Microsoft
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szóvivője is határozottan tagadta a vádakat: a cég soha nem épített, és soha nem is
fog „hátsó ajtókat” építeni rendszereibe. Ezt az állítást természetesen csak akkor
lehetne száz százalékosan ellenőrizni, ha a cég programjai nyílt forrásúak lennének,
ám azt nehéz elképzelni, hogy egy olyan vállalat, melynek szoftverei sok százmillió
felhasználóhoz jutnak el, megkockáztatna egy olyan lépést, melynek napvilágra
kerülése után szinte azonnal bukásra lenne ítélve. A hírben akár annak indítása, akár
annak lereagálása lehet igaz is meg nem is, de egyiknek a realitása sem zárható ki.
Iraki gerillák egy 26 dolláros szoftver segítségével fogták el amerikai robotrepülők
élő videojeleit – jelentette a Wall Street Journal. A robotgépek videojeleit azért
tudták ilyen könnyen elfogni a milicisták, mert a hadsereg jelenleg nem titkosítja
azok továbbítását, a Pentagon szerint ugyanis a kódolás lassíthatja a felvételek
átviteli sebességét.
Közel ezermilliárd dollár kárt okoztak az Egyesült Államokban tavaly, egyetlen év
alatt a vállalati csalások és visszaélések. Furcsa, de ez arányait tekintve mégis jónak
mondható, hiszen számos ország esetében még csak hozzávetőlegesen sem ismert e
károk mértéke, többek között a hatékony vállalati belső ellenőrzés hiánya miatt.
Nagyon sok hazai vállalatnál ma még egyáltalán nem természetes a jól működő,
független belső ellenőrzési rendszer. Az USA-ban a vállalatok többségénél működik
független belső ellenőrzés. Magyarországon ma becslések szerint ez az arány alig
magasabb, mint 10 százalék. A cégek többnyire nem ismerik a belső ellenőrzés
bevezetésében rejlő lehetőségeket, és éppen ezért tartanak is tőle. Független
szereplőként a belső ellenőrzés képes az egyes vállalati projekteket, és ezen belül a
folyamatok működését is felmérni aszerint, hogy azok milyen kockázatokkal, és
milyen hozadékkal járhatnak a tulajdonosi érdekek szempontjából. A magyar
cégeknek is célszerű lenne bevezetni, megfelelő cégméret és/vagy jelleg esetén.
A legnagyobb közösségi oldal 300 millió tagot számlál. A Facebook veszélyes hely.
Arra szánták, hogy boldoggá tegye az embereket, segítse az egymásra találást, a
kapcsolatok létrejöttét. A hackerek hamar rájöttek, hogy az egymást ismerő emberek
hatalmas tömegéből álló bonyolult hálózat mondhatni szűz terület, mely csak rájuk
vár. Az egyik leggyakoribb eljárás a személyiséglopás. Ilyenkor a hacker feltöri egy
kiválasztott tag profilját, és bizalmas adatokat szerez meg róla. A feltört profilt
ezután felhasználhatja spam és adathalász levelek küldéséhez, vagy egyéb
támadásokat indíthat onnan, de az is gyakori, és sajnos sikeres módszer, hogy a
profil gazdájának nevében, körlevélben, vagy a beépített chaten keresztül különböző
indokokkal pénzt kér az ismerősöktől. Az átutaláshoz természetesen a bűnöző saját
számlaszámát adja meg. A profilok feltöréséhez nem is kell, hogy számítógépes
szakértő legyen a bűnöző. Vannak már „cégek”, melyek szolgáltatásként, pénzért
kínálják Facebook fiókok feltörését.
Egy európai uniós jogszabály értelmében, legfeljebb két évig tárolják a vezetékes,
mobil- és VoIP-beszélgetések, az SMS-, a chat-, az FTP-, a P2P-, az e-mail és az
internetforgalom adatait. Ezek közé az információk közé tartoznak az előfizető
vezetékes- és mobiltelefonszáma, a hívó felek számai, a hívások időtartama és
időpontja, valamint az internetezésről szóló naplófájlok.
A digitális szocializmus a határokon és társadalmi csoportokon átívelő interneten
fejlődött ki, lényegét tekintve pedig az egyes személyek autonómiáját erősíti, a
centralizációval szemben. Az együttműködés megmaradt, ám ahelyett, hogy a „köz”
számára elérhető kalapácsokon, vésőkön és talicskákon osztoznának a kommuna
tagjai, mindenki által hozzáférhető szoftvereken, programozási felületeken,
blogsablonokon és hasonló erőforrásokon dolgoznak, sokszor közösen, közös célért.
Egy tényező hiányzik azonban a digitális szocializmusból, ez pedig az ideológia. A
„mozgalom” követői nem osztoznak hitvallásukban, csupán a megosztáson, a
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felhasznált technológián és a felhalmozáson alapuló munkamódszeren. A digitális
szocializmus tehát itt van, köztünk van, s több millió ember napi online
tevékenykedésén keresztül szépen lassan változtatja világképünket és a
társadalomról alkotott felfogásunkat.
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kapcsolódó

fontosabb,

A Magyar Köztársaság bel és külbiztonsági környezetét meghatározó kihívások, kockázatok és
veszélyek kezelésével kapcsolatban törvények, kormányrendeletek, stratégiák, koncepciók vannak
érvényben. Ezek összhangja bizonyos fokig biztosított, de a dinamikusan változó folyamatok
jelentősen megbontják ezt az összhangot, ami negatívan befolyásolhatja a komplex
biztonságunkat. Az összhang erősítését és korrekcióját több tényező akadályozza. Egyrészt egyes,
különösen a komplex biztonsághoz sorolható törvények módosításához kétharmados
országgyűlési döntések szükségesek, amely arány az ország kettéosztottsága, szembenállása és a
parlamenti pártok kiélezett ellentéte miatt, különösen az elmúlt 10 évben nem volt realitása.
Másrészt a biztonsághoz kapcsolódó kormányszintű jogszabályok, stratégiák, koncepciók
aktualizálása, módosítása, harmonizálása nem volt olyan módon kezelve, hogy megfelelő
mennyiségben és minőségben megtörténjenek. Harmadrészt kormányszinten nem kezelték olyan
irányítással, határozottsággal, összefogással a 4-5 miniszterhez illetve minisztériumhoz tartozó,
erősen széttagolt katonai és rendvédelmi területeket, mint, amilyen fontos lett volna ez. A jövőben
is a kormányoknak fontos feladatuk egy átfogó nemzet (fejlesztési) stratégiára alapuló nemzeti
biztonsági stratégia hierarchia rendszer kidolgozása, megfelelően harmonizált részstratégiákkal.
Ezeknek a konszenzusos parlamenti jóváhagyása után célszerű az előző stratégiák megvalósítását
lehetővé tevő törvények, kormányhatározatok kidolgozását, meghozatalát.
A Magyar Köztársaság legfontosabb alapdokumentuma a biztonság vonatkozásában is az
Alkotmány. Minden más jogszabály, stratégia, koncepció, irányelv erre épül, ebből indul ki. Az
alábbiakban az ország biztonságához kapcsolódó néhány fontosabb dokumentum
biztonságpolitikai vonatkozásait ismertetem, mivel ezek nélkül nem lehet megalapozottan a
biztonságunk, a védelmünk jelenéről és jövőjéről beszélni, hiszen ezek szabják meg a kereteit,
jelölik ki a jelenét és a jövőjét. Ezen dokumentumok vizsgálata során fontos következtetéseket
vonhatunk le. Megállapíthatjuk, hogy mennyiben hasonlóak, mennyire épülnek egymásra, vagy
egészítik ki egymást, milyen hiányosságokkal és „diszharmóniákkal” rendelkeznek, mennyire
korszerűek, valamint irányelveik és rendelkezéseik milyen mértékben realizálódtak.
8.1.

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító
jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés – hazánk új
Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint
állapítja meg:
8.1.1.

Általános rendelkezések

– 1. § Magyarország: köztársaság.
– 2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.
– (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást
választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.
– (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy
gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben
törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.
– 2/A. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele
érdekében nemzetközi szerződés alapján – az Európai Uniót, illetőleg az Európai
Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok
gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig – egyes,
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Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e
hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.
– 3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos
jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon
tevékenykedhetnek.
– (3) A pártok közhatalmat közvetlenül nem gyakorolhatnak. Ennek megfelelően egyetlen
párt sem irányíthat semmiféle állami szervet. A pártok és a közhatalom szétválasztása
érdekében törvény határozza meg azokat a tisztségeket, közhivatalokat, amelyeket párt
tagja vagy tisztségviselője nem tölthet be.
– 5. § A Magyar Köztársaság állama védi a nép szabadságát és hatalmát, az ország
függetlenségét és területi épségét, valamint a nemzetközi szerződésekben rögzített
határait.
– 6. § (1) A Magyar Köztársaság elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták
megoldásának eszközét, és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége
ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől.
– (2) A Magyar Köztársaság együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és
országával.
– (3) A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és
előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását.
– (4) A Magyar Köztársaság az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának
kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében.
– 7. § (1) A Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan
elismert szabályait, biztosítja továbbá a vállalt nemzetközi jogi kötelezettségek és a
belső jog összhangját.
– (2) A jogalkotás rendjét törvény szabályozza, amelynek elfogadásához a jelenlévő
országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
– 8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen
alapvető jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
– (2) A Magyar Köztársaságban az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó
szabályokat törvény állapítja meg, alapvető jog lényeges tartalmát azonban nem
korlátozhatja.
– (4) Rendkívüli állapot, szükségállapot vagy veszélyhelyzet idején az alapvető jogok
gyakorlása – az 54-56. §.-ban, az 57. § (2)-(4) bekezdésében, a 60. §-ban, a 66-69. §-ban
és a 70/E. §-ban megállapított alapvető jogok kivételével – felfüggeszthető vagy
korlátozható.
– 9. § (1) Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a
magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül.
– (2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági
verseny szabadságát.
– 13. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot.
– 16. § A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására
és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit.
– 17. § A Magyar Köztársaság a rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel
gondoskodik.
– 18. § A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges
környezethez.
– (2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a
társadalom alkotmányos rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és
feltételeit.
– (3) E jogkörében az Országgyűlés
• a) megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát;
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• b) törvényeket alkot;
• c) meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét;
• d) megállapítja az államháztartás mérlegét, jóváhagyja az állami költségvetést és annak
végrehajtását;
• e) dönt a Kormány programjáról;
• f) megköti a Magyar Köztársaság külkapcsolatai szempontjából kiemelkedő fontosságú
nemzetközi szerződéseket;
• g) dönt a hadiállapot kinyilvánításáról és a békekötés kérdéséről;
• h) hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye
(háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz
létre;
• i) az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére
irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges
méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos
erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén (a
továbbiakban együtt: szükséghelyzet) szükségállapotot hirdet ki;
• j) az Alkotmányban meghatározott esetek kivételével dönt a Magyar Honvédség
országon belüli vagy külföldi alkalmazásáról, külföldi fegyveres erők magyarországi,
vagy az ország területéről kiinduló alkalmazásáról, valamint a Magyar Honvédség
külföldi, illetve a külföldi fegyveres erők magyarországi állomásozásáról;
• n) külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése
érdekében meghatározott időre kihirdeti (meghosszabbítja) a megelőző védelmi
helyzetet, és felhatalmazza a Kormányt a szükséges intézkedések megtételére.
– (4) A (3) bekezdés g), h) és i) pontjában meghatározott döntéshez az országgyűlési
képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.
– 19/A. § (1) Ha az Országgyűlés e döntések meghozatalában akadályoztatva van, a
köztársasági elnök jogosult a hadiállapot kinyilvánítására, a rendkívüli állapot
kihirdetésére és a Honvédelmi Tanács létrehozására, továbbá a szükségállapot
kihirdetésére.
– (2) Az Országgyűlés e döntések meghozatalában akkor van akadályoztatva, ha nem
ülésezik, és összehívása az idő rövidsége, továbbá a hadiállapotot, a rendkívüli állapotot
vagy a szükségállapotot kiváltó események miatt elháríthatatlan akadályba ütközik.
– (3) Az akadályoztatás tényét, továbbá a hadiállapot kinyilvánításának, a rendkívüli
állapot vagy a szükségállapot kihirdetésének indokoltságát az Országgyűlés elnöke, az
Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök együttesen állapítja meg.
– (4) Az Országgyűlés a hadiállapot, a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot
kihirdetésének az indokoltságát az akadályoztatásának megszűnése utáni első ülésén
felülvizsgálja, és dönt az alkalmazott intézkedések jogszerűségéről. E döntéshez az
országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata szükséges.
– 19/B. § (1) Rendkívüli állapot idején a Honvédelmi Tanács dönt
• a) a Magyar Honvédség országon belüli, vagy külföldi alkalmazásáról,
békefenntartásban való részvételéről, külföldi hadműveleti területen végzett
humanitárius tevékenységéről, valamint külföldi állomásozásáról,
• b) a külföldi fegyveres erők magyarországi, vagy az ország területéről kiinduló
alkalmazásáról, illetve magyarországi állomásozásáról,
• c) a külön törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetéséről.
– (2) A Honvédelmi Tanács elnöke a köztársasági elnök, tagjai: az Országgyűlés elnöke,
az Országgyűlésben képviselettel rendelkező pártok képviselőcsoportjainak vezetői, a
miniszterelnök, a miniszterek és tanácskozási joggal a Honvéd Vezérkar főnöke.
– (3) A Honvédelmi Tanács gyakorolja:
• a) az Országgyűlés által rá átruházott jogokat,
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• b) a köztársasági elnök jogait,
• c) a Kormány jogait.
– (4) A Honvédelmi Tanács rendeletet alkothat, ebben egyes törvények alkalmazását
felfüggesztheti, illetőleg törvényi rendelkezésektől eltérhet, továbbá egyéb különleges
intézkedéseket hozhat, az Alkotmány alkalmazását azonban nem függesztheti fel.
– (5) A Honvédelmi Tanács rendelete a rendkívüli állapot megszűnésével hatályát veszti,
kivéve, ha az Országgyűlés a rendelet hatályát meghosszabbítja.
– (6) Az Alkotmánybíróság működése rendkívüli állapot idején sem korlátozható.
– 19/C. § (1) A szükségállapot kihirdetésekor az Országgyűlés akadályoztatása esetén a
köztársasági elnök dönt a Magyar Honvédség 40/B. § (2) bekezdése szerinti
felhasználásáról.
– (2) A szükségállapot idején a külön törvényben megállapított rendkívüli intézkedéseket
rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be.
– (3) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul
tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés –
akadályoztatása esetén az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága – folyamatosan
ülésezik. Az Országgyűlés, illetőleg az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága a
köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggesztheti.
– (4) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak
hatályban, kivéve ha hatályukat az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az
Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága – meghosszabbítja.
– (5) A szükségállapotra egyébként a rendkívüli állapotra vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
– 19/D. § A rendkívüli állapot és a szükségállapot idején alkalmazandó részletes
szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők
kétharmadának szavazata szükséges.
– 19/E. § (1) Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan
betörése esetén a támadás elhárítására, illetőleg az ország területének a honi és
szövetséges légvédelmi és repülő készültségi erőkkel való oltalmazására, az
alkotmányos rend, az élet- és vagyonbiztonság, a közrend és a közbiztonság védelme
érdekében a Kormány a köztársasági elnök által jóváhagyott védelmi terv szerint – a
támadással arányos és erre felkészített erőkkel – a szükségállapot vagy a rendkívüli
állapot kihirdetésére vonatkozó döntésig azonnal intézkedni köteles.
– (2) A Kormány az (1) bekezdés alapján megtett intézkedéséről haladéktalanul
tájékoztatja az Országgyűlést, a köztársasági elnököt a további intézkedések megtétele
érdekében.
– (3) A Kormány azonnali intézkedésére alkalmazandó szabályokról szóló törvény
elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
– (3) Az Alkotmány megváltoztatásához, valamint az Alkotmányban meghatározott egyes
döntések meghozatalához az országgyűlési képviselők kétharmadának a szavazata
szükséges.
– (4) Az Országgyűlés a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával
elfogadott Házszabályban állapítja meg működésének szabályait és tárgyalási rendjét.
– (5) Az új alkotmány előkészítésének részletes szabályairól szóló országgyűlési határozat
elfogadásához az országgyűlési képviselők négyötödének szavazata szükséges.
– 28/A. § (1) Rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején az Országgyűlés nem
mondhatja ki a feloszlását és nem oszlatható fel.
– (2) Ha az Országgyűlés megbízatása rendkívüli állapot vagy szükségállapot idején jár le,
a megbízatás a rendkívüli állapot, illetőleg a szükségállapot megszűnéséig
meghosszabbodik.
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– (3) A feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést a köztársasági elnök hadiállapot,
háborús veszély állapota vagy szükséghelyzet esetén ismét összehívhatja.
Megbízatásának meghosszabbításáról az Országgyűlés maga határoz.
8.1.2.

A köztársasági elnök

– 29. § (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és
őrködik az államszervezet demokratikus működése felett.
– (2) A köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka.
8.1.3.

35. § (1) A Kormány

– a) védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek, a jogi
személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait;
– b) biztosítja a törvények végrehajtását;
– c) irányítja a minisztériumok és a közvetlenül alárendelt egyéb szervek munkáját,
összehangolja tevékenységüket;
– h) irányítja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését;
– j) közreműködik a külpolitika meghatározásában; a Magyar Köztársaság Kormánya
nevében nemzetközi szerződéseket köt;
– m) a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének kezdeményezését követően a
közigazgatás, a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek működését érintő
törvényektől eltérő intézkedéseket vezethet be; az így bevezetett intézkedések hatálya az
Országgyűlés döntéséig, de legfeljebb 60 napig tart, azokról a Kormány a köztársasági
elnököt és az Országgyűlés illetékes bizottságait folyamatosan tájékoztatja.
– (3) Veszélyhelyzetben és megelőző védelmi helyzetben a Kormány az Országgyűlés
felhatalmazása alapján egyes törvények rendelkezéseitől eltérő rendeleteket és
intézkedéseket hozhat. A veszélyhelyzetben és a megelőző védelmi helyzetben
alkalmazható szabályokról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési
képviselők kétharmadának szavazata szükséges.
8.1.4.

A Magyar Honvédség és egyes rendvédelmi szervek

– 40/A. § (1) A Magyar Honvédség alapvető kötelessége a haza katonai védelme és a
nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása.
• (2) A Rendőrség alapvető feladata a közbiztonság, a közrend és az államhatár
rendjének védelme.(3)
• (4) A Magyar Honvédség feladatairól és a rá vonatkozó részletes szabályokról szóló,
továbbá a Rendőrségről, a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásáról,
valamint a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő részletes szabályokról szóló
törvények elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának
szavazata szükséges.
– 40/B. § (2) A Magyar Honvédséget az alkotmányos rend megdöntésére, vagy a hatalom
kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és
vagyonbiztonságot
tömeges
méretekben
veszélyeztető,
fegyveresen
vagy
felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények esetén, az Alkotmány
rendelkezéseinek megfelelően kihirdetett szükségállapot idején lehet felhasználni, akkor,
ha a rendőrség alkalmazása nem elegendő.
• (3) A Magyar Honvédség irányítására – ha nemzetközi szerződés másként nem
rendelkezik – az Alkotmányban meghatározott keretek között kizárólag az
Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Honvédelmi Tanács, a Kormány és az illetékes
miniszter jogosult.
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• (4) A Magyar Honvédség, a Rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos
állományú tagjai nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet nem
folytathatnak.
• (5) A Magyar Honvédség nem hivatásos katonai állományú tagjának pártban való
tevékenységére a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával
elfogadott törvény korlátokat állapíthat meg.
– 40/C. § (1) A Kormány engedélyezi a Magyar Honvédség, illetve külföldi fegyveres
erők 19. § (3) bekezdés j) pontja szerinti, az Európai Unió vagy az Észak- Atlanti
Szerződés Szervezete döntésén alapuló alkalmazását, valamint más csapatmozgásait.
• (2) A Kormány az (1) bekezdés alapján, valamint a Magyar Honvédség
békefenntartásban való részvételének vagy a külföldi hadműveleti területen végzett
humanitárius tevékenységének engedélyezése tárgyában hozott döntéséről
haladéktalanul beszámol az Országgyűlésnek a köztársasági elnök egyidejű
tájékoztatása mellett.
8.1.5.

A bírói szervezet

– 45. § (1) A Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a Magyar Köztársaság
Legfelsőbb Bírósága, az ítélőtáblák, a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok, valamint
a helyi és a munkaügyi bíróságok gyakorolják.
– 50. § (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a
természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek jogait és törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.
– (3) A bírák függetlenek és csak a törvénynek vannak alárendelve. A bírák nem lehetnek
tagjai pártnak és politikai tevékenységet nem folytathatnak.
8.1.6.

Az ügyészség

– 51. § (1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze és az ügyészség gondoskodik a
természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek jogainak a védelméről, valamint az alkotmányos rendet, az ország
biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden cselekmény következetes
üldözéséről.
• (2) Az ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol a nyomozással
összefüggésben, képviseli a vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol
a büntetés-végrehajtás törvényessége felett.
• (3) Az ügyészség közreműködik annak biztosításában, hogy mindenki megtartsa a
törvényeket. Törvénysértés esetén – törvényben meghatározott esetekben és módon –
fellép a törvényesség védelmében.
8.1.7.

Alapvető jogok és kötelességek

– 54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez
és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.
• (2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy
büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül orvosi vagy
tudományos kísérletet végezni.
– 55. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi
biztonságra, senkit sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott
okokból és a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.
– 57. § (1) A Magyar Köztársaságban a bíróság előtt mindenki egyenlő, és mindenkinek
joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és
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kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és
nyilvános tárgyaláson bírálja el.
• (2) A Magyar Köztársaságban senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg
büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.
• (3) A büntetőeljárás alá vont személyeket az eljárás minden szakaszában megilleti a
védelem joga. A védő nem vonható felelősségre a védelem ellátása során kifejtett
véleménye miatt.
– 59. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás
sérthetetlenségéhez, valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog.
– 60. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a
vallás szabadságára.
– 61. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad
véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg
terjessze.
– 63. § (1) A Magyar Köztársaságban az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van a
törvény által nem tiltott célra szervezeteket létrehozni, illetőleg azokhoz csatlakozni.
• (2) Politikai célt szolgáló fegyveres szervezet az egyesülési jog alapján nem hozható
létre.
– 68. § (1) A Magyar Köztársaságban élő nemzeti és etnikai kisebbségek részesei a nép
hatalmának: államalkotó tényezők.
• (2) A Magyar Köztársaság védelemben részesíti a nemzeti és etnikai kisebbségeket.
Biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, anyanyelvük
használatát, az anyanyelvű oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát.
• (3) A Magyar Köztársaság törvényei az ország területén élő nemzeti és etnikai
kisebbségek képviseletét biztosítják.
– 70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy
számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés,
nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel
nélkül.
– 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb
szintű testi és lelki egészséghez.
• (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények
és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint
az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg.
– 70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz;
öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett
munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.
• (2) A Magyar Köztársaság az ellátáshoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a
szociális intézmények rendszerével valósítja meg.
– 70/G. § (1) A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és
művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát.
• (2) Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét
megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak.
– 70/H. § (1) A haza védelme a Magyar Köztársaság minden állampolgárának kötelessége.
• (2) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az
Országgyűlés a jelenlévő képviselők kétharmadának szavazatával határoz, a Magyar
Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár férfiakat –
törvényben meghatározottak szerint – hadkötelezettség terheli. Akinek lelkiismereti
meggyőződése a katonai szolgálat teljesítésével összeegyeztethetetlen, polgári
szolgálatot teljesít.
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• (3) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar
állampolgárok számára törvény polgári védelmi kötelezettséget és rendkívüli állapot
idejére honvédelmi munkakötelezettséget írhat elő.
• (4) A természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek gazdasági és anyagi szolgáltatás teljesítésére kötelezhetőek.
8.2.

A Magyar Köztársaság Országgyűlési határozata a biztonság- és védelempolitika
alapelveiről166

Az első, országgyűlési konszenzussal elfogadott dokumentum egy országgyűlési határozat volt:
94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának
alapelveiről, melyek közül a legtöbb még ma is érvényes, időtálló, de érvényesülésük (párt)
politikai erőviszonyoktól és a mindenkori kormányok igényességétől és készségétől függ. Ebből
a határozatból idézem az alapvető elemeket kivonatosan, mivel ebből kiindulva lehet levezetni a
nemzetbiztonsági szolgálatok kihívásait, feladatait is:
– Az utóbbi évek során Magyarország külső biztonsági helyzetében meghatározó
jelentőségű változás következett be, döntően az euro-atlanti integráció terén el-ért
eredmények következtében. A NATO-tagság elérésével, valamint az Európai Unióhoz
történő csatlakozási folyamat gyakorlati előrehaladásával az ország intézményesen is az
euro-atlanti térség demokratikus, fejlett és stabil országai közösségének tagjává vált.
Mindezek szükségessé teszik a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai
alapelveinek újrafogalmazását.
– A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a hagyományos
politikai és katonai tényezőkön túl magába foglalja a széles értelemben vett biztonság
egyéb – gazdasági és pénzügyi, emberi jogi és kisebbségi, információs és technológiai,
környezeti, valamint nemzetközi jogi – dimenzióit is. A globális kihívások, a nemzetközi
politikai-gazdasági kölcsönös függőség, a technológiai fejlődés világában az euro-atlanti
térség biztonsága oszthatatlan.
– A kétpólusú nemzetközi rendszer időszakához képest minimálisra csökkent egy
világméretű fegyveres konfliktus veszélye, ugyanakkor lényegesen megnőtt és
összetettebbé vált a kockázatok és veszélyforrások köre. Magyarország biztonságára
elsősorban az euro-atlanti régió biztonságának alakulása és a térségében végbemenő
politikai–társadalmi–gazdasági folyamatok gyakorolnak hatást, de az ország nem
függetlenítheti magát a globális veszély-forrásoktól sem. Szövetségi rendszerhez való
kapcsolódása ezek kezelésében további felelősséget és egyúttal megnövelt lehetőségeket
teremt. Növekvő kockázatot jelentenek az eltérő társadalmi fejlődésből fakadó, országok
és csoportok közötti, átmeneti vagy tartós ellentétek, a gazdasági, pénzügyi és társadalmi
válságok, az etnikai és vallási feszültségek, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, az illegális
kábítószer- és fegyverkereskedelem, a demográfiai feszültségek, a tömeges migráció és a
nagyfokú környezeti ártalmak. Fokozódó kihívást és veszélyt jelent a tömegpusztító
fegyverek és azok hordozóeszközeinek elterjedése, valamint az információs rend-szerek
elleni támadások lehetősége. Emellett az államok közötti feszültségek, illetve államokon
belüli fegyveres konfliktusok ma is jelen vannak Euró-pában. Régiónkban sajátos
veszélyforrásként jelentkezik az átalakulásból fakadó instabilitás és kiszámíthatatlanság, a
demokratizálódási folyamatok törékenysége. Biztonsági környezetünk sajátossága, hogy
az új típusú és a hagyományos kihívások gyakran egyidejűleg és egymást erősítve
jelennek meg.
• A Magyar Köztársaság biztonságpolitikájának fő célja, hogy
o szavatolja az ország függetlenségét, szuverén államiságát és területi épségét;
o megfelelő körülményeket teremtsen az Alkotmányban lefektetett elvek ér-vényre
jutásához, elősegítse a jogállamiság érvényesülését, a demokratikus intézmények és
a piacgazdaság zavartalan működését, hozzájáruljon az ország belső stabilitásához;
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előmozdítsa a Magyar Köztársaságban az állampolgári, az emberi, valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségi jogok teljes érvényesülését;
o megfelelő feltételeket biztosítson a Magyar Köztársaság területén élők élet-,
vagyon- és szociális biztonságának érvényesüléséhez, a nemzeti vagyon
megőrzéséhez;
o hozzájáruljon az Észak-atlanti Szerződésben foglaltak megvalósulásához,
szövetségesei biztonságához;
o elősegítse a nemzetközi béke fennmaradását, az euro-atlanti térség, Európa és
szűkebb régiója biztonságának, stabilitásának erősítését;
o hozzájáruljon a Magyar Köztársaság nemzetközi gazdasági, politikai, kulturális
és egyéb kapcsolatai, együttműködése feltételeinek biztosításához.
A fenti célokat a Magyar Köztársaság az Alkotmánnyal összhangban, a nemzetközi jog
normáinak, különösen az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányában, az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az Európa Tanács dokumentumaiban és az
Észak-atlanti
Szerződésben
megfogalmazott
alapelveknek
és
kötelezettségvállalásoknak megfelelően, továbbá más vonatkozó nemzetközi
dokumentumokban, a regionális és kétoldalú szerződésekben vállalt kötelezettségeit
tiszteletben tartva kívánja elérni.
A Magyar Köztársaság egyetlen államot sem tekint ellenségének, a nemzetközi
politika valamennyi szereplőjét, akik a nemzetközi jog alapelveit betartják,
partnereként kezeli. A vitás kérdéseket a nemzetközi joggal összhangban, az európai
gyakorlatot figyelembe véve kívánja rendezni.
A Magyar Köztársaság biztonságát két alapvető pillérre építi: egyfelől nemzeti
önerejére, másfelől az euro-atlanti integrációra és a nemzetközi együttműködésre.
A Magyar Köztársaság biztonságát, polgárai boldogulását tartósan az euro-atlanti
országok demokratikus közösségének tagjaként kívánja megvalósítani.
A Magyar Köztársaság továbbra is aktív szerepet vállal az Egyesült Nemzetek
Szervezete, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az Európa Tanács, a
Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete, valamint a nemzetközi fegyverzet
ellenőrzési és nonproliferációs rendszerek tevékenységében. E szervezetek és
együttműködési formák a magyar biztonságpolitikai célok érvényesítésének fontos
keretéül szolgálnak a normaalkotás, a biztonság- és bizalomépítés, a konfliktusmegelőzés és kezelés, valamint a vállalt nemzetközi kötelezettségek végrehajtásának
folyamatos figyelemmel kísérése terén. A Magyar Köztársaság biztonságának
szavatolásában fontos szerepet tulajdonít a nemzetközi együttműködés regionális és
szubregionális, valamint hagyományos kétoldalú formáinak is.
A nemzetközi együttműködés csak hatékony nemzeti szerepvállalás mellett lehet
eredményes, így az ország biztonságának szavatolásában továbbra is meghatározó
szerep hárul a nemzeti önerőre. A Magyar Köztársaság biztonságának szavatolásában
alapvető fontosságú az állampolgárok aktív részvétele, támogatása és áldozatkészsége.
A magyar biztonságpolitikának és intézményrendszerének úgy kell működnie, hogy
képes legyen időben felismerni, folyamatosan és megbízhatóan értékelni az ország
biztonságát veszélyeztető tényezőket, ennek alapján időben meghozni a
veszélyhelyzetek megelőzéséhez, illetve elhárításához szükséges döntéseket, és
végrehajtani az ezekből fakadó intézkedéseket.
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai céljait elsősorban a külpolitika, a
gazdaságpolitika és a védelempolitika útján érvényesíti.
A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai célkitűzéseit csak stabil és fejlett
piacgazdaságra építve valósíthatja meg. A nemzetgazdaságnak képesnek
kell lennie arra, hogy a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai
célkitűzései eléréséhez szükséges gazdasági alapokat biztosítsa.
o

•

•

•
•
•

•

•

•
•

317/1098

8. A Magyar Köztársaság biztonságához kapcsolódó fontosabb, alapvető dokumentumok

• A Magyar Köztársaság olyan gazdaságpolitikát kíván folytatni, amely az egyensúly, a
stabilitás és az európai integráció követelményeit is figyelembe vevő, fenntartható,
társadalom- és környezetbarát, folyamatosan javuló versenyképességen és
munkahelyteremtésen alapuló gazdasági növekedést tűz ki célul, és ennek révén – a
gazdasági-társadalmi kohézió és szolidaritás érvényesülése mellett – tartósan biztosítja
az ország polgárainak jólétét, az életszínvonal és életminőség folyamatos emelését. A
gazdaság védelmi felkészítése állami feladat, amely megvalósításánál fontos szempont
a piac működésébe történő lehető legkisebb mértékű beavatkozás.
• Az új típusú kihívások, kockázatok és veszélyek sajátossága, hogy komplex módon
jelentkeznek, és hatásaik az államhatárokon átnyúlnak. Az ellenük való hatékony
fellépés szoros nemzetközi együttműködést tesz szükségessé a kül-, a gazdaság- és a
védelempolitika területén kívül is. Ennek érdekében a Magyar Köztársaság mind
kétoldalú, mind többoldalú keretekben aktívan részt vesz a kihívások és kockázatok
megelőzésére és kezelésére irányuló nemzetközi erőfeszítésekben, különös tekintettel
az igazságügyi, a belügyi, a vám- és pénzügyi, a környezet- és katasztrófavédelmi,
valamint más érintett szervek tevékenységére.
8.3.

A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája167

A stratégiák általában annyit érnek, amennyit megvalósítanak belőlük. Egy stratégia feltétlenül
igényel egy gazdát, aki gondozza, kezeli, érvényesítésével, megfelelő szinten törődik. A MK
Nemzeti Biztonsági Stratégiáját alapvetően egy minisztériumok felett álló kormányszerv kezébe
célszerű letenni, mivel a stratégia megvalósítása több minisztérium hatáskörére tartozik. Így
bármelyik minisztérium könnyen kisajátíthatná saját érdekeinek érvényesítésére. Időszakonként,
de legalább évente felülvizsgálatra és szükség esetén aktualizálásra szorul. A stratégia
megvalósulása, érvényesülése a kapcsolódó rész- vagy ágazati stratégiákra épül. Ezeket pedig
konkrét munka illetve végrehajtási programok alapján realizálhatják. Amennyiben ez a folyamat
nincs rendszerszemléletűen összefogva, átfogva, úgy hatékonysága és értelme meg is
kérdőjeleződhet. A 2010-ben még érvényben lévő nemzeti biztonsági stratégia még 2004-es
keltezésű, ami azt jelenti, hogy az évenkénti aktualizálása 6 éve elmaradt. A dinamikusan
változó biztonsági folyamatok miatt ez nem engedhető meg egy kormánynak sem a lakosság és
cégek felé nyújtandó, kötelező biztonsági szolgáltatásában.
Az 1998-as OGY határozatra épül a Nemzeti Biztonsági Stratégia, így ebből indul ki a
2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági stratégiájáról,
melyet kivonatosan illetve mintavételesen ismertetek, ugyanis az ebben foglaltak meghatározzák
a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének irányultságát, illetékességi vonatkozásait is.
„A rendszerváltozás után végbement euro-atlanti integrációs folyamat során Magyarország
olyan integrációs szervezetek tagjává vált, amelyekben a tagállamok stabilitása a közös értékek,
a demokrácia és jogállamiság, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok érvényesülésének
biztosításán alapul, és ezek megvédéséért készek és képesek egymást segíteni. Magyarország
biztonsági helyzete szilárd, biztonságának alapvető garanciája a NATO és az EU keretein belül
folytatott együttműködés. Magyarországot nem fenyegeti katonai agresszió, és az egyéb
hagyományos fenyegetések kockázata is minimális. Ugyanakkor új fenyegetések és kihívások
jelentek meg, amelyekre csak nemzeti erőfeszítéseinket összehangoló kormányzati fellépéssel,
képességeink tudatos fejlesztésével és rugalmas alkalmazásával, valamint széleskörű
nemzetközi együttműködéssel lehetséges hatékony választ adni.”
Az Országgyűlés 94/1998. (XII. 29.) számú határozata „A Magyar Köztársaság biztonság- és
védelempolitikájának alapelveiről” hosszabb távra meghatározza az ország biztonság- és
védelempolitikájának alapjait. A határozat 17. cikke kimondja: „A Magyar Köztársaság
Kormánya felelős a nemzeti biztonsági stratégia és a nemzeti katonai stratégia kidolgozásáért,
azok szükség szerinti felülvizsgálatáért, valamint a belőlük származó feladatok végrehajtásáért.”
A nemzeti biztonsági stratégia elfogadásával és a nemzeti katonai stratégia kidolgozására
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vonatkozó konkrét feladatszabással a kormány e kötelezettségnek tesz most eleget. A nemzeti
biztonsági stratégia épít a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról szóló
2144/2002 (V.6) kormányhatározatra, a biztonsági környezet értékelése, az érdekek
megfogalmazása, valamint a célok, feladatok és eszközök meghatározása ugyanakkor tükrözi az
elfogadása óta történt változásokat, elsősorban a NATO-tagságból és EU-csatlakozásból adódó
integrációs teendőket.
A nemzeti biztonsági stratégia a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának
alapelveire épít, és összhangban van a NATO 1999. évi Stratégiai Koncepciójával, valamint az
EU által 2003-ban elfogadott Európai Biztonsági Stratégiával. Rendeltetése, hogy az értékek és
érdekek számbavétele, a biztonsági környezet elemzése, a fenyegetések, a kockázati tényezők és
kihívások azonosítása alapján meghatározza azokat a célokat, feladatokat és eszközöket,
amelyekkel Magyarország a XXI. század elejének nemzetközi politikai, biztonsági rendszerében
érvényesíteni tudja nemzeti biztonsági érdekeit.
A nemzeti biztonsági stratégiára épülve, összehangoltan készülnek el azok az ágazati stratégiák,
többek között katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi, gazdasági-pénzügyi, humánerőforrásfejlesztési, szociálpolitikai, informatikai és információvédelmi, katasztrófavédelmi és
környezetbiztonsági területen, valamint a terrorizmus elleni küzdelem vonatkozásában, amelyek
az átfogóan értelmezett biztonság alapján határozzák meg a teendőket.
8.3.1.

Értékek és érdekek

A Magyar Köztársaság a biztonságot átfogó módon értelmezi: az a hagyományos politikai és
védelmi tényezők mellett, többek között, gazdasági, társadalmi, ezen belül emberi és
kisebbségi jogi, valamint környezeti elemeket is magában foglal.
A Magyar Köztársaság alapvető értékeknek tekinti az olyan hagyományos, szorosan
összefüggő és egymást kölcsönösen feltételező értékeket, mint a béke, biztonság, stabilitás,
szuverenitás, demokrácia, jogállamiság, a vállalkozás szabadsága, az emberi jogok és alapvető
szabadságjogok tiszteletben tartása. A Magyar Köztársaság biztosítja az állampolgárok
biztonságát, jólétét és gyarapodását, a magyarság kulturális örökségének és identitásának
megőrzését.
A globalizáció és a kölcsönös függőség erősödése nyomán módosult a nemzeti érdekek
tartalma és megjelenésük formája. Az integrációs folyamatok következtében az állam politikai
és gazdasági szuverenitása új értelmet nyer, az egyes országok sajátos nemzeti érdekeinek
jelentős része közös érdekekbe ágyazódik. A magyar nemzeti érdekeket, a politikát, a
gazdaságot, a kül- és biztonságpolitikát és a védelmet egyaránt magában foglaló euro-atlanti
integráció keretében lehet és szükséges érvényesíteni.
8.3.1.1.

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági érdekének tekinti:

– szuverenitásának, területi épségének és alkotmányos rendjének megőrzését, a
demokrácia, a politikai pluralizmus, a jogállamiság, a vállalkozás szabadsága, valamint
az emberi jogok és alapvető szabadságjogok érvényesülését;
– az ország stabilitását, gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődését, lehetőségeinek
kibontakoztatását, gazdasági, technológiai és emberi erőforrásainak átfogó és gyors
ütemű fejlesztését, a fejlett ipari országok szintjéhez közelítését, a fenntartható
gazdasági növekedést, állampolgárai biztonságának és jólétének előmozdítását és egy
mindezeket sokoldalúan elősegítő biztonsági környezet kialakítását;
– a nemzetközi béke és biztonság fenntartását, a regionális, államok közötti és
országokon belüli konfliktusoknak – az ENSZ Alapokmányával és a nemzetközi jogi
normákkal összhangban álló – megelőzését, illetve megoldását;
– az Európai Unió keretében megvalósuló integráció kiterjesztését és elmélyítését, a
tagállamok közötti egyenjogúságot és szolidaritást, a közösségi módszer erősítését, a
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–

–
–
–
–
–

8.3.1.2.

közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) hatékonyságának növelését, a KKBP
eszközéül szolgáló európai biztonság-és védelempolitika (EBVP) erősítését,
Magyarországnak az EU intézményi struktúrájába történő integrációját és
érdekérvényesítési lehetőségeinek erősítését;
a NATO euro-atlanti biztonsági rendszerben betöltött központi szerepének tartós
fennmaradását, a NATO tevékenységének a XXI. század megváltozott
biztonságpolitikai körülményeihez igazítását, hatékonyságának növelését, a
transzatlanti kapcsolatrendszer szilárdságát, beleértve az Egyesült Államok európai
katonai jelenlétét és aktív szerepvállalását, a NATO közös értékekre és érdekekre
épülő, a kollektív biztonság erősítését szolgáló további bővítését, valamint
Magyarország szövetségesi szerepének erősítését;
a demokratikus értékek általános érvényesülését, beleértve az euro-atlanti térségen túli
térnyerését;
a közép-, kelet- és délkelet-európai térség, különösen a Magyarországgal szomszédos
országok demokratikus értékrenden alapuló tartós stabilitását és euro-atlanti
integrációját, a határon túli magyarság jogainak minél szélesebb körű érvényesítését;
a kelet-európai országok, különösen Ukrajna és Oroszország demokratikus értékrenden
alapuló tartós stabilitását, az euro-atlanti integrációs szervezetekhez való közeledését,
az euro-atlanti térség tartós stabilitását, a térség konfliktusainak átfogó rendezését, a
térség biztonságát érintő fenyegetések, elsősorban a terrorizmus és a tömegpusztító
fegyverek terjedésének visszaszorítását;
a nemzetközi rendszer összes szereplőjének – államok, nemzetközi szervezetek,
nemzeti és nemzetközi nem-kormányzati szervezetek – konstruktív együttműködését, a
kétoldalú, regionális és multilaterális keretekben folytatott együttműködés és a
sokoldalú gazdasági együttműködés fejlesztését.
Biztonsági környezet - fenyegetések, kockázatok, kihívások

– Globális kihívások
• Terrorizmus
• Tömegpusztító fegyverek elterjedése
• Instabil régiók, működésképtelen államok
• Illegális migráció
• Gazdasági instabilitás
• Az információs társadalom kihívásai
• Globális természeti, civilizációs és egészségügyi veszélyforrások
– Regionális kihívások
• Közép Európa
• Délkelet Európa
• FÁK országok
• A mediterrán térség, a Közel-Kelet és a Közép-Kelet
– Belső kihívások
• Szervezett bűnözés
• Feketegazdaság és korrupció
• A kábítószerek terjedése
• Politikai és vallási szélsőségek
• Demográfiai kihívások
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8.3.1.3.

Célok, feladatok

8.3.1.3.1.
–
–
–
–
–
–

Nemzetközi szervezetekhez kapcsolódó célok és feladatok

NATO
Európai Unió
Transzatlanti együttműködés
ENSZ
EBESZ
Gazdasági diplomácia

8.3.1.3.2.

Kapcsolatok térségünk államaival

– Kétoldalú és regionális kapcsolatok térségünk államaival
– Határon túli magyarok
– FÁK országok
8.3.1.3.3.
–
–
–
–
–
–
–
–

Terrorizmus
Tömegpusztító fegyverek és hordozó eszközeik terjedése
Regionális konfliktusok kezelése, államépítés, humanitárius segítségnyújtás
Schengeni együttműködés, határigazgatás, migráció
Fejlesztési együttműködés
A nyitott társadalmakat érő kihívások
Információs rendszerek védelme
A természeti és civilizációs környezet védelme

8.3.1.3.4.
–
–
–
–
–
8.3.2.

Globális fenyegetések és kihívások elleni fellépés

Belső kihívások elleni fellépés

Szervezett bűnözés elleni küzdelem
Feketegazdaság és korrupció
A kábítószerek terjedése elleni küzdelem
Politikai és vallási szélsőségek
Demográfiai kihívások

A nemzeti biztonsági stratégia megvalósításának eszközei

A nemzeti biztonsági stratégia végrehajtásához kedvező feltételeket teremthet a tartósan
növekedési pályán mozgó nemzetgazdaság. Magyarország demokratikus stabilitásának és
biztonságának szilárd gazdasági és civilizációs alapokon kell nyugodnia, amely egyfelől
megteremti a hatékony biztonságpolitika erőforrásait, másfelől pedig az ország stabilitásának
és nemzeti identitásának fokozása révén növeli az ország elismertségét. Magyarország hosszú
távú célja, hogy gazdasági teljesítményével felzárkózzon a fejlett európai országokhoz. E
stratégiai cél megvalósításának eszközei: a gazdaság versenyképességének növelése, a
pénzügyi és árstabilitásra való törekvés, továbbá a gazdaság és a társadalom kohéziós erőinek
kibontakoztatása.
Magyarország biztonságának megőrzéséhez elsődlegesen politikai eszközökre támaszkodik,
felhasználva a diplomáciai, gazdasági és kulturális együttműködés lehetőségeit. Az ország
katonai biztonságának legfőbb garanciája az Észak-atlanti Szerződés Szervezete keretében
folytatott szövetségi együttműködés. Magyarországnak rendelkeznie kell a NATO keretei
között folytatott kollektív védelemhez és a szövetségesek kollektív védelméhez szükséges
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katonai képességekkel, valamint a szövetségesek részvételével zajló válságkezelő és
békefenntartó műveletekben és a katasztrófa elhárításban való részvételhez szükséges
képességekkel. Magyarországnak képesnek kell lennie az Európai Unió keretében folyó
válságkezelő tevékenységben való részvételre is. A Honvédségnek rendelkeznie kell
rugalmasan alkalmazható, expedíciós műveletekre is igénybe vehető, a szövetséges erőkkel
együttműködni képes, gyorsan telepíthető és fenntartható erőkkel, amelyek földrajzi korlátozás
nélkül alkalmazhatók a válságövezetekben. A szükséges képességeket a NATO-val egyeztetett
módon, a NATO-ban és az EU-ban tett haderő-felajánlásokat összehangolva, továbbá a két- és
többoldalú nemzetközi együttműködésben és fejlesztési programokban rejlő lehetőségeket
felhasználva kell fejleszteni. A cél egy működési filozófiájában új, a vállalt szövetségi
kötelezettségeket teljesíteni képes, finanszírozható, képességalapú és az Észak-atlanti
Szerződés Szervezetén belül tudatosan szakosodott haderő kialakítása, amely a társadalom
szerves részét képezi és élvezi annak támogatását, polgári és demokratikus irányítás alatt áll,
és amelyet hazájának és hivatásának elkötelezett, felkészült, megfelelően motivált és
társadalmilag megbecsült személyi állomány alkot. Az ezzel kapcsolatos célokat és feladatokat
a nemzeti katonai stratégiában kell rögzíteni.
A nemzetközi közösség válságkezelő tevékenységében a katonai műveletek mellett növekvő
szerepet játszik a rendészeti, egészségügyi, humanitárius és egyéb, polgári jellegű
tevékenység. Megváltozott a műveletek földrajzi eloszlása is; az európai peremvidék (Balkán,
Kaukázus) mellett a közép-ázsiai és a közel-keleti térség került a nemzetközi válságkezelési
tevékenység fókuszába. Magyarországnak ENSZ-, EBESZ-, NATO- és EU-tagságából
adódóan fokozódó és tartós szerepvállalásra kell felkészülnie a válságkezelés és
békefenntartás terén. Célunk, hogy a nemzeti érdekeken nyugvó magyar részvétel a
nemzetközi műveletekben jól időzített és érdemi legyen. A magyar részvétel hatékonyságának
előmozdítása érdekében fel kell mérni a válságkezelési célokra igénybe vehető humán és
anyagi erőforrásokat, ki kell építeni egy koordinált, áttekinthető, a párhuzamosságokat
kiküszöbölő, és – közjogi és költségvetési oldalról is – rugalmas reagálást biztosító struktúrát.
A nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott feladataik elvégzésével elősegítik
az ország szuverenitásának, alkotmányos rendjének védelmét, nemzetbiztonsági érdekeinek
érvényesítését. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak a kormányzati döntésekhez szükséges
információk biztosításával közvetlenül támogatniuk kell a döntés előkészítés folyamatát, a
megfelelő döntési alternatívák kidolgozását. Tájékoztatniuk kell a kormányt az ország külső és
belső veszélyeztetettségének, időszerű, illetve távlati alakulásáról. Az információszerzésnek ki
kell terjednie a globális, a regionális és a belső veszélyforrásokra egyaránt. A
nemzetbiztonsági szolgálatoknak a veszélyforrások felderítése és felszámolása céljából
elhárító és hírszerző tevékenységet kell folytatniuk. Ennek során figyelembe kell venni a
térségünkben bekövetkezett változásokat, az integrációs folyamatokat, az új típusú
fenyegetéseket és kihívásokat, valamint a külföldön működő magyar intézményeket, továbbá a
válságkezelő és békefenntartó feladatokban részt vevő magyar alakulatokat és szakértőket
érintő fenyegetéseket. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a
határokon átnyúló nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való részvételre. A
Magyarországot érintő biztonsági kihívásoknak megfelelően új típusú együttműködést kell
kialakítaniuk és fenntartaniuk a szövetséges államok polgári és katonai nemzetbiztonsági
szervezeteivel, illetve a nemzeti biztonsági stratégiában megfogalmazott célok elérésében
szintén érdekelt más államok szolgálataival.
A biztonsági kihívások eredményes kezelése megköveteli a rendvédelmi szervek fokozott
együttműködését és szervezeti korszerűsítését. A magyar rendőrség folyamatban lévő reformja
keretében a nemzetközi együttműködést kihasználva erősíteni kell a szervezett bűnözés,
különösen a kábítószerrel, fegyverkereskedelemmel, nemzetközi terrorizmussal, pénzmosással
összefüggő bűncselekmények felderítését és megelőzését, valamint a számítógépes bűnözés
elleni fellépést. A rendőrségi reform keretében a szervezeti rendszert úgy kell átalakítani, hogy
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szolgáltatásai minél közelebb kerüljenek a védendő polgárokhoz és vagyontárgyaikhoz. A
nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek – és szükség szerint a fegyveres erők –
együttműködése, valamint e szervek és az ellenőrzésre jogosult más hatóságok közötti
koordináció javítása nemzeti biztonságunk erősítésének jelentős tartaléka.
A határőrség változó feladatrendszere, az EU külső határok fokozott védelme és a belső
határok ellenőrzési rendszerének kialakítása ugyancsak megköveteli a szervezeti rendszer
átalakítását, a határvédelmi és rendészeti tevékenység összekapcsolását. Alapvető érdekünk,
hogy a majdani külső határok nemzeti biztonságunk mellett az Európai Unió egészének
biztonságát is megfelelően szolgálják.
A katasztrófavédelem (polgári védelem, tűzoltóság) erői természeti és civilizációs
katasztrófák, illetve minősített időszakok idején, szükség esetén a fegyveres erők kijelölt
alakulataival együttműködve, védik a lakosság életét és az anyagi javakat. A
katasztrófavédelem munkájának feltételeit és képességei fejlesztésének irányait a Nemzeti
Katasztrófavédelmi Stratégia határozza meg és hangolja össze. A fegyveres erők speciális
felkészültségű egységei és eszközei különleges műszaki feladatok elvégzésével egészítik ki e
szervezetek képességeit a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében és
elhárításában.
8.3.3.

Ágazati stratégiák

„A biztonság átfogó értelmezéséből következik, hogy a nemzeti biztonsági stratégia
végrehajtásából adódó feladatok megoszlanak az ágazati politikák között. Az ágazati
stratégiák feladata, hogy az Országgyűlés 94/1998. (XII. 29.) a Magyar Köztársaság
biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló határozatában rögzített kereteken belül,
valamint a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájában meghatározott értékek,
érdekek és célok alapján a szakágazat sajátosságai és területe szerint lebontva dolgozzák ki a
Magyar Köztársaság külső és belső biztonsága fenntartásának gyakorlati módozatait. Az
ágazati stratégiák akkor eredményesek, ha kidolgozásuk és alkalmazásuk összehangoltan
valósul meg. A nemzeti biztonsági stratégia megvalósítását segítheti a társadalmi
szervezetekkel folytatott párbeszéd és gyakorlati együttműködés.”
8.3.4.

A kormányrendelt előző kivonatai alapján néhány hiányzó feltétel illetve
megfelelően meg nem valósult végrehajtási elem

A kormányrendelet előző kivonatai alapján megemlítek néhány hiányzó feltételt, illetve
megfelelően meg nem valósult végrehajtási elemet, melyek nélkül nem nevezhető sikeresnek a
nemzeti biztonságunkat szavatolni hivatott kormányrendelet. Az alábbi idézetek nemzeti
biztonságunk nagyon fontos jellemzőit tartalmazzák, melyeket nem lehet figyelmen kívül
hagyni, sőt „kötelező” figyelembe venni:
m) „A nemzeti biztonsági stratégia végrehajtásához kedvező feltételeket teremthet a
tartósan növekedési pályán mozgó nemzetgazdaság. Magyarország demokratikus
stabilitásának és biztonságának szilárd gazdasági és civilizációs alapokon kell
nyugodnia, amely egyfelől megteremti a hatékony biztonságpolitika erőforrásait,
másfelől pedig az ország stabilitásának és nemzeti identitásának fokozása révén növeli
az ország elismertségét.”
n) „A biztonsági kihívások eredményes kezelése megköveteli a rendvédelmi szervek fokozott
együttműködését és szervezeti korszerűsítését.”
o) „A nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek – és szükség szerint a
fegyveres erők – együttműködése, valamint e szervek és az ellenőrzésre jogosult más
hatóságok közötti koordináció javítása nemzeti biztonságunk erősítésének jelentős
tartaléka.”
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p) „Az ágazati stratégiák feladata, hogy az Országgyűlés 94/1998. (XII. 29.) a Magyar
Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveiről szóló határozatában
rögzített kereteken belül, valamint a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági
stratégiájában meghatározott értékek, érdekek és célok alapján a szakágazat
sajátosságai és területe szerint lebontva dolgozzák ki a Magyar Köztársaság külső és
belső biztonsága fenntartásának gyakorlati módozatait. Az ágazati stratégiák akkor
eredményesek, ha kidolgozásuk és alkalmazásuk összehangoltan valósul meg.”
q) „A nemzeti biztonsági stratégia megvalósítását segítheti a társadalmi szervezetekkel
folytatott párbeszéd és gyakorlati együttműködés.”
8.3.5.

Az alkotás szerzője szerint, ami kimaradt a kormányrendeletből

Várhalmi A. Miklós 2001-ben készítette el a Magyar Köztársaság Biztonsági Stratégiájának
egyik változatát, mely jelentős mértékben alapul szolgált a 2002-es és 2004-es
kormányhatározatokban foglaltakra.168 A kormányhatározathoz képest a szerző több olyan
gondolatot fogalmaz meg, amely hiányossága a kormányhatározatoknak, mert hiányzik a
biztonságunkhoz. Ezek közül néhány169:
– A globalizáció, mint biztonsági kihívás, kockázat, veszély nem szerepel a MK nemzeti
biztonsági stratégiájában, pedig a globalizációnak az előnyei mellett vannak nem
elhanyagolható hátrányai, kockázatai is, hiszen például még a bűnözésnek szinte
valamennyi formája is globalizálódik, ha eltérő mértékben és jelleggel is.
– Sajátosan ellentmondásos jelenséggé válhat a globalizáció, emiatt folyamatos elemzést,
követést igényel kockázati, biztonsági szempontból is. Egyrészt az emberiség, a
különböző társadalmi-politikia-gazdasági berendezkedésű országok célszerű és
szükséges összefogásának, együttműködésének lehetséges jövője, mint például az
Európai Unió, ugyanis a transznacionális kihívások csak széleskörű együttműködések
keretében oldhatók meg. Másrészt a globalizáció által kiváltott negatív hatások,
jelenségek, melyek magát a globalizáció jövőképét kérdőjelezik meg:
• emberi és társadalmi szempontból a centrum-periféria hierarchiájának eldurvulása
• a neoliberalizmus „csodái”
• a világméretű szegénység
• „a világok legjobbikában élünk” jelszó irrealitása
• Amerika, Japán, Európa egymásra hatásának, egymástól való igen erős függésének
ténye egy recesszió, lelassuló fejlődés idején
• Amerika világbefolyása a globalizáció keretében
• A globalizáció rendszerkockázata(systemic risk):
o a globális tőke nagysebességű világnyerése mellett a globális szabályozási módok
és az új komplex biztonsági rendszer kiépülésének jelentős elmaradása
o a lassuló világgazdaság, a recesszió, a rendszerkockázat és a globalizáció
összefüggései
• a globalizáció túlfutásából eredő globalizációs válság
• a globalizációs rendszer diszfunkcióját erősítő globális tehetetlenség.
8.3.5.1.

Magyarország pénzügyi-gazdasági instabilitása, mint biztonsági kihívás.

A gazdaság globalizációja növeli a világgazdasági feszültségek és válságok
nemzetgazdaságokra gyakorolt hatásait. E téren globális veszélyt jelent a pénzügyi és
reálgazdasági folyamatok fokozódó szétválása, az ebből eredő pénzügyi instabilitás, amely
ma már a világ pénzügyi rendszere részbeni, vagy teljes összeomlásának lehetőségét sem
zárja ki. Elő kell segíteni a gazdasági kockázatvállalás meggondoltságát, az esetleges
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gazdasági zavarelhárításhoz szükséges tartalékolást és az ellátás-helyettesítés gazdasági
szabályozását, a gazdaság válsághelyzetekben történő működtetésére irányuló felkészülést.
A természettudományos-ipari-katonai, stb kutatások legújabb eredményeinek a
nemkívánatos, nemzetközileg is ellenőrizhetetlen célú felhasználása, elterjedése.
– A nanotechnológia kimunkálása és elterjedése egy új ipari forradalomnak is
felfogható: minél több anyag és tárgy építhető fel közvetlenül atomokból(majd
molekulákból) és minden atom oda helyezhető, ahova kell, így létrejöhetnek az
intelligens anyagok. Az atom a sejtekbe is beépíthető lesz(a genetikai óra átállításának
esélye). Az ismert, nyílt hírek szerint amerikaiak és a japánok mint több pénzt szánnak
a kutatásokra már közel 10 éve, mely alapján feltételezhető, hogy közel sincsenek
egyedül. Áttörés a számítástechnikában és az orvostudományban várható, majd később
más területeken is. Az új tudomány gazdagságot és pusztítást is hozhat, mint minden
tudományos felfedezés. A mikroszkópikus méretű molekulákból láthatatlan
tömegpusztító fegyvereket is lehet majd gyártani. Itt is azon múlik tehát a
végeredmény, hogy mire használja az emberiség az új ismereteket.
– A genom kutatás, a géntérkép megjelenése a gyógyításnak a forradalmát jelenti, mely
többek között humán szempontból is igen pozitív, de az embereknél például a
megállapítható komplex egészségügyi múlt-jelen és jövő, a képességek értéke,
szerkezete miatt az emberek mindenkori teljes körű minősíthetőségének és ettől függő
kategorizálhatóságának, befolyásolhatóságának, manipulálhatóságának kérdése
komoly veszélyeket is prognosztizál.
– A géntérkép jelentős lökést adott a klónozásnak, mellyel kapcsolatban
megkülönböztetendő a gyógyító és a teljes reprodukáló klónozás, melyekről komoly
társadalmi, politikai, szakmai, vallási, jogi, stb viták zajlanak. Jogosan vetődik fel,
hogy a gonosz hatalmak az embert a saját akaratuknak megfelelően egy
programozható tárggyá szabhatják át (névtelen, nyilvántartásba nem szereplő,
senkihez nem kötődő, bármire felhasználható, az ösztönök és érzelmek
kikapcsolásával teljes körűen manipulálható, akár bármikor megsemmisíthető
emberek, stb), melyet nemzetközi összefogásokkal, jogi és egyéb szabályozásokkal
valamennyi ideig biztosan kézben lehet majd tartani, meg lehet előzni, bár nem biztos,
hogy ez majd érvényesülhet a világ minden pontján, országában.
A felsorolt példáknak nemcsak a végeredményében van biztonsági kockázati tényező, hanem
a kutatások ideje alatti hírszerzési támadások és elhárítási szükségletek kérdéseiben is.
8.3.5.2.

Az ország ellátás biztonsága(energiahordozók, nyersanyagok, élelmiszerek, stb)
és (export)piacbiztonsága.

Magyarország energiahordozó- és nyersanyag szükségletének jelentős részét külföldi
forrásokból, főleg a Szovjetunió utódállamaiból biztosítja, ami egyoldalú függőséget jelent.
A keleti források elzáródása esetén sem kell azonban attól tartani, hogy megszűnik a hazai
ipar energiahordozó- és nyersanyagellátása, hiszen rendelkezünk elégséges alternatív
beszerzési forrással, bár ezek jelentősen drágábbak.
A piacbiztonság az exportorientált magyar gazdaságpolitika kulcseleme.
Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk piacbiztonságunkra is kedvező hatással lesz,
ami mellett természetesen más piacokon való jelenlétünket is meg kell tartanunk, illetve
erősítenünk kell.
8.3.5.3.

A belső kihívások közül több is hiányzik:

– Közrend-közbiztonság
– Belpolitika
• többpártrendszer társadalom megosztó és egymással szembeállító hatása
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•
•
•
•

a többpárti demokráciák XXI. századi diktatórikus vonásai
a részvételi demokrácia háttérbe szorítása
parlamenti demokratizmus-erkölcs-kultúra
kormánypártok kontra ellenzéki pártok konstruktivitása és együttműködési
készsége
• társadalmi párbeszéd és érdekegyeztetés
• réteg és szakmapolitika
• állam- és közigazgatási gyakorlat az állampolgárok érdekében
• vallási és etnikai kérdések
• kisebbségi politika
• közrend és közbiztonság
• egyebek
– Gazdaságpolitika(komplex biztonságot csak megfelelően stabil, kiszámítható és
fenntarthatóan fejlődő gazdaság nyújthat)
• költségvetés politika
• a piaci verseny szabadsága, állami beavatkozások aránya
• egészségügy-oktatás-közművelődés
• térségfejlesztés-vidékpolitika
• régiók-települések esélyegyenlősége
• költségvetési egyensúly
• belföldi és külföldi adósságszolgálat kezelése
• családtámogatási rendszer, szociális ellátási rendszer
• nyugdíjrendszer
• elsődleges és másodlagos elosztórendszerek mértéke, jellege
• termelési és műszaki fejlesztési támogatások
• központi elvonások jellege és mértéke
• bér- és jövedelempolitika
• egyebek”
8.3.6.

A 2002-ben és a 2004-ben született magyar nemzeti biztonsági stratégiák
összehasonlítása170

A két nemzeti biztonsági stratégiát tekintve, az első akkor született, amikor már NATO-tag
volt az ország, a második pedig akkor, amikor az EU-tagság is megvalósult. Mégis, két
nagyon különböző dokumentumot tarthat kezében az olvasó. A 2002-ben elfogadott stratégia a
geopolitikai környezet vizsgálatát követően veszi számba az érdekeket, értékeket, majd a
kihívásokat és a válaszokat egyben tárgyalja; végül az ágazati stratégiákról szól.
Hangsúlyozza, hogy az ország demokratikus állam, a régió stabil pontja, sőt, a
demokratizálódás és az euro atlanti integráció kapcsán elért eredményeit tekintve élenjáró a
régióban. Itt még utalás történik arra, hogy Európa törésvonalán fekszik, mintegy
választóvonalként a fejlett és kevéssé fejlett országok között, s az ország külső határainál
kezdődik Európa perifériája. Ugyancsak megjelenik az a gondolat, amely a
rendszerváltozáskor erős volt: az ország visszatér a demokratikus hagyományokhoz. Nagy
hangsúlyt kap a határon túli magyarság helyzete is: itt az identitásuk féltése is megjelenik, a
demokrácia terjedése és megszilárdulása, valamint a gazdasági és diplomáciai fellépés
probléma esetén. Ami kevéssé hangsúlyos, az a terrorizmus kérdése, annak ellenére, hogy a
2001. szeptember 11-ei események még nem voltak nagyon távoliak. Nem sok szó esik a
NATO-n belül képviselt álláspontról, valamint az USA-val való kapcsolatról sem. Az EU
kapcsán is szűkszavú a dokumentum, valószínűleg azért is, mert még nem volt tagország
ekkor Magyarország.
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A 2004-ben született nemzeti biztonsági stratégia jobban tagolt, lényegre törőbb. Ebben is
megjelenik az a nézet, hogy Magyarország a térség stabil országa, demokratikus állam, amely
a demokrácia terjedése mellett száll síkra. Fontos az emberi jogok védelme is, valamint a
kisebbségi jogok érvényesülése – főként a határon túli magyar kisebbségekkel kapcsolatban.
Ebben a dokumentumban azonban ez a téma már nem szerepel annyira hangsúlyosan.
Nincsenek benne olyan utalások, amelyek a rendszerváltás időszakát juttatnák az olvasó
eszébe, ugyanakkor tartalmaz egy fontos jelzőt az ország biztonságpolitikai képével
kapcsolatban: azt, hogy Magyarország kisebb országnak számít. Ezzel utal arra is, hogy
korlátozottak az érdekérvényesítő képességeink, amelyeket az integrációs szervezetekben való
aktív szerepvállalásunkkal lehet bővíteni. Nem igazán tűnik kiforrottnak az EU–USA–NATO
hármas kapcsolatrendszer kérdése a stratégiában. Kifejezetten elsődlegesnek tűnik az Egyesült
Államokkal való kapcsolat („a stratégiai partnerség”), amely mintha kissé háttérbe szorítaná a
másik két relációt, főként az európait, bár a dokumentum hangsúlyozza, hogy nem szeretne
választási kényszerbe kerülni Európa és az Egyesült Államok között. Ugyanakkor kettős
politika folytatását szorgalmazza: az EU-n belül mint az Egyesült Államok stratégiai partnere
kíván megjelenni, ami (az EU-n belüli erőviszonyokat tekintve) nem mindig lehet kifizetődő; a
NATO-n belül pedig a fokozottabb európai szerepvállalást hangsúlyozná – ez pedig egy
bizonyos szint után nem biztos, hogy egybevág az Egyesült Államok érdekeivel.
Problematikus az is, hogy hogyan kötelezheti el magát az ország az EU közös kül- és
biztonságpolitikájának támogatása mellett, például olyan esetben, amikor európai országként
valamely külpolitikai lépés megtétele szerencsés lenne, de az Egyesült Államoknak teljesen
más elképzelései vannak.
Mindenesetre a nemzeti biztonsági stratégia megteremtette az alapot arra, hogy ágazatonként
kidolgozásra kerüljenek a fenti dilemmákat is fegyelembe vevő stratégiák.
8.4.

A Magyarország Külkapcsolati Stratégiája171

Egy ország külpolitikájának, diplomáciai kapcsolatainak egyik legfontosabb támasza és
kiegészítője a hírszerzés-felderítés. A hivatalos nemzetközi kapcsolatok, a diplomácia eszközei
szolgáltatják a kormányok felé a formális híreket, információkat. A nemzetközi érdekviszonyok
azonban elengedhetetlenné teszik olyan „nem hivatalos” információk beszerzését is, melyeket az
emberiség történetének minden időszakában igényelték és hasznosították az okos kormányok.
Emiatt nagyon fontos a külpolitika és a hírszerzés harmonikus kapcsolata.
8.4.1.

A stratégia tartalomjegyzéke jól reprezentálja a cél- és eszközrendszerét:

– I. Bevezetés
– II. Magyarország értékrendje, a magyar külpolitika alapjai
– III. A nemzetközi környezet alakulása
• A globalizáció – esély és kihívás
• A biztonság összetevői
• A gazdaság trendjei
• Az Európai Unió szerepe
• Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa
– IV. Magyarország helye, szerepe, mozgástere
• Magyarország és a globális kihívások
• Magyarország az Európai Unióban
• Magyarország és a NATO
• Magyarország és a szomszédos országok
• Magyar nemzet, magyar identitás
– V. A stratégia főirányai
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• Első főirány: versenyképes Magyarország az Európai Unióban
• Második főirány: sikeres magyarság a régióban
• Harmadik főirány: felelős Magyarország a világban
– VI. Magyarország cselekvési területei
• Biztonság
• Gazdaság
• Környezet
• Nemzetközi fejlesztési együttműködés
• Migráció
• Kultúra, tudomány, oktatás
– VII. A külkapcsolati tevékenység intézményei és eszközei
8.4.2.

A Magyar Külkapcsolati Stratégia bevezetője megfelelő képet ad a stratégiáról:

A rendszerváltozás óta eltelt időszak jelentős változásokat hozott mind Magyarország, mind
környezete helyzetében. Ez szükségessé teszi az akkor megfogalmazott hármas – integrációs,
szomszédkapcsolati és nemzetpolitikai – prioritásrendszer újragondolását, kiegészítését.
Az Európai Unióhoz (EU) és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetéhez (NATO) történő
csatlakozással Magyarország tartósan beilleszkedett az azonos értékrendet valló országok
közösségébe. A döntés tudatos értékválasztást tükröz, és nagyobb felelősségvállalást jelent az
ország tágabb környezetéért. Szavatolja az ország biztonságát, és javítja a nemzeti érdekek
érvényesítésének lehetőségeit. A tagság révén Magyarország partnereivel, szövetségeseivel
együtt válaszolhat meg számos, az országot közvetve vagy közvetlenül érintő kihívást.
Az Európai Unió a magyar politika és cselekvés legfontosabb külkapcsolati kerete. Eszközt és
anyagi támogatást kínál a gazdasági és társadalmi modernizációhoz, a felzárkózáshoz, a
magyar érdekek megjelenítéséhez a világban. Magyarország tagsága révén politika-alakító
szerephez jut, miközben mozgásterét befolyásolja, hogy mennyire lesz képes a közös
erőfeszítések támogatásával hozzájárulni a szervezet további erősödéséhez, globális
alkalmazkodásának sikeréhez. Az ország érdeke és felelőssége, hogy aktívan befolyásolja az
unió működését és jövőjét meghatározó közös döntéseket, az integráció fejlődésének irányát.
Magyarország kapcsolatai alapvetően rendezettek a szomszéd országokkal, amelyek többnyire
maguk is a NATO, illetve az EU tagjai. A határon túli magyar közösségek többsége az európai
integráció és értékrend határain belülre került, és az egyelőre kívül maradtak helyzete is
kiszámíthatóbbá vált. A szomszédsági együttműködés fejlesztése, a szomszéd országokban élő
magyarok támogatása folyamatos feladat, olyan tevékenység, amely egyben erősíti
Magyarország és a szomszéd országok, s ezzel a magyarság gazdasági-társadalmi
versenyképességét.
A szomszédság- és nemzetpolitikai célokat a magyar külpolitika csak egymással
összehangolva valósíthatja meg sikeresen. A szomszédsági kapcsolatok fejlesztése, a magyar
közösségek identitásőrzése, jogérvényesítése, gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődése,
jóléte, a nemzet határokon átívelő integrációja egymásra épülő és egymást feltételező
folyamatok. Magyarország a területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának
támogatásával, a kisebbségi önkormányzati rendszer fejlesztésével erősítheti a térségbeli
kisebbségvédelmi törekvéseket. Az uniós tagság könnyíti az együttműködést, szabad
kapcsolattartást a kisebbségi magyar közösségekkel, csakúgy, mint a nyugat-európai és
tengerentúli magyar diaszpórával.
Erőteljesen változott Magyarország, a magyarok helye a világban, és változott maga a világ is.
A világot behálózó kapcsolatrendszer, a globalizáció számtalan lehetőséget kínál egy
felkészült nemzetnek önmaga kiteljesítésére. Ugyanakkor számolnia kell a kockázatokkal:
küzdeni a környezetromlás és az éghajlatváltozás, a világméretű járványok, a nemzetközi
terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek terjedése, az illegális migráció, a nemzetközi bűnözés
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ellen, felszámolni, vagy legalább érdemben enyhíteni a szegénységet, mérsékelni a kiáltó
egyenlőtlenségeket.
A globális világban a hazai körülményeket is nagyrészt külső hatások, nemzetközi folyamatok
alakítják. Kinek-kinek a jövője függ attól, hogy helyes következtetésekre jut-e a világról és
benne saját helyéről, lehetőségeiről. A külpolitika, a külkapcsolatokra vonatkozó döntések
hozzájárulnak az ország, a nemzet biztonsága, gyarapodása feltételeinek biztosításához,
szolgálják a nemzeti érzést a világpolgár nyitottságával ötvöző, korszerű magyar
azonosságtudat erősítését. Segíteniük kell a válaszadást a globalizáció megkerülhetetlen
kihívásaira, a társadalmi-gazdasági modernizációs kényszerekre. Hozzá kell járulniuk az
ország versenyképességének erősítéséhez, kiaknázva az integrációból és általában a
nemzetközi kapcsolatrendszerből adódó lehetőségeket.
Magyarország nagy jelentőséget tulajdonít az emberi jogoknak és kitüntetetten a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogainak, az ezeket szolgáló intézményi megoldások és jogi biztosítékok
fejlesztésének és alkalmazásának. Mindez hozzájárul a feszültségek és konfliktusok
enyhítéséhez, következményeik kezeléséhez, a demokrácia és a társadalmi stabilitás
erősítéséhez.
A 2020-ig szóló külkapcsolati stratégia felöleli a kormányzati cselekvés összességét, érinti a
nem-kormányzati szféra, így az önkormányzatok és a civil szervezetek tevékenységét,
meghatározza Magyarország nemzetközi cselekvésének alapvető elveit, céljait és eszközeit.
Épít a nemzeti és ágazati stratégiákra, integrálja az Európa-politikai stratégiát, keretet és irányt
ad a kormány, a tárcák külkapcsolatait érintő stratégiáknak, koncepcióknak és
tevékenységeknek. Célja a külkapcsolatok előmozdítása – minél szélesebb politikai, szakmai
és társadalmi egyetértés segítségével.
8.4.2.1.

A Stratégia fő irányai jól jellemzik külpolitikai irányultságunkat:

A stratégia egymást feltételező és kiegészítő három főirányának cselekvési keretét és alapját
az uniós tagság adja.
Fő partnereink az Európai Unió tagállamai és a szomszédos országok, az Amerikai Egyesült
Államok és a NATO-szövetségesek.
Magyarország különös gondot fordít kapcsolatainak, együttműködésének ápolására a
legfontosabb gazdasági, kulturális és civilkapcsolati partnerországokkal. Érdeke az unión
belüli hatékony együttműködés a visegrádi országokkal, az EU-tag szomszédokkal,
támogatva a még nem EU-tag szomszédok európai integrációját, illetve közeledését.
Az Amerikai Egyesült Államok kiemelt szövetséges, a globális politika meghatározó
szereplője, részvétele elengedhetetlen a világproblémák megoldását célzó erőfeszítések
sikeréhez.
Magyarország az Európai Unió és a NATO által folytatott párbeszéd keretében, és a
kétoldalú gazdasági érdekek alapján fejleszti partneri viszonyát Oroszországgal.
A kapcsolatok fejlesztése Kínával, Indiával, Japánnal, a Koreai Köztársasággal, illetve a
világ más gyorsan fejlődő régióival, országaival bővíti az exportlehetőségeket, erősíti a
magyar versenyképességet.
8.4.3.

Magyarország egyik cselekvési területe a BIZTONSÁG:

Magyarország a jövőben is részt vesz a nemzetközi biztonság erősítésére irányuló
béketámogató műveletekben. Növeli védelmi költségvetését, fejleszti felajánlott erőinek
katonai, rendvédelmi és polgári komponensét, az ország nemzetközi súlyát és szerepét erősítő
képességeket. Aktív szerepet vállal a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtásban. Hozzájárul a
közegészségügyi-járványügyi és élelmiszerbiztonság magas szintjének garantálásához, mind a
bioterrorizmusból eredő fenyegetésekkel, mind a véletlenszerű kockázatokkal szemben.
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A terrorizmus ellen folytatott küzdelem elsődleges kerete az ENSZ, a NATO és az Európai
Unió. A Magyar Köztársaság hozzájárul a veszélyek elhárítását, a megelőzést és az esetleg
szükséges beavatkozást célzó közös intézkedésekhez. Szorgalmazza a jó kormányzás, az
emberi jogok, a demokrácia, valamint az oktatás és a gazdasági prosperitás előmozdítását, ami
egyúttal erősíti a stabilitást, és gyengíti a terrorizmus, a szélsőséges ideológiák által vezérelt
csoportok hivatkozási alapját.
Magyarország elő kívánja segíteni, hogy a különböző kultúrák jobban megértsék egymást. Az
érdeklődő országok, társadalmak rendelkezésére bocsátja a rendszerváltozáskor, a diktatórikus
rendszerből a demokráciába való átmenet idején felhalmozott tapasztalatait.
A biztonság társadalmi, gazdasági és környezeti tényezőit komplex módon kezelve,
Magyarország nagy figyelmet szentel az energiabiztonságnak. Ez megköveteli a hazai
erőfeszítéseket az energiahatékonyság növelésére, a fogyasztási struktúra módosítására, a
megújuló energiaforrások előállítására és felhasználására, éppen úgy, mint a diplomácia
erőfeszítéseit az energiaimport biztosítására, a források és útvonalak diverzifikálására.
Szorgalmazza az unió közös energiapolitikájának kialakítását, az ellátásbiztonság uniós szintű
megteremtését.
A fenntartható fejlődést érintő legkomolyabb környezeti kockázati tényezővé lépett elő az
éghajlatváltozás. Magyarország erőfeszítései, az uniós stratégiával és cselekvéssel
összhangban, arra irányulnak, hogy – egyebek mellett az üvegházhatású gázok kibocsátásának
visszafogása révén – a minimumra csökkenjen a várhatóan drasztikus hatással járó globális
környezetváltozás valószínűsége, egyúttal mind a lakosság, mind a védekezésért felelős
szervezetek felkészüljenek a már elkerülhetetlennek látszó következmények kezelésére.
8.4.4.

A külkapcsolati tevékenység intézményei és eszközei:

Az integráció és a globalizáció körülményei között az ország külkapcsolatai messze
túlterjednek a hagyományos diplomácia területén, megújuló, hatékony és koordinált
eszközrendszert igényelnek, miközben a külpolitika és a diplomácia továbbra is a
külkapcsolati rendszer vezető ága marad.
8.4.4.1.

Magyarország külkapcsolatainak fejlesztésében, céljainak megvalósításában
támaszkodik:

– gazdasági erejére, teljesítményére,
– tudományos-technológiai, kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitására (az országban
megtelepedett multinacionális vállalatokéra is),
– erősödő nemzetközi fejlesztési politikájára,
– az Európa-politikai és az ágazati – kitüntetetten külgazdasági – stratégiákban foglalt
cél-, eszköz- és intézményrendszerre,
– az uniós, két- és többoldalú diplomáciát szolgáló, az ország egységes képviseletét
megvalósító, integrált magyar külképviseleti rendszer egészére, benne a
szakdiplomaták tevékenységére,
– a változó biztonságfelfogás jegyében egyre inkább a nemzetközi műveletek
szolgálatába állított honvédségre, rendvédelmi és civil szakemberekre,
– a biztonsági kihívásokból fakadó veszélyek megelőzésére képes, a külföldi
társszervekkel
eredményesen
együttműködő
rendvédelmi
szervekre
és
nemzetbiztonsági szolgálatokra,
– a határokon átnyúló lakossági, azon belül is a magyar-magyar kapcsolatokra,
– a nemzetpolitika intézményrendszerére,
– a kormányzati szervek mellett az önkormányzatok partnerkapcsolat-rendszerére, az
együttműködést az állampolgárok szintjén megvalósító testvér települési
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–
–
–
–
8.4.5.

kapcsolatokra, valamint az önkormányzati szövetségek uniós szervezetekben betöltött
szerepére,
a felsőoktatási intézmények kapcsolatrendszerére, az Európai Felsőoktatási és Kutatási
Térségben és az idegen nyelvű képzések révén kialakuló együttműködésre,
a kulturális kapcsolatok intézményeire – benne a magyar kulturális intézetek külföldi
hálózatára, az oktatási-kulturális szakdiplomatákra – és a magyar kulturális évadokra,
a nemzetközi kapcsolatokat kutató műhelyek, a Külügyi Intézet háttértevékenységére,
a külkapcsolatok alakításában szerepet vállaló civil szervezetekre.
A Stratégia zárógondolatai:

A kormányzati és nem-kormányzati, civil külkapcsolati szereplők, kutatóműhelyek, valamint a
parlamenti pártok bevonásával rendszeresen felül kell vizsgálni a külkapcsolati stratégiát,
figyelembe véve a változó körülményeket és a tapasztalatokat. Ezen túl folyamatosan erősíteni
kell a magyar külpolitika és külkapcsolatok politikai és társadalmi támogatottságát, a fő
célokat övező egyetértést, ami kiszámíthatóbb, következetesebb, ezzel elfogadottabb
politizálást tesz lehetővé, így nem csak a hatékony érdekérvényesítésnek, de a széles
értelemben vett versenyképességnek is tényezője. A stratégiát – az érdekelt kormányzati és
nem-kormányzati szereplőkkel konzultálva – a Külügyminisztérium, az érdekelt tárcák és a
külképviseletek intézkedési tervek segítségével ültetik át a gyakorlatba.
A vázolt törekvések és cselekvés végső célja, hogy a magyar külkapcsolatok formálásában
részt vevő kormányzati és nem-kormányzati szervezetek egymást kiegészítő, jól összehangolt
együttműködése szolgálja az állampolgárok, a társadalom, a nemzet biztonságát, jólétét,
gyarapodását.
A Külkapcsolati Stratégia áttekintése során könnyen azonosíthatók azok a célkitűzések,
amelyek megvalósításában a hírszerzésnek és az elhárításnak is szerepet kell vállalnia. Sőt, a
célkitűzések alapos elemzésekor az is nyilvánvalóvá válik, hogy azok sikeres és teljes
végrehajtása – néhány területen – nehezen képzelhető el titkosszolgálati „háttértámogatás”
nélkül.
8.5.

A Magyar Köztársaság Katonai Stratégiája172

8.5.1.

1009/2009. (I. 30.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai
Stratégiájáról

Új hatalmi rendet, politikai és gazdasági átrendeződést eredményezett a világban a bipoláris
szembenállás megszűnése és a globalizáció felgyorsulása. Világossá vált, hogy az új veszélyek
kezelésére a fejlett, modern demokráciák számára ma is nélkülözhetetlen a hiteles katonai erő
fenntartása. Megváltozott, kibővült azonban a védelem tartalma és feladatrendszere.
A Magyar Honvédség feladata a jövőben is a Magyar Köztársaság katonai védelme és a
NATO kollektív védelméből fakadó feladatok ellátása, de a védelem eszközeit a megváltozott
követelményekhez kell igazítani. Szükségessé vált a biztonság- és védelempolitikai alapvető
elvekből fakadó feladatok és azok tartalmának újragondolása. Ennek a folyamatnak része a
Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájának kidolgozása.
A Nemzeti Katonai Stratégia azokat a kihívásokat veszi számba, amelyek katonai erő
felhasználását igénylik. Meghatározza a Magyar Köztársaság külső biztonsága fenntartásának
gyakorlati teendőit, valamint a belső biztonsági feladatokban való közreműködését. Ágazati
stratégiaként hosszútávra kijelöli a Magyar Honvédség alkalmazásának, igénybevételének és
fenntartásának fő elveit, fejlesztésének irányait. A Nemzeti Katonai Stratégia egyaránt szól a
szövetségeseknek és partnereknek, valamint az állami szerveknek, intézményeknek és a
Magyar Honvédségnek. Ismerteti a Magyar Honvédség feladatait, az ország védelmében és
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érdekeinek képviseletében betöltött szerepét, hozzájárulva ahhoz, hogy élő kapcsolat legyen az
önkéntesekből álló haderő és a magyar társadalom között, és elismertsége növekedjen a
közvéleményben.
A Nemzeti Katonai Stratégia a haderő és a honvédelem ügyét övező nemzeti konszenzusra, és
– hasonlóan más ágazati stratégiákhoz – a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági
Stratégiájára épül. Összhangban van a Magyar Köztársaság Alkotmányával, a honvédelemről
és a Magyar Honvédségről szóló törvényekkel, országgyűlési határozatokkal, valamint a
Magyar Köztársaság Külkapcsolati Stratégiájával. Figyelembe veszi az Észak-atlanti
Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) Stratégiai Koncepcióját és az Európai Unió (a
továbbiakban: EU) állam- és kormányfői által elfogadott „Biztonságos Európa egy jobb
világban” című biztonsági stratégiát, valamint más meghatározó nemzetközi
dokumentumokat.
A Nemzeti Katonai Stratégia támaszkodik a Magyar Honvédség rendszerváltozás óta tartó
átalakításának reformértékű lépéseire, miközben számol azzal, hogy születtek ellentmondásos
döntések, és jelentkeztek finanszírozási gondok. A rendszerváltozás, valamint a változó
biztonsági környezet által követelt haderő-átalakítás folyamatának alapvető szakasza azonban
2007 végére lezárult. A Magyar Honvédség alkalmas lett a XXI. század kihívásaiból adódó,
újszerű, magasabb követelményeket támasztó katonai feladatok teljesítésére. A jövőben is
feladat lesz az új kihívásokhoz és feladatokhoz való folyamatos alkalmazkodás. A Magyar
Köztársaság egyetlen államot sem tekint ellenségnek, vitás kérdéseit a nemzetközi jog alapján,
a diplomácia eszközeivel kívánja megoldani. A Magyar Honvédség a Magyar Köztársaság
külpolitikájának, a biztonság- és védelempolitikájának, valamint a nemzeti értékek és érdekek
védelmének és érvényesítésének nélkülözhetetlen és fontos eszközévé vált. Olyan nemzetközi
válságkezelést igénylő műveletekben vesz részt, amelyek bizonyítják, hogy a katonai erő – és
annak hitelessége – továbbra is fontos eleme a nemzetközi politikának, és alkalmas eszköze a
magyar nemzeti érdekek érvényesítésének, a szövetségesi kötelezettségek teljesítésének.
8.5.2.

A Magyar Köztársaság védelempolitikájának alapjai

A Magyar Köztársaság Kormánya a biztonságot átfogó módon értelmezi, amely a politikai és
katonai tényezőkön túl magában foglalja annak gazdasági, pénzügyi, energiaellátási,
rendvédelmi, emberi jogi és kisebbségi, információs és technológiai, környezeti, demográfiai
és civilizációs, közegészségügyi, valamint nemzetközi jogi dimenzióit is. A Magyar
Köztársaság Kormánya a biztonság- és védelempolitikát a különböző kormányzati
intézmények közös feladatának tartja.
A honvédelem nemzeti ügy, melynek két alappillére a nemzeti önerő és a szövetségesi
együttműködés. Magyarországon teljes mértékben érvényesül a katonai erők demokratikus,
hatalmi ágak között megosztott ellenőrzése. A Magyar Köztársaság kész és képes arra, hogy
ellenálljon a határait, szuverenitását érintő esetleges fenyegetéseknek, cselekvéseknek,
akcióknak. A Magyar Köztársaság olyan honvédelmet és benne olyan katonai erőt tart fenn és
fejleszt, amely képes mind a Magyar Köztársaság védelmét, mind a külföldi műveletekben
való részvételt a hagyományos és az aszimmetrikus hadviselés viszonyai között egyaránt
teljesíteni.
A magyar katonai erő határon túli alkalmazására kizárólag megfelelő nemzetközi jogi
felhatalmazást követő közjogi döntés alapján, nemzetközi szervezetek keretei között vagy
alkalmi koalíciókban, a közös érdekek, és értékek mentén kerülhet sor. A nemzetközi
műveletekben a katonai erővel történő részvétel a magyar érdekek érvényesítését is szolgálja.
A nemzeti és a szövetségesi érdekek összehangolásából következik, hogy a Magyar
Honvédség erői elsősorban olyan műveletekben vesznek részt, amelyek – közvetlenül vagy
közvetve – szavatolják a Magyar Köztársaság és a régió stabilitását, szélesebb értelemben vett
biztonságát. A váltások lebonyolítása, vagy a gyorsreagálású erők váratlan alkalmazása miatt
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az egy időben, több térségben részt vevő erők létszáma rendkívüli esetekben meghaladhatja a
tervezett kereteket.
A Magyar Köztársaság Kormánya a NATO-t tartja a transzatlanti térség biztonsága
sarokkövének. Magyarország érdeke az európai biztonság- és védelempolitika dinamikus
fejlődése, amelyet az EU és a NATO közötti stratégiai partnerség fejlesztésének jegyében
támogat. A Magyar Köztársaság az Európai Unió és a NATO konstruktív tagja. A magyar
védelempolitika fontos feladata az újonnan csatlakozott és az integrációra esélyes országok
támogatása. Ezért a Magyar Köztársaság stratégiai érdeke a környező országokkal való két- és
többoldalú katonai együttműködési formák bővítése, hatékonyságuk növelése. Az Egyesült
Nemzetek Szervezete (ENSZ) kitüntetett szerepe mellett a Magyar Köztársaság a nemzetközi
béke és biztonság fenntartása szempontjából nagy jelentőséget tulajdonít az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek (EBESZ), részt vesz az általuk indított
nemzetközi akciókban és műveletekben.
A MK Nemzeti Katonai Stratégiája gyakorlatilag kijelöli azokat a területeket, illetve
kapcsolódási pontokat, ahol a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok előkészítő, támogató
tevékenységére van szükség, különös tekintettel a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra.
Általánosságban deklarálható, hogy alapos és megbízható felderítő-hírszerző előkészítő és
támogató tevékenység nélkül nem célszerű semmilyen katonai akciót indítani, ha ésszerű
szinten kívánják tartani a kockázatokat, a veszélyeket illetve az áldozatokat és károkat. Ebben
a NATO mintaszerűen jár el, melyre a későbbi fejezetekben még visszatérek.
8.6.

A Magyar Köztársaság Rendészeti Stratégiája173’174

A rendészeti stratégiával kissé hosszabban és alaposabban foglalkozom, mert nagyon jó példa
arra, hogy a teljes magyar védelmi tevékenység, illetve a nemzetbiztonsági tevékenység
stratégiáit milyen alapossággal, körültekintően kellene végiggondolni, kidolgozni és
folyamataiban végigvinni. Véleményem szerint nagyon jó szakmai munka (részstratégiai
modell) és elég széleskörű egyeztetésen, társadalmi körön futott végig.
Sajátosnak minősíthető helyzetet tükröz az a megjegyzés, mely a munkaanyagon fel van
tüntetve, miszerint „Az IRM és az ORFK álláspontját nem tükrözi”. Felmerül bennem, hogy
2009.01.15.-e óta miért is nem tükrözheti? Nem volt idejük rá? Nem volt fontos számukra? Nem
értettek egyet az anyagban foglaltakkal és így kerülték meg a jóváhagyását? Több volt benne a
megalapozott, jogos és reális kritika? Erőtlennek érezték magukat, hogy végrehajtsák azt, ami az
anyagban szükségszerűségként szerepel? Kormánypárt politikai szempontból nem keltett volna
jó visszhangot és emiatt a pártpolitikai lojalitás legyőzte a „Haza minden előtt” elvet, avagy a 10
millió magyar rendvédelmi érdekét? Csak nekem tetszik az anyag és másoknak nem? A politika
ismét legyőzte, maga alá gyűrte a (pártfüggetlen!) szakmát? Megállapítható, hogy ez a fontos
biztonsági-védelmi szegmens sem volt megfelelő szinten kezelve a kormány és illetékes
szakértői részéről! Mindamellett, hogy a 2004-ben kormányhatározattal elfogadott, a MK
Nemzeti Biztonsági Stratégiájában előírásként szerepel a kapcsolódó részstratégiák mielőbbi
elkészítése! E-nélkül nem lehet harmónia a biztonság összetevőinek, vetületeinek egységes,
összehangolt kezelésében, a MI állampolgári-adófizetői biztonságunkban!
8.6.1.

A stratégiát megalapozó megfontolások és feltételrendszer

A stratégia-alkotás előkérdése az, hogy a magyarországi rendszerváltozás nyomán kialakult
rendészeti struktúra sikeresen szakított-e az 1990 előtti korszak terhes örökségével, avagy ez
nem történt meg, és utóbbi esetben a rendészeti stratégia legfőbb célkitűzése éppen ennek az
alkotmányos jogállami fordulatnak a megtervezése lehet.
A stratégiaalkotás alkalmas lehet arra, hogy elfedje a bajokat, és a jelenlegi struktúra
megőrzését szolgálja, de arra is, hogy a rendészet reform értékű megújításának programja
legyen.
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A rendészeti stratégia csak akkor tűzheti ki céljának a rendészet reformját, ha előbb
megteremtik a szükséges alkotmányi feltételeket. Ennek során indokoltnak látszik a Kormány
rendészeti feladatainak alaptörvényi újrafogalmazása. Az alkotmányos garanciák őrzik a
végrehajtó hatalom cselekvőképességét, de önkorlátozásra kötelezik és megalapozzák
felelősségvállalását is. Alkotmányjogi szabályozás illesztheti vissza a rendészetet a
közigazgatás rendszerébe, és adhat iránymutatást a szükséges és lehetséges
decentralizálásához.
A rendészeti stratégia csak akkor határozhat el távlatos és reform értékű célokat, ha képes
megteremteni ennek jogi feltételeit: új szervezeti törvények megalkotását, amelyek követik a
rendészeti intézkedéseket megalapozó anyagi jog, valamint a rendészeti intézkedéseknek
formakényszert szabó eljárási jog előírásait.
A rendészeti stratégia kimunkálásának feltétele a közjogi fogalmakban mutatkozó rendetlenség
felszámolása, ami mögött a közigazgatásban és az államéletben általánosan eluralkodott
rendetlenség ismerhető fel. (Lásd erről „Az állami jogérvényesítés és az államműködés
hatékonyabb szabályozási viszonyrendszere” című MEH-MTA kutatás megállapításait.)
Ugyanakkor maga a stratégiai tervezés segítheti a jogbiztonságot helyreállító rendészeti
jogalkotást.
A rendészeti stratégia számára a közjog és a magánjog elkülönülése, valamint a mindenkit
megillető önvédelem jogosultsága olyan határterületeket jelez, amelyekre a rendészeti
igazgatásnak figyelemmel kell lennie. Abból kiindulva, hogy a közbiztonság kollektív
társadalmi termék, az előre látó tervezés a rendészeti rendszert egy szélesebb közbiztonsági
rendszerbe illeszti. A rendészeti igazgatásnak kooperálni kell a társadalmi élet más
szereplőivel. Továbbá a rendészeti igazgatásra is érvényes a közigazgatási struktúrát formáló
szubszidiaritás. Mindenkor vizsgálandóak annak feltételei, hogy mikor indokolt egy központi
közigazgatási feladatnak az önkormányzati igazgatásnak történő átadása (akkor, ha a feladat
végrehajtása hatósági eszközöket igényel, de nem követeli meg ezeknek az eszközöknek a
centralizált közigazgatáshoz rendelését), illetve mikor válik lehetségessé egy hatósági feladat
társadalmasítása (akkor, ha a feladat végrehajtása nem igényel hatósági eszközöket).
A stratégia tárgyának szűkebb meghatározása szerint rendészeti igazgatást csak azok a
rendvédelmi szervek teljesítenek, amelyek rendelkeznek a legitim fizikai erőszak
monopóliumával. Ekként a rendészeti stratégia tárgya a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség, a
büntetés-végrehajtási testület, a közterület felügyelet, továbbá a fegyveres biztonsági őrségek
közös jövőképének megrajzolása, valamint annak a társadalmi-, politikai- és jogi környezetnek
a távlatos fejlesztése, amelyben a rendészeti igazgatás a közbiztonság, a közrend és az
államhatár védelmét ellátja.
8.6.2.

A stratégia szükségessége

Magyarország súlyos gazdasági nehézségekkel, társadalmi és politikai feszültségek közepette
érkezett a rendszerváltozáshoz. A demokratikus intézmények kiépülésében elért sikerek máig
sem képesek enyhíteni az újratermelődő társadalmi igazságtalanságokat, a gazdasági élet
zavarait, a terjedő szegénységet, az erkölcsi értékvesztést. Szembe kell nézni azzal a ténnyel,
hogy az átmenet bűngerjesztő hatásai emberöltőnél is hosszabb ideig hatnak. A tartósan
hátrányos helyzetű mikrokörnyezetben – amennyiben azokat nem ellensúlyozzák a
szocializációt segítő nevelési és bűnmegelőzési hatások – a deviáns magatartásformák
áthagyományozódnak, és hosszú ideig fennmaradnak.
A szabályozatlan piacgazdaság növeli az esélyegyenlőtlenséget, nem segít a leszakadóknak, és
alig elviselhető mértékű vagyoni különbségeket termel. Rangját veszti a jogkövetés és csökken
a jogsértések kockázata. A gyors modernizáció eddig nem ismert kriminális hatásokat hordoz.
Hazánkban a politikai fordulat során nem alakult ki a demokratikus társadalmakban
nélkülözhetetlen társadalmi szolidaritás és tolerancia. A születő új politikai kultúra nem
ellensúlyozza, hanem maga is gerjeszti a negatív hatásokat. A hatalmi erőtérben versengők
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éles szembenállása akadálya lett a közös erkölcsi értékek megszilárdításának és a
konszenzuson alapuló társadalomépítési gyakorlatnak.
A rendszerváltás időszakában romlott a közbiztonság, a vagyon- és a gazdaságbiztonság, a
társadalmi erőszak kriminális formáinak megjelenésével közbiztonsági vákuumok keletkeztek.
A bűnözés területi megoszlása tükrözi az ország egyes régiói között meglévő gazdasági,
társadalmi különbségeket. A népességszám csökkenése a bűn elkövetésben legaktívabb
korcsoportokban is megfigyelhető, ennek ellenére a fiatal életkorú bűnelkövetők aránya
növekszik, a bűnöző karrier egyre fiatalabb korban – és sokszor kegyetlen agresszivitással –
indul.
A jelzett, kedvezőtlen bűnügyi jelenségek ellenére az Európai Unió többi államához
viszonyítva a magyarországi bűnözés az európai középátlag szintjén alakul.
A rendszerváltó politikai erők azon törekvése, hogy a rendészeti szervek politikai befolyástól
mentesen működjenek, a hivatásos, illetve a közszolgálati jogviszonyról szóló törvényekben és
az azok végrehajtására kiadott belső normákban tükröződik vissza. A hivatásosok
párttagságának és a politikai tevékenységének a tilalma nem bizonyult elég hatékony
eszköznek. Az említett szabályok sokkal inkább elfedik, mintsem kizárják a jogi és a szakmai
kontrollokat nem tűrő politikai hatásokat.
Az elmúlt évek fejleményei nyilvánvalóvá tették, hogy új alkotmányos garanciákra lenne
szükség. E tekintetben a helyzet még ma is a 48/1991. (IX. 26.) AB határozat szerint
jellemezhető: „Az Alkotmányból nem vezethető le a fegyveres erők politikai semlegességének
követelménye, sem valamely konkrét koncepciója, de mindezek kizárása sem; ugyanígy nem
következik, az Alkotmányból a fegyveres erők „politikai” irányítása és „szakmai” vezetése
elválasztásának sem követelménye, sem tilalma, sem valaminő megoldása.”
A hazai rendészetirányítás egyik legsúlyosabb problémájára, miszerint „… az eddigi
kormányok tulajdonképpen nem alakítottak ki átfogó kormányzati, rendészeti stratégiát.
Megítélésünk szerint, a hatályos szabályozás elemei nem koherensek, a kormányzati irányítás
és szervezeti rendszer pedig, nem felel meg a demokratikus önvédő jogállamnak.” (Vizsgálati
jelentés a 2006. szeptember–októberi fővárosi demonstrációkkal, utcai rendzavarásokkal és
rendfenntartó intézkedésekkel kapcsolatos eseményekről, 2007, továbbiakban Gönczöl
Bizottság jelentése.)
Az említett okokból hazánkban nem vált általánosan elfogadottá az Európában uralkodó
közbiztonság-felfogás, amely szerint: „a modern polgári jogállamban a közbiztonsági
rendszeren mindazoknak a jogszabályoknak, állami szerveknek, társadalmi szervezeteknek és
vállalkozásoknak, továbbá feladatoknak és funkcióknak az összességét értjük, amelyek
rendeltetése a társadalom egészének, a közösségeknek és az egyéneknek a védelme a
jogellenes emberi magatartásokkal szemben”.
A tulajdonviszonyok gyökeres átalakulását, a magántulajdon és a magángazdaság uralkodóvá
válását nem kísérte kellő következetességgel a rendészeti funkciók átalakítása. A
rendfenntartás terén nem alakult ki a demokratikus jogállam és a piacgazdaság feltételeinek
megfelelő munkamegosztási és teherviselési rend.
A bűnözés növekedése, a közbiztonság fenntartásának kihívásai, az általános rendészeti
hatáskörrel felruházott Rendőrségre folyamatosan növekvő feladattömeget zúdított. A
tennivalók sokasodása már a rendszerváltás első éveiben is költségvetés-gazdálkodási
zavarokhoz, majd állandósuló hiányhoz vezetett. A kockázati társadalom kriminális
jelenségeinek kezelése növelte a gazdasági tevékenység költségeit is. Az egymást követő
kormányok nem adtak világos választ arra, hogy a finanszírozási gondokat miként kívánják
megoldani.
Az egyre növekvő pályaelhagyások – különösen a Rendőrségnél – kontraszelekciós hatásokat
váltottak ki. Mindez extrém módon emelte a képzési költségeket, károkat okozott a testület
szervezeti, szakmai és erkölcsi integritásában, akadályokat állított a szakmai karrierek
kibontakozása elé, és végső soron rontotta a teljesítményt.
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Az alkotmányos rendfenntartási funkció gyakorlása terén a Kormány válaszúthoz érkezett:
vagy vállalja a korszerűtlenné vált rendészeti struktúra finanszírozásának egyre növekvő
terheit, vagy a rendszer átfogó korszerűsítése révén a jelenleginél ésszerűbb és hatékonyabb
rendészeti rendszer kialakítását szorgalmazza. A rendszerváltás óta eltelt időszak tapasztalatai
azt igazolják, hogy a Rendőrségre összpontosított korszerűsítési, illetve modernizációs
törekvések javították ugyan a testület eszközellátását és munkafeltételeit, elősegítették a
nemzetközi együttműködés feltételeinek kialakulását, azonban nem enyhítették a rendészeti
igazgatás funkciózavarait.
8.6.3.

A rendészet jogállami átalakításának programja

A rendszerváltás időszakában a rendészet jogállami átalakításának programja három területen
rajzolódott ki:
– Az első az alkotmányozás, ami az 1989-es köztársasági alkotmánytörvényben valósult
meg. Az 1989. október 23-án hatályba lépett Alkotmány megőrizte a rendőrség
centralizált államigazgatási modelljét, azt a fegyveres erőkkel egytípusúként határozta
meg. (Így volt elfogadható a Határőrség kettős jogállása.) Az alaptörvény a rendészet
politikamentességéről fontos elveket fogalmazott meg. Deklarálta a rendőrségi
igazgatásban a joguralom helyreállítását, intézkedett a rendőrségi törvény
megalkotásáról.
– A második terület azoknak a politikai elképzeléseknek az együttese, amelyek a rendőrség
jövőjére vonatkoztak. A szabad választásokra készülő pártok programjai konszenzust
mutattak abban, hogy a pártállamtól megörökölt rendőrséget depolitizálni,
decentralizálni és demilitarizálni szükséges. (Belügyi Szemle, 1990/10. szám 3. o.)
– A harmadik irány a szakmai fejlesztés, amelynek jellemzője volt a korábban érvényesülő
politikai gyámkodás elutasítása, a hivatás belső értékeinek rehabilitálása, és nagyfokú
nyitottság a szervezeti és a működési reformok iránt. Ezt a diagnózist tükrözte a magyar
rendőrség átvilágításáról készült szakértői jelentés, amelyet a svájci székhelyű Team
Consult menedzser cég készített 1991-ben. (http://www.helsinki.hu/docs/magyar.pdf)
Ami az alkotmányos szabályozást illeti, az ideiglenesnek szánt alaptörvény, számos módosítás
után, ma is hatályban van. A rendészeti igazgatás tekintetében az Alkotmány legalizálta azt a
helyzetet, amely szerint a rendőrség a civil közigazgatástól elkülönülten, a fegyveres szervek
részeként, katonai elvek szerint működtethető. Ezen a felfogáson sem a határőrség kettős
jogállásának megszüntetése (2004), sem a rendőrség kormányzati irányításának átalakítása, az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium létrehozása (2006), sem pedig a határőrség és a
rendőrség integrációja (2008) nem változtat.
Ami a politikamentességet illeti, az Alkotmány részletesen szabályozta azt, hogy a rendőr
miként maradjon távol a politikától, de azt nem, hogy a politikai hatalom miként tanúsítson
önkorlátozást a rendészet irányításában.
A minisztériumi irányítás és a szakmai vezetés elválasztása, az önálló Országos Rendőrfőkapitányság létrehozása 1990-ben minőségi fordulatnak látszott, de valójában nem volt az.
Máig nem kidolgozott a folyamat, amelynek során egy politikai párt elképzeléseiből választási
győzelem esetén kormányprogram lesz, és az sem, hogyan lehetséges a politikai hatalom
társadalomépítő elgondolásait alárendelni a közjog követelményeinek.
A Team Consult által felállított diagnózist nem követte terápia, a rendészeti szervezet a
rendszerváltozást követő időszak egyik „megalvadt struktúrájaként” funkcionál a mai napig is.
(Lásd Ligeti Miklós: Gondolatok a rendszerváltozás utáni magyar rendőrségről, Rendészeti
Szemle 2008/7-8. szám. Résztanulmány az MTA Jogtudományi Intézete által gondozott „Az
állami jogérvényesítés és az államműködés hatékonyabb szabályozási viszonyrendszere” című
MEH-MTA kutatáshoz.)
A magyar rendőrség katonai szervezési elvek szerint felépített, centralizált államrendőrség. Ez
a modell a pártállami időkben alakult ki. Az 1989. október 23-án hatályba lépett köztársasági
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Alkotmány hosszú időre gondoskodott arról, hogy a szocializmusból örökölt struktúra
fennmaradjon.
A most vázolt alkotmányos helyzet már az átmenet idején is anakronisztikus volt, 2006 ősze
azonban drámai módon igazolta, hogy az alaptörvényi szabályozás felülvizsgálatra szorul.
(Lásd a Gönczöl-bizottság jelentése.) Ez az értékelés és a nyomában született
kormányhatározat vetette fel először egy rendészeti stratégia megalkotásának a
szükségességét.
8.6.4.

Kormányzati teljesítmények

1990 óta minden kormányzat erőfeszítéseket tett a rendészet hatékony és törvényes működése
érdekében.
Az első demokratikusan választott Kormány programja a közrend és a közbiztonság „szomorú
örökségéről” szólt, de miközben kárhoztatta az állampárti politikai rendszer közbiztonsági
felfogását, az egységes és centralizált rendészeti erő fenntartása mellett érvelt. Az Antall
Kormány programja a demokratikusan működő, polgárbarát rendőrség megteremtésének útját
nem a reformokban, nem is a modernizáció hosszú távú tervezésében, hanem „a közrend, a
közbiztonság javításához nélkülözhetetlen korszerű technikai, műszaki bázis”
megteremtésében és „a rendőri állomány anyagi, erkölcsi megbecsülésében” jelölte ki. (A
nemzeti megújhodás programja. Budapest, 1990., 164-165. o.)
A Boross kabinet hivatali ideje végén alkotta meg az 1033/1994. (V. 6.) számú határozatát az
ország közbiztonságának javítására. E kormányhatározat végrehajtására – annak ellenére, hogy
magas szakmai színvonalat képviselt – azért nem kerülhetett sor, mert az első ciklus végén
került elfogadásra, anélkül, hogy a feladatok tekintetében széles politikai konszenzus jött
volna létre.
Az 1994-ben megalakult kormány programjának az a megállapítás, miszerint a rendőrség
szakmai színvonalának és technikai felszereltségének javítása érdekében „… a megkezdett
korszerűsítési programok közül folytatni kell azokat, amelyek a gyakorlatban beváltották a
hozzájuk fűzött reményeket” nem vallott eltökélt stratégiai szándékokra. (Kormányprogram.
Magyar Hírlap melléklete, 1994., július 18. 13. o.) A ciklus végére ugyan megszületett az
1027/1998. (III. 13) Kormányhatározat, amely egy középtávú rendvédelmi és kriminálpolitikai
koncepció megalkotását tűzte ki célul, de ennek kivitelezésére már nem jutott idő.
Az 1998-ban hivatalba lépett Kormány vezető pártja éles kritikát fogalmazott meg, amikor
megállapította, hogy az 1994-ben hatalomra került kormányzat képtelen volt a bűnözés
növekedését akár csak lassítani is. Az új kormány „kíméletlen harcot” hirdetett a bűnözés
ellen. Úgy ítélte azonban, hogy nem közbiztonsági stratégiára, és nem is a rendészet
modernizációjára, hanem következetesen szigorú büntetőpolitikára van szükség. (Szabadság
és jólét. A polgári jövő programja, 1998) A rendészet megújítása ismét elmaradt, de megakadt
a korábban elindított büntetőeljárási reform is.
A 2002-es választásokon győztes politikai erők kormányprogramja a jogbiztonság,
közbiztonság, létbiztonság hármas jelszavával egy rendszerszemléletű, komplex modernizáció
reményét keltette. Hitet tett a jogállami normák rangjának visszaállítása és a depolitizálás
mellett. „A Kormány nem fog a rendőrségre, az ügyészségre és a bíróságra politikai befolyást
gyakorolni.” – mondja a program. „A közbiztonságot érintő stratégiai céljaink középpontjában
a komplex biztonság áll.”, folytatódik a kormányzati elgondolás, majd pedig az ígéret: „A
ciklus végére a kor színvonalán működő rendőrséget teremtünk.” (Cselekedni, most és
mindenkiért! A nemzeti közép, a demokratikus koalíció Kormányának programja, 2002)
Ezeknek az elhatározásoknak a jegyében élénk stratégiai tervező munka indult, ami azonban
nem hozta meg a várt eredményeket.
A 2002-től felgyorsult stratégiaalkotási tevékenységnek egyik oka az volt, hogy az uniós
tagsággal és a remélhető brüsszeli támogatással összefüggésben átfogó államreform vált
sürgetővé. Ezen belül a biztonság ügye is napirendre kerül. A Magyar Köztársaság nemzeti
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biztonsági stratégiájáról szóló 2073/2004 (IV. 15.) 1/c. alpontja rendvédelmi stratégia
megalkotását írta elő.
A korábbi Belügyminisztérium komoly erőfeszítéseket tett a stratégiai tervezés módszertani,
szervezeti és személyi előfeltételei biztosítására. Stratégiai Koordinációs Iroda működött, ahol
2004-ben kidolgozták „A BIZTONSÁGOS MAGYARORSZÁG 2020” módszertani
programot. Ebben megjelentek egy közbiztonsági rendszer körvonalai, de az ambiciózus
célokat ez a program is a meglévő struktúra megőrzésével kívánta elérni.
A 2007 elején az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban ismét készült egy belső
használatra szánt tervezet a rendvédelmi stratégiáról. Ez lényegében a korábbi belügyi munka
nyomdokain haladt és ahhoz képest változást csak a nemzetközi együttműködésből adódó
követelmények nagyobb hangsúlyával hozott, különös tekintettel a 2004-ben elfogadott Hágai
Programra és arra, hogy csatlakoztunk a Prümi Szerződéshez.
A stratégia 2007-es változata, a nemzetközi dimenziókon túl, figyelmet szentelt az
államháztartás átalakítására irányuló kormánydöntésnek. (A 2118/2006 (VI. 30.) számú
kormányhatározat) Kritikus megállapítása az, hogy „az intézményi átalakítások nem mindig
történnek tervszerűen”. Erre az anyag példákkal nem szolgált, holott ilyen több is kínálkozott
volna. Nem a stratégiai tervező asztalon rajzolódott ki a Nemzeti Nyomozó Iroda, vagy a
Rendészeti Biztonsági Szolgálat ötlete sem, de a korábbi távlatos elgondolások között – egy
professzori javaslat kivételével – fel sem merült a rendészeti igazgatásnak az igazságügyi
tárcához utalása. (Sárközy Tamás: Államszervezetünk potenciazavarai…, HVG-ORAC Lapés Könyvkiadó Kft, 2006, 200-204 o.) Ellenkezőleg, a közigazgatási reform új perspektíváit
bemutató kötet egyik vezető tanulmánya hangsúlyozta, hogy az igazságügyi tárcának
elsődleges feladata a jogállamiság feletti őrködés. „A rendvédelmi szervek közvetlen
irányítása éppenséggel ellentétes feladat lenne a jogállamiság őrzője feladattal. Az egyik
ugyanis operatív irányítást feltételez, míg a másik kontrolltípusú tevékenység.” (Somogyvári
István: Javaslat a központi kormányzat hatékony szervezeti felépítésére, A közigazgatási
reform új perspektívái, Stratégiai kutatások – Magyarország 2015, szerk.: Ágh Attila,
Somogyvári István, Új Mandátum Könyvkiadó, 2006, 37. o.)
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2007. év novemberében összeállította, az
„Alágazati stratégiai dokumentum, készült a 2006. szeptember-októberi fővárosi
demonstrációkkal, utcai rendzavarásokkal és rendfenntartó intézkedésekkel kapcsolatos
eseményekről készült vizsgálati jelentés alapján végrehajtandó feladatokról szóló 1013/2007.
(III. 13.) Korm. határozat 4. pontja alapján” című dokumentumot. Ez a stratégia már nem
kerülte meg a következő kérdéseket:
– Rendészet közigazgatáson belül vagy kívül (militáris vagy civil közigazgatási
szervezet)?
– Centralizált vagy decentralizált rendészet, állami vagy önkormányzati rendőrség?
– A szolgálati ágak tekintetében egységes (monista), kettéosztott (dualista) vagy több
részre osztott (pluralista) rendészeti struktúra, egységes rendészet vagy önállósult
bűnügyi rendőrség?
A munkaanyag lényegében a jelenleg hatályos rendészeti struktúra fenntartása mellett foglalt
állást.
A Gönczöl-bizottság tevékenységének lezárását és a már hivatkozott 1013/2007.(III. 13)
Korm. határozatot követően a rendészet- és bűnügyi kutatások felélénkültek, megjelentek a
rendészetirányítás korszerűsítését célzó kezdeményezések. Ezek közé tartoznak a korrupció
ellenes és más gazdaságvédelmi típusú kormányzati intézkedések, a Rendőrség „Bizalom,
Biztonság, Becsület” illetve „Védőbástya” programja, továbbá a közrendet és a köznyugalmat
veszélyeztető, valamint az igazságszolgáltatás működését zavaró jelenségek elleni
hatékonyabb fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló
törvénytervezet számos rendelkezése is.
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Az al ágazati stratégia kiegészítésének folyamata az RTTIT 2008. évi munkatervének és a
szervezet jellegének megfelelő formában zajlott. A tervezett stratégiához több mint 70 önálló
előtanulmány és 19 pályázat érkezett be. Az előtanulmányokat 3 ülésen vitatták meg az
RTTIT elnökségével, illetve teljes ülésének résztvevőivel.
A stratégia alkotás folyamatának kulcsfontosságú mozzanata a társadalmi vita kiterjesztése
volt, amelynek során 150 civil szervezettel, illetve tudományos intézménnyel történt
kapcsolatfelvétel.
8.6.5.

A stratégia tárgya

A rendészeti stratégiának át kell fognia a teljes rendvédelmi szervezet-rendszert.
A rendészeti stratégia tárgyának meghatározását illetően sem a közjogi források, sem a
szervezeti struktúra, sem pedig a kormányzati irányítás rendszere nem ad megfelelő
támpontokat.
A közjogi források – élen az Alkotmánnyal – bizonytalanságot keltenek azáltal, hogy „egyes
rendvédelmi szervekről”, máshol a rendvédelmi szervek teljes katalógusáról, időnként
rendészeti szervekről, avagy rendészeti feladatokról szólnak, de e fogalmak között a
legcsekélyebb koherencia sem fedezhető fel.
A szervezeti struktúra áttekintése további bonyodalmakat okoz, hiszen merőben eltérő
társadalmi rendeltetésű, különböző közhatalmi jogosítványokkal felruházott és hatósági
jogkörökkel nem rendelkező szervezetek működnek egymás mellett, anélkül, hogy tisztázható
lenne a közöttük kívánatos feladat- és hatáskör megosztás.
A kormányzati irányítási rendszer kialakításában a végrehajtó hatalomnak szabad keze van. Az
ilyen felhatalmazás azonban ellentmond annak a jogállami elvnek, miszerint a kormányzás
sem vonhatja ki magát a jog uralma alól, kötelessége a szakigazgatás követelményeihez
alkalmazkodva, politikai céljait jogi korlátok közé helyezve, a jogbiztonságot szolgálva,
kiszámítható módon irányítani a központi államigazgatást.
Az előzőekben vázolt nehézségek ellenére a rendészeti stratégia megalkotására felhívó
kormányhatározatban annak tárgyára nézve is világos iránymutatások vannak.
A 2006. szeptember-októberi fővárosi demonstrációkkal, utcai rendzavarásokkal és
rendfenntartó intézkedésekkel kapcsolatos eseményekről készült vizsgálati jelentés alapján
végrehajtandó feladatokról szóló kormányhatározat már a címében is egyértelművé teszi, hogy
a stratégiai tervezés nem számolhat egy jól működő rendszerrel. Súlyos jogi-, szervezeti- és
működési hiányosságokkal szembenézve kell jövőképet alkotnia.
A kormányhatározat felvetette az alkotmányos alapok újraalkotásának fontosságát.
A kormányhatározat a rendészet kifejezést használva, biztatást adott a tervezőknek a magyar
közjogi hagyományok felelevenítésére, arra, hogy a feladat- és hatásköröket összemosó
rendvédelem terminológia helyett történjen meg a visszatérés a rendészeti jogtudomány nemes
hagyatékához.
A kormányhatározat hangsúlyozta az uniós tagságból eredő kötelezettségeket. Nemzetközi
összefüggésben a rendészeti szervek modernizációja – a hatékonyságon túl – jelenti
működésük garanciális alapjainak megerősítését, „az írott és íratlan demokratikus elvek és
jogok tiszteletben tartását”.
Annak ellenére, hogy a kormányhatározat valamennyi rendvédelmi szerv kormányzati
felügyelő tényezőjét felelősnek jelölte a stratégia kidolgozásában, a munkálatok végül az
igazságügyi és rendészeti tárcára koncentrálódtak, ennek következtében hiányzott több terület
elemzése, amit pedig a stratégia átfogó jellege megkívánt volna. Nincs mód a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok bűnüldöző munkájának értékelésére, de a rendészeti igazgatás
lehetséges decentralizációjában nem kapott kellő hangsúlyt a települési önkormányzatok
szerepe sem.
Indokolt az idegenrendészeti szakterület külön kezelése, noha a rendészeti stratégiával ez is
számos ponton érintkezik.
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Minthogy a rendészeti stratégia érinti a közbiztonságot fenyegető természeti és környezeti
kockázatokat, a polgári védelem és a tűzoltóság rendészeti hatóságoknak tekintendők, így
számukra is irányadóak a katasztrófa-elhárítás fejlesztési programjai.
A rendészeti stratégiának, figyelemmel a rendészeti igazgatás bűnüldözési funkcióira,
összhangban kell lennie az igazságszolgáltatási rendszer fejlesztésével.
További kapcsolódási terület a bűnmegelőzés nemzeti stratégiája, ezért a rendészeti igazgatás
prevenciós céljait azzal összhangban célszerű megfogalmazni.
A stratégia tárgyának meghatározásánál probléma a köz- és a magánbiztonság elválasztása, a
közigazgatási hatósági tevékenység formájában megjelenő rendészeti veszélyelhárítás
megkülönböztetése a tulajdon- és birtokvédelemtől. Irányadó az lehet, hogy a rendészeti
erőszak-monopóliummal a törvény kizárólag rendészeti hatóságot ruházhat fel, míg a jogos
önvédelem a magánjogból vezethető le.
A rendészeti rendszer távlatos fejlesztése akkor lehet eredményes, ha egyaránt tekintettel
vagyunk a közigazgatáshoz kapcsolódó közös tulajdonságra és a rendészeti jellegből eredő
sajátosságokra. Ennek a sajátos természetnek a legmarkánsabb kifejeződése a legitim fizikai
erőszak monopóliuma. Ezért a jelen munkaanyag felfogása szerint szűkebb értelemben
rendészeti igazgatást csak azok a rendvédelmi szervek teljesítenek, amelyek ezzel a
monopóliummal rendelkeznek. Ekként a rendészeti stratégia tárgya a rendőrség, a vám- és
pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási testület, az önkormányzati rendészet, továbbá a
fegyveres biztonsági őrségek közös jövőképének megrajzolása, valamint annak a társadalmi-,
politikai- és jogi környezetnek a távlatos fejlesztése, amelyben a rendészeti igazgatás a
közbiztonság, a közrend és az államhatár védelmét ellátja.
8.6.6.

A bűnözés prognózisa 2025-ig

Társadalmunk, gazdaságunk nyitottsága, a globalizációs fejlődés, és a gazdasági verseny
számos esetlegessége nehezen kiszámíthatóvá teszi a jövőt. A közölt előrejelzés adatai akkor
tekinthetők érvényesnek, ha hazánkban nem következnek be a jelenlegi fejlődés előrelátható
trendjétől pozitív vagy negatív irányban nagymértékben eltérő gazdasági, társadalmi vagy
környezeti fejlemények.
Hazánkban a bűnügyi statisztika, néhány év kivételével 450-475 ezer bűnelkövetést mutat, az
elmúlt 19 év során. (Továbbiakban 1989-1997.) Évi átlagban 399-400 emberölés követtek el.
Tekintve, hogy az idősorban, 1991 és 1999 között, 400 százon felüli volt az esetszám (1991ben 445, 1998-ban 446) - így az utóbbi évek jelentős csökkenése arra enged következtetni,
hogy az emberölések száma a 2025 körüli évekre, hozzávetőleg 280-ra csökken.
Hasonló csökkenéssel számolhatunk „Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs alakulása”
terén is. A bűnügyi statisztikánk szerint az esetszám az elmúlt 19 év során, 770-ről 473-ra
csökkent, a 2025 év körüli időkre ez a szám 280-285-re csökkenhet.
Más a helyzet az „Államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága” terén. Itt 703ról 1112-re emelkedett a felfedett bűncselekmények száma, ami arra utal, hogy az évi
növekedés ütemében, ez kb. 1490-1500-ra emelkedhet 2025-re.
A „Közrend elleni bűncselekmények” esetében még súlyosabb kilátásaink vannak. Ennek
száma 1989-től, 3354-ről 10139–re emelkedett! Ez azt jelentheti, hogy megfelelő
ellenintézkedések híján 2025 körül, 15450-15800-ra emelkedhet.
A „Vagyon elleni bűncselekmények” az elmúlt 19 év során 114853 felfedett
bűncselekményről 88586-ra csökkent, miközben az 1996-1999 évek között 130 ezren felüli
bűncselekményt is kimutatott a statisztika. A 100 ezren aluli bűncselekményszámok 2002-ben
jelentkeztek, ami egyértelműen az alsó értékhatár megváltoztatásának a következménye volt.
Mindezért az átlagszámot csak az 1989 és 2001 közötti időre lehet figyelembe venni, ez
116432. Ehhez képest, megemlítve a rendkívül alacsony, alig 20% fölötti felderítési
eredményességet, ha ezen a téren nem történik jelentős változás, akkor folyamatos növekedés
mellett 2025 körül kb.140-145 ezer vagyon elleni bűncselekménnyel lehet számolni.
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Az „Erőszakos garázda bűncselekmények” száma összesen 16746-ról 29645–re nőtt, ami arra
utal, hogy ha a már említett igen alacsony nyomozási eredményességen nem változtatunk,
akkor az utcai közrend és közbiztonság igen kritikus helyzetbe kerülhet.
Az erőszakos és garázda bűncselekmények terén csökkenést mutatott ki: Békés, Komárom,
Nógrád, Pest, Somogy és Veszprém megye, ugyanakkor Budapest, Szolnok, Csongrád, Tolna,
Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas megye jelentős
növekedést mutat.
A „Közlekedési bűncselekmények” száma 2007–ig, tehát az elmúlt 19 év alatt, 25919-ről
22915-re csökkent, miközben emelkedett a halálos közlekedési balesetek száma, és a gépkocsi
park elérte a három milliót. Ezt az ellenmondást a bevezetett „zéró tolerancia” alkalmazása (az
ún. csökkenést) megszüntette és emelkedés várható az eljárások számában. Az úthálózat
fejlesztése és az említett szigor eleinte folyamatos emelkedéshez vezet, majd végül tekintettel
a jobb minőségű járművekre és a vezetéstechnika fokozatos javulására 2025-ben szinte azonos
számú bűncselekmény mellett (azaz „25919”) folyik majd a közlekedés.
Mindezen tények mellett a „Gazdaság ellen elkövetett bűncselekmények” száma (a
természetes személyek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel együttesen) 1989-es 17927ről, 92035-re emelkedett. Az emelkedés 1992-ben kezdődött és jelentős számot mutat. Az
eredményes felderítéssel még sem lehetünk elégedettek, mert az 1000 milliárdra becsült
„fekete gazdaságot” alig érintette: Ehhez hozzájárult, hogy a bűnügyi statisztika mindeddig ezt
a tevékenységet nem pozitíven értékelte, mert emelte az összes bűncselekmények számát.
Ugyanakkor az államérdek éppen a „fekete gazdaság” felszámolása lenne. Ez lehetne egyik
alapja a nemzetgazdaság további fejlődésének.
Külön kell megemlíteni a „korrupciós jellegű” bűnözést, melyről 1993 óta közöl adatokat a
bűnügyi statisztika: akkor 464 esetet regisztrált, 2007-ben 350-et, tehát csökkenést történt,
helyesebben csak ennyi ügyben jártak el a bűnüldözési szervek. Ez még akkor is távol van a
lakosság – és természetesen a szakértők véleményétől is – ha itt nem vettük figyelembe a
korrupciós jellegű ügyekkel összefüggésben levő bűncselekményeket. Akkor a számuk a
következőképpen alakulhattak volna: 1993-ban 638, 2007-ben 765. Igaz, közben néhány
évben ezren felüli felderítések voltak, sőt 1997-ben 1562, 2005-ben pedig, 1589. Mindez
természetesen csak töredéke az ilyen jellegű bűncselekményeknek. Az igaz, hogy ennek a
bűncselekménynek a felderítése komplikált feladat és prognosztizálni pedig, képtelenség.
Nem teljes mértékben tisztázottak az új keletű pénzügyi világválság és recesszió kriminális
hatásmechanizmusai. A gazdasági ciklusok és a bűnözés kölcsönhatásának elméleti
feldolgozása, továbbá a gazdaság- és a kriminológia történeti tapasztalatok azt jelzik, hogy az
elhúzódó válságtünetek jelentős kriminalitás-többlethez vezetnek, főként azért, mert a
társadalomban meglévő esélyegyenlőtlenségek irreális mértékűvé válhatnak. Ilyen
körülmények között a vagyon elleni bűnözés már nem egyszerűen kriminológiai,
kriminalisztikai problémaként jelenik meg, hanem a társadalmi javak elosztásának rendészeti
eszközökkel már nem korlátozható módjaként működik. A társadalomban megnövekvő
érdekellentétek kiéleződése könnyen hétköznapivá teheti az önbíráskodást és a kriminális
erőszak hatókörének növekedését. Számolni kell annak veszélyével, hogy ez a fajta erőszak
szervezetileg strukturálódik, és politikai motívumokkal telítődik. Ennek folytán kialakulhat
olyan helyzet, amikor a társadalom szétzilált erkölcsi szövetét már csak a legitim erőhatalom
lesz képes összetartani.
8.6.7.

A bűnözéstől való félelem és a szubjektív biztonság

A bűnözéstől való félelem és a szubjektív biztonságérzet vonatkozásában 2002. óta végzett
közvélemény-kutatások adatai szerint, az emberek többsége főként attól fél, hogy ellopják
vagy feltörik az autóját, vagy betörnek a lakásába. Figyelemre méltó, hogy e félelmek nyilván
a bűnügyi helyzet aktualitásának fényében alakulnak, így a következő évi (2003-as) felmérés
adatai már a lopástól, a zsebtolvajlástól, illetve a rongálástól való félelem növekedését jelzik.
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Újabb keletű közvélemény kutatási adatok szerint arra a kérdésre, hogy mi tölti el leginkább
félelemmel az embereket, a megkérdezettek 45 %-a a bűnözés növekedését említi. Ilyen
módon a válaszok aránya megelőzi a világháborútól, az ökológiai katasztrófától, a morális
értékek eltűnésétől és a szabadság hiányától való félelmet. (A Medián Közvélemény Kutató
Intézet által készített felmérés adatfelvételi időszaka a pénzügyi válság magyarországi
kibontakozása előtt volt.)
Az említett közvélemény kutatások, egyebek mellett, nem tükrözik azokat a társadalmi
feszültségeket sem, amelyek az ország halmozottan hátrányos helyzetű kistérségeiben
alakultak ki.
Főként a vidéki településekre jellemző etnikai konfliktusok hátterében, zömében a többségi és
a roma lakosság között kialakult elhúzódó feszültségek állnak. Az egyes településeken
nagymértékben elszaporodó kisebb súlyú vagyon elleni jogsértések, állat- termék- és
terménylopások, az utca és a nyilvános helyek rendjét zavaró, kirívóan durva közösségellenes
magatartásmódok kiéleződő feszültségekhez, időnként etnikai színezetű konfliktusokhoz
vezetnek. Egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy a cigány lakosság egyes csoportjai, családi
vitáikat, nagyobb rendbontást is okozó erőszakos összecsapások formájában igyekeznek
rendezni. Mindezek következtében az ország egyes településein leromlott az élet minősége, a
helyi lakosok, különösen az idős, egyedül élő emberek kiszolgáltatottnak, védtelennek érzik
magukat.
Az etnikai alapú konfliktusok a kriminális veszélyeken túlmutató társadalmi kockázatokat is
hordoznak. A huzamos időn át nem kellő módon kezelt feszültségek, konfliktusok felerősítik
az etnikai, faji előítéleteket, és tárgyául szolgálnak a gyűlölet-beszéddel kifejezett, vagy fizikai
erőszaknak. A gyűlölet-beszéd és a gyűlölet-bűnözés ilyen módon csoportképző eleme, illetve
kohéziós ereje lehet az antihumánus és antiszociális, vagy nyilvánvalóan fasiszta ideológiai
alapon működő csoportképződésnek. A csoport-struktúra önszervező törvényszerűségei
folytán, az erőszak szubkultúrája ideologizálódik, és ez megteremti annak a feltételeit, hogy a
(a csoportkohézióban feloldódó) személyes felelősség elenyészése, az egyén arctalanná válása,
a társadalmi békét fenyegető kockázatokat jelentősen növelje.
A már említett közvélemény-kutatások adatai alapján, a megkérdezettek 21-22 %-a úgy
nyilatkozik, hogy tapasztalatai alapján 2002. és 2005. novembere között a közbiztonság sokkal
rosszabb lett, vagy többségük szerint kicsit rosszabb lett. Ettől lényegesen magasabb, 38-41 %
azoknak az aránya, akik úgy látják, hogy a közbiztonság lényegében változatlan maradt. Ezek
mellett a megkérdezettek 32-37 %-a – az évek során növekvő arányban – úgy vélekedik, hogy
a közbiztonság kicsit vagy sokkal jobb lett.
A fenti állításokhoz képest a lakosság közel 60 %-a a Rendőrség munkája és a közbiztonság
alakulása kapcsán 2002. és 2005. november között inkább biztonságban érzi magát. Nem
elhanyagolható – 13-20 % között növekvő arányú – azok hányada, akik teljesen biztonságban
érzik magukat. Ezzel szemben csökken azok aránya, akik inkább nem, vagy nem érzik
magukat biztonságban.
Az adatok értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a hivatkozott közvélemény kutatások a
2006. szeptember-októberi események előtt készültek.
A közbiztonság analízisének és a lakosság bűnözéstől való félelmének, illetve szubjektív
közbiztonság érzetének összehasonlítása több következtetésre is alkalmat ad:
– A lakosság a közbiztonság helyzetéről nyilvánvalóan nem a hivatalos bűnügyi
statisztika, illetve a beszámolók alapján, hanem személyes tapasztalataira és a
tömegkommunikáció információira támaszkodva tájékozódik.
– Az ember számára a biztonság a maga teljességében jelenik meg és visszatükrözi
környezetének minden lehetséges veszélyforrását. Ebben az értelemben a biztonság
annak tudata, hogy védettek vagyunk a bűnözéssel, a terrorizmussal, a katasztrófákkal, a
járványokkal, általában a létbizonytalansággal szemben.
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A közvélemény alakulása kapcsán úgy látszik, hogy a közbiztonságról kialakult szubjektív
biztonságérzet és az objektív biztonsági helyzet között csak laza, távoli összefüggések
mutathatók ki. Ennek ellenére a közvélemény kutatásokban tükröződő szubjektív
biztonságérzet legfőbb vonatkozásaiban megfelel az objektív biztonsági helyzetnek, konkrétan
annak az állapotnak, hogy hazánk a közepesen elfogadható közbiztonsággal rendelkező
európai országok sorába tartozik.
8.6.8.

Stratégiai célok és a megvalósítás eszközei

– A rendészeti igazgatás reform értékű modernizációja annak érdekében, hogy
• eredményesen teljesítse társadalmi rendeltetését a közrend, a közbiztonság és az
államhatár védelmét, valamint
• maradéktalanul feleljen meg a törvényes működés követelményeinek, érvényesítse a
jog uralmát, illeszkedjék a hatalommegosztás elvéhez és tartsa tiszteletben az emberi
jogokat.
– A rendészeti igazgatás integrációja a közigazgatás jogállami rendszerébe, annak
érdekében, hogy
• legyen kész együttműködni a közigazgatás más területeivel,
• egyes rendészeti funkciói váljanak alkalmassá az önkormányzati közigazgatási
hatáskörbe utalásra és
• legyen alkotó partnere a társadalmi bűnmegelőzés rendszerének.
– A rendészeti igazgatás szervei a veszélymegelőző, illetve segítségnyújtást célzó
közterületi jelenlét körében alakítsanak ki munkamegosztást
• a helyi önkormányzatokkal,
• a vállalkozói vagyon- és személyvédelemmel és
• a civil közbiztonság védelmi kezdeményezésekkel.
– A rendészeti igazgatásnak a közigazgatáshoz történő integrációja megköveteli
• a szolgálati jogviszonyok közelítését a közszolgálat általános szabályaihoz,
• a kooperatív vezetési módszerek elterjesztését,
• a korszerű minőségirányítási módszerek átvételét, valamint
• a kiválasztás, a képzés és a továbbképzés rendjének strukturális átalakítását.
– A rendészeti igazgatás belső tagoltsága szükségessé teszi
• az egyes önálló rendészeti szervek ágazati-,
• valamint a közrendvédelmi-, közlekedési-, csapaterős- és bűnügyi szolgálatok
szakstratégiáinak a kidolgozását,
• a gazdaság védelemben érintett állami szervek dolgozzanak ki integrált
gazdaságvédelmi szakstratégiát.
– A stratégiai célok megvalósításának ellenőrzésére, erre alkalmas monitoring és
kontrolling szervezetet szükséges létrehozni. E feladat ellátásának megfelelő eszköze
lehet a javasolt állami rendészet-felügyeleti hatóság.
8.6.8.1.
8.6.8.1.1.

A rendészeti igazgatás alkotmányossága és közjogi alapjainak korszerűsítése
Az Alkotmány módosítása

A rendészeti reform alkotmányjogi feltétele a hatályos alaptörvény VIII. fejezete egyes
rendvédelmi szervekre és a rendőrségre vonatkozó szabályainak módosulása, annak
érdekében, hogy az új alaptörvényi szabályozás
– határozza meg a rendészeti igazgatást, mint a közigazgatás részét,

343/1098

8. A Magyar Köztársaság biztonságához kapcsolódó fontosabb, alapvető dokumentumok

– garantálja a rendészet kormányzati irányításának alkotmányosságát, és az illegitim
politikai beavatkozás tilalmát,
– határozza meg a rendészeti erőszak monopólium alkalmazásának alapelveit és
garanciáit.
Szükséges továbbá az ügyészség szervezetére és működésére vonatkozó alkotmányjogi
szabályozás újra gondolása.
8.6.8.1.2.

A rendészeti közjog új alapokra helyezése

A rendészeti igazgatás reformja csak valamennyi szervezeti törvény újra alkotásával lehet
sikeres. Ennek folyamatát a jogbiztonságról szóló új stratégia részeként célszerű
megtervezni.
A rendészeti igazgatás lehetséges decentralizálásának megalapozáshoz kezdeményezni kell
a helyi önkormányzatokról szóló törvény szükséges módosítása, annak érdekében, hogy
– megteremtődjék az önkormányzati (közösségi) típusú rendészet alapításának
lehetősége és
– nyíljon lehetőség a helyi önkormányzatok számára önkéntes rendészeti köztestület
alapítására.
Felülvizsgálatra szorul a rendészeti igazgatás kormányzati irányítása.
– Az irányítás ágazati tagoltságának fenntartása mellett biztosítani kell, hogy az
irányítás elsődlegesen normatív úton érvényesüljön, ami segíti a szakszerűséget, a
törvény előtti egyenlőséget és az állampolgári jogok védelmét, továbbá kizárja a
miniszter bűnüldözési feladatkörbe tartózó, egyedi ügyekre vonatkozó utasítási jogát.
– A rendészet társadalmi rendeltetésének egységes érvényesítése és a kormányzati
felelősség érvényre juttatása érdekében – összhangban az uniós követelményeknek –
a teljes rendészeti struktúrát átfogó állami felügyeletet kell létrehozni.
– A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról az alkotmányosság elveit kiálló új
törvényt kell alkotni.
– Az országos rendőrfőkapitányt, továbbá a Vám- és Pénzügyőrség országos
parancsnokát négy év időtartamra kell kinevezni úgy, hogy kinevezésének időpontja
a parlamenti választási ciklus félidejére essen. Az említett vezetők kinevezését és
felmentését az irányító miniszter javaslata alapján a köztársasági elnök hatáskörébe
kell utalni.
8.6.8.1.3.

Törvénytervezet a köz- és magánbiztonságról

A rendészeti stratégia hosszú távú feladatai végrehajtásához szükséges törvényt alkotni a
köz- és magánbiztonság hatékonyabb védelméről.
A törvénytervezet – egyebek mellett – a következő főbb rendelkezéseket tartalmazza:
– Deklarálja, hogy a közbiztonság az egyes ember és a közösségek szabadságának
egyik olyan feltétele, amelynek erősítése állami feladat.
– Megállapítja, hogy a közbiztonság erkölcsi és jogi alapja a közrend, amit a civil
társadalom a jogalkotással összefogva hoz létre.
– Gondoskodik a közbiztonság felett őrködő közigazgatási- rendészeti funkciók és a
büntető igazságszolgáltatás előkészítését szolgáló bűnüldözés szervezeti
elválasztásáról, annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás pártatlansága és
függetlensége maradéktalanul érvényesülhessen.
– Megteremti – a közbiztonság országos, regionális és helyi szintjein – a központi
államigazgatás és a települési önkormányzatok között a szükséges munkamegosztás
jogszabályi alapjait.
– Meghatározza a rendészeti igazgatás modernizációjának fő irányait, abban kijelöli a
Rendőrség és a rendészeti igazgatás más szervei fejlesztésének céljait és feltételeit.
344/1098

8. A Magyar Köztársaság biztonságához kapcsolódó fontosabb, alapvető dokumentumok

– Áttekinti a nemzetbiztonság és a közbiztonság összehangolt erősítésének feladatait,
kezdeményezi a nemzetbiztonsági szervezet és működés alkotmányos alapjainak
létrehozását, a nemzetbiztonsági szolgálatok szervezeti reformját.
– Új alapokra helyezi a közbiztonság védelmében és a katasztrófák elhárításában
szükséges együttműködést, meghatározza a közbiztonsági veszélyhelyzet
kihirdetésének követelményeit, valamint a veszélyhelyzet felszámolásának szervezeti
és működési rendjét.
– Feltárja a közbiztonság és a magánbiztonság érintkezési területeit, megszilárdítja a
vagyonvédelmi vállalkozások törvényes működésének közjogi alapjait, az állami
eszközök felhasználásával elősegíti a szolgáltatások szakmai színvonalának
növelését.
– Erősíti a gazdasági társaságok és az intézmények biztonságvédelmi felelősségének
szabályait és rendszerét, egyensúlyi helyzetet teremt a vállalkozói profitérdek és a
biztonságvédelemben megnyilvánuló közérdek terén.
– A köz- és magánbiztonság védelme érdekében szabványosítás vagy kötelező műszaki
tartalmú jogszabályok útján előírja a magánbiztonság védelem technikai eszközeinek
kellék- és jogszavatosságát biztosító feltételeket és kötelezettségeket. Ugyanezen
célból és érdekből – vállalkozási feltételként – megállapítja az állam működése,
illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos létesítmények és
tevékenységek, valamint a pótolhatatlan nemzeti értéket képviselő nemzeti javak
jogellenes cselekményekkel szembeni fokozottabb védelme, a védett természeti
értékek és területek megóvása, valamint a termőföldek őrzése érdekében a
tulajdonost terhelő technikai és őrzés-védelmi kötelezettségét.
– Szorgalmazza a közbiztonság védelme és a bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának
megvalósítása során az állami-, az önkormányzati-, a civil szervezetek és a gazdasági
élet szereplői közötti együttműködést, támogatja a polgárok szolidaritásra és
toleranciára alapozott civil önvédelmi egyesületeit.
– Hitet tesz az Unió egészére érvényes kriminálpolitika megalkotásának fontossága
mellett és vállalja az uniós együttműködésből Magyarországra háruló feladatok
maradéktalan végrehajtását.
8.6.8.2.

Az önálló önkormányzati rendészet megteremtése

A helyi önkormányzatok rendészeti feladatai az alábbiakkal egészüljenek ki:
– szabálysértési eljárás, amely valamennyi ágazati rendészethez is kötődik
– helyi tűzvédelem
– helyi katasztrófavédelem
– helyi polgári védelem
– közterületek rendje (közterület felügyeletek)
– közösségi rendezvények biztosítása (pl. koncertek, sportrendezvények, önkormányzati
rendezvények)
– önkormányzati vagyon védelme
– egyéb igazgatásrendészet.
A jelzett általános önkormányzati rendészeti feladatok jogi szabályozása – a közösségi
rendezvények biztosítása kivételével – rendezett, de az önkormányzatok szintjén e feladatok
összehangolása ma még esetleges, szervezeti rendszere változó.
8.6.8.2.1.

Ágazati helyi rendészeti feladatok

Az ágazati helyi rendészeti feladatok rendszere lényegében az egyes igazgatási
ágazatokhoz kötődő rendészeti feladatokból épül fel. Ennek részei különösen:
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– a gazdasági rendészeti feladatok (különösen a kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó
és idegenforgalmi tevékenységekhez kötődő szabályozási, ellenőrzési, intézkedési
hatáskörök gyakorlása);
– az építésrendészet;
– a környezetvédelmi rendészet (pl. természetvédelmi őrszolgálat);
– a mezőgazdasági rendészet (önkormányzati mezőőri szolgálat)
– a fogyasztóvédelem;
– a közegészségügyi és
– állategészségügyi rendészet, és
– a helyi közlekedés-rendészet.
Az ágazati helyi rendészeti feladatok egy része helyi közügy (pl. mezőgazdasági és
természetvédelmi rendészet), míg más része a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási
feladat.
8.6.9.

A köz- és a magánbiztonság harmonizálása

Indokolt számba venni azokat a gazdasági tevékenység-formákat, illetve az ilyen gazdasági
tevékenységet folytató szervezeteket, amelyeket célszerű kötelezni vagyonuk és üzleti
tevékenységük fokozott védelmére.
A leendő szabályozás kiindulópontja a személyi- és a technikai védelem elemeit
felsorakoztató, avagy azok megfelelő kombinációját megjelenítő „biztonságvédelmi
követelmények/szabványok” előírása, ami a vállalkozás alapításának és működésének feltétele
lehet.
Olyan irányítási-felügyeleti modell kialakítása látszik indokoltnak, amelyben az adott régióban
működő valamennyi magánrendészeti szerv irányításával, felügyeletével kapcsolatos
feladatokat a tervezett rendészet-felügyeleti hatóság lássa el.
A közbiztonság és a magánbiztonság határterületein olyan szabályozásra van szükség, ami
biztosítja, hogy a rendőrség, a jogszabályban meghatározott feladatait befolyásmentesen
teljesítse. A mindenkori szabályozásnak kétségtelenné kell tennie azt is, hogy a rendőrség a
polgári biztonságvédelmi tevékenységről szóló jogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységet
– kizárólag nyomós közbiztonsági érdekből;
– jogszabályban meghatározott esetben;
– legfeljebb önköltségei megtérítése mellett végezhet.
A rendőrségnek a sportrendezvények biztosításában ma betöltött, a sportról szóló 2004. évi I.
törvényben meghatározott szerepének fenntartása módosítást igényel.
Olyan szabályok megalkotására van szükség, amelyek növelik a sportvállalkozások
felelősségét. E konstrukcióban a rendőrség szakhatóságként járna el, és szerepe – az
előzőekben vázolt elvekre tekintettel döntően a jogszabályban meghatározott biztonságvédelmi
követelmények érvényesülésének ellenőrzésére koncentrálna. A kifejtett megoldás általában is
irányadó lehet a gyülekezési jog hatálya alá nem tartozó tömegrendezvények esetében.
Új szabályokkal szükséges megerősíteni, illetve egyértelművé tenni a pénz- és tőkepiaci
vállalkozások, továbbá a pénzszállítás és a pénzfeldolgozás hatékonyabb védelmét.
8.6.10.

Szervezeti változtatások

A Rendőrség szervezeti struktúráját a modernizációs célokhoz szükséges igazítani. Ennek fő
rendező elvei:
– A közbiztonsági szolgálatok kialakításában a centralizáció - decentralizáció elveit a
szolgálati feladatok jogi és szakmai természete határozza meg. A legitim erőszakmonopólium birtoklása, különösen pedig, a karhatalmi erők megszervezése centrális
megoldásokat követel, az őrködő jelenlét, valamint a közbiztonság helyi feladataiban
való közreműködés decentralizált szervezetet igényel
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– Az előbbiekkel egyezően ismételten felül kell vizsgálni a Rendőrség területi szerveinek
feladat- és hatáskörmegosztását, főként a párhuzamosságok elkerülése érdekében. Ez
első sorban a megyei főkapitányságok, és a megyeszékhelyi városi kapitányságok
összevonásával történhet. Intézkedni kell a fővárosi kerületi kapitányságok ésszerű
összevonására.
– A készenléti rendőrségi erők elhelyezését úgy kell kialakítani, hogy javuljon a
bevethetőség szakszerűsége és gyorsasága, valamint a mélységi határrendészeti
ellenőrzések hatékonysága. Szükséges lehet készenléti regionális erők két vidéki
központba szervezése, ami az ország keleti és nyugati részeinek közbiztonsági
szükségleteit hatékonyan képes kiszolgálni.
– A bűnügyi szolgálat szervezetét alapvető funkciója, a büntető igazságszolgáltatás
előkészítése határozza meg. Ennek követnie kell a büntető igazságszolgáltatás hatáskörés feladat-megosztási rendszerét. Nem látszik indokoltnak a Nemzeti Nyomozó Iroda
területi kirendeltségeinek fenntartása, ami a megyei bűnüldözési hatáskörök
kiüresedéséhez vezethet.
– A szervezett bűnözés elleni küzdelemben a nyomozási feladatok és az elemző-értékelő
munka egymástól elválaszthatatlanok, ezért a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs
Központ létjogosultságát ismételten felül kell vizsgálni.
– Ami a bűnügyi nyilvántartást illeti, a stratégiai tervezés időszakában, 2008. november
25.-én jelent meg az Alkotmánybíróság 124/B/2000. AB határozata, amelyik a bűnügyi
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXV. törvény (Bnytv.) több rendelkezését
alkotmányellenesnek találta és 2009. június 30. napjával megsemmisítette. Az
Alkotmánybíróság e határozata nyomán elkerülhetetlen a bűnügyi nyilvántartásról szóló
törvény újra kodifikálása. (A teljes revízió, és nem egy-egy részletszabály módosítása!)
– A bűnüldözés nem nélkülözheti a titkos felderítés eszköztárát, ami azonban csak a
jogállami garanciák korlátai között működtethető. Stratégia távlatokban tovább kell
keresni azokat a megoldásokat, amelyek képesek harmóniát teremteni a felderítés
eredményessége és törvényessége között. A titkos információgyűjtés egésze
határozottabb ügyészi felügyeletet igényel, ami felveti a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
szervezeti elhelyezkedésének vizsgálatát is.
– Új alapokra kell helyezni a gazdasági bűncselekmények és a korrupciós deliktumok
felderítését. Ilyen ügyek csak azoknak a bűnüldöző szerveknek a hatáskörébe tartozhat,
amelyeknek van nyomozóhatósági jogkörük is. Folytatni kell a Vám- és Pénzügyőrség
nyomozóhatósági jogkörének megerősítését olyan módon, hogy váljon a rendészeti
gazdaságvédelem centrumává. Erősíteni szükséges az igazságszolgáltatásnak a
gazdaságvédelem feletti rendelkezési jogát. Ugyanakkor a titkos információgyűjtéssel
összefüggő, hiányzó végrehajtási rendelkezések pótlásával biztosítani kell a hivatali és a
vállalkozói szervezetekben a megalapozott titkos felderítő tevékenység erősítését.
– A felderítés eszközeivel is támogatni szükséges a bűncselekményből származó
vagyongyarapodás bizonyítását, lehetővé téve ezzel a vagyonelkobzást, valamint a
pénzmosás leleplezését.
– Különösen a bűnügyi technikai szolgálatok tekintetében kíván ismételt átgondolást a
regionális mikro-centrumok kialakítása. Változatlanul követelmény a Bűnügyi Szakértői
és Kutató Intézet valamint a bűnügyi technikai részlegek tevékenysége összhangjának a
javítása. A bűnügyi szolgálat helyzetének megítélésében a bűnügyi technika állapota
kitüntetett jelentőségű, ezért bármiféle feladat meghatározás csak a korrekt tényhelyzet
feltárásán alapulhat.
– Az előbbi kezdeményezéseket a távlatokban segítheti az önálló bűnügyi rendőrség
létrehozása, ami azonban az ügyészség alkotmányos helyének reform értékű
megváltoztatását is igényli.
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8.6.11.

Új rendészeti humánpolitika

A stratégiai emberi erőforrás menedzsment elvei szerint működő integrált emberi erőforrásgazdálkodási rendszer következetes bevezetésével lehet – az egyéb intézkedésekkel
egyetemben – a rendészet rendszerváltás óta tartó sodródását megakadályozni. E cél
teljesülése szükségessé teszi, hogy a Kormány
– elfogadja az integrált emberi erőforrás-gazdálkodás bevezetésével együtt járó és a
rendészet egészét érintő minőségi átalakításokat;
– megszerezze a különböző politikai erők támogatását, biztosítva ezzel a
kormányciklusokon átnyúló egyenes ívű fejlesztés lehetőségét;
– biztosítsa az integrált rendszerre történő átállás – középtávon visszatérülő, a folyamatok
költség - hatékony működtetéshez elengedhetetlen – költségvetési többletfinanszírozást.
Szükség van a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjairól szóló 1996. évi XLIII.
törvénynek a szolgálati viszony jellegére, az egyenruhára és a rendfokozatokra, a szolgálati
viszony létesítésére, a szolgálati viszony módosítására, a szolgálati viszony tartalmára, az
illetményre, a juttatásokra, a költségtérítésekre, a kedvezményekre és támogatásokra, az
érdemek elismerésére, a vezetői beosztásba való kinevezésre és visszavonásra, a
teljesítményértékelésre vonatkozó jogszabályhelyeinek módosítására.
A Ktv. és a Hszt. módosítása révén meg kell erősíteni a rendészeti szervek állományában
tevékenykedő köztisztviselők és hivatásos állományúak alkalmazásának, kinevezésének,
vezetői megbízatásuk megszűntetésének, továbbá elbocsátásuk jogbiztonságát.
Az előbbieknek megfelelően módosulna az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII.
28.) IRM rendelet is.
A rendészeti szakképzés, valamint a főiskolai és az egyetemi szintű rendészeti tanintézeti
rendszer kialakítása csakúgy, mint a rendészeti igazgatás jogának, szervezetének és
működésének fejlesztése igényeli a rendészeti tárgyú kutatásokat. Ezekhez jó alapot biztosít az
MTA Rendészettudományi Bizottsága és a Magyar Rendészettudományi Táraság.
8.6.12.

A rendészeti gazdálkodás fejlesztése

A költségtakarékos és a szükséges forrásokat biztosító gazdálkodás biztosítékai:
– A feladatok számbavételén alapuló, és az ellátás módját meghatározó tervezési és
finanszírozási rendszer kialakítása.
– A folyamatos fejlesztés helyett a stabilizációt kell alapvető stratégiai célként kitűzni.
– A műszaki-technikai területeken a legszükségesebb amortizációs cseréket folytatni kell.
– Üzemgazdasági szemléletű vezetői információs rendszer (VIR) létrehozása.
– A rendbiztosító szervek vezetőinek, felelősség-, jog-, és hatáskörét, a költségvetési
gazdálkodás eseményeire gyakorolt befolyás növelése érdekében, indokolt bővíteni.
– Tovább kell erősíteni a bázis szemléletre épülő előirányzat-elosztás helyett, a működési
költségvetés normatív alapú számítási és tervezési metodikájának kidolgozását és
bevezetését, a normásítás folyamatát, a megalapozottabb forrás-allokációs rendszert.
– Erőteljesebben indokolt a gazdaság-irányítás hatékonyságának javítása, a rendészeti
szakmai vezetés szemléletének formálása.
– A költségvetési gazdálkodás irányításában a centralizálás és a decentralizálás
folyamatait, egymást nem kizáró módon kell érvényre juttatni.
– A költségvetési gazdálkodásra vonatkozó, részletes rendészeti szabályozást ki kell
munkálni.
– A testületek jellemzőit elismerő törvényi szabályozást kell alkotni, különösen a
központosított gazdálkodás, a költségvetési gazdálkodási jogosítványok, a szakértői
díjak, a saját bevételek meghatározása és kezelése körében.
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– A nemzetközi támogatások során vállalt fenntartási-működtetési kötelezettségek
súlyosan terhelik a szűk keresztmetszetű költségvetést, e kérdésben, tervezett központi
támogatásra van szükség.
– Az önálló önkormányzati rendészet költségvetési finanszírozásának megteremtése
érdekében szabályozni kell a helyi önkormányzatok rendészeti feladatainak normatív
támogatását, ezzel egyidejűleg optimalizálni szükséges a centralizált rendészeti szervek
létszámát.
A rendbiztosítási feladatokat ellátó szervek és kapacitások felzárkóztatási és stabilizációs
projektjének – Szent György program – kidolgozása indokolt. E projekt pénzügyi szükséglete
megközelítheti az országos infrastruktúra-fejlesztési projektek nagyságrendjét, időszükséglete
8-10 évben prognosztizálható. A kormányzati program késedelem nélkül beindítható, mivel az
első 2-3 év szellemi alapozó munkálatainak forrásigénye, még az ismert költségvetési
helyzetben sem feszíti túl a kormány lehetőségeit.
8.7.

Katasztrófavédelmi Stratégia175

A Katasztrófavédelmi Stratégia csak munkaanyagként készült el, de 2006 óta nem került
hivatalosan kiadásra. Vajon miért is nem? Négy év alatt nem lehetett volna a szükséges
egyeztetések mellett jóváhagyni? Nem volt fontos? Meggyőződésem, hogy fontos lett volna
ennek a jó szakmai munkának a közreadása és ennek mentén való gondolkodás, tevékenység és
működés! Megállapítható, hogy ez a fontos biztonsági-védelmi szegmens sem volt megfelelő
szinten kezelve a kormány és illetékes szakértők részéről! Mindamellett, hogy a 2004-ben
kormányhatározattal elfogadott, a Nemzeti Biztonsági Stratégiában előírásként szerepel a
kapcsolódó részstratégiák mielőbbi elkészítése! E-nélkül nem lehet harmónia a biztonság
összetevőinek, vetületeinek egységes, összehangolt kezelésében és nem lehet garantálni az
állampolgárok és adófizetők biztonságát!
Természeti és civilizációs katasztrófák és veszélyek esetén, a katasztrófák megelőzése és
elhárítása terén felelősséggel bíró szervezetek folyamatosan fejlődő és bővülő technikai
eszközállományukkal, szükség esetén a Magyar Honvédség kijelölt alakulatai támogatásával, a
rendvédelmi szervekkel, az állami és önkormányzati szervekkel és intézményekkel, a
gazdálkodó szervezetekkel, valamint az önkéntes és civil szerveződésekkel együttműködve
védik a lakosság életét és anyagi javait.
A Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia a Nemzeti Biztonsági Stratégiára épülve
– bemutatja a jelenlegi helyzetet, a jövőbeni kilátásokat meghatározó kockázati tényezőket
és kihívásokat;
– megfogalmazza a nemzetközi együttműködésből adódó lehetőségeket;
– meghatározza a stratégiai célokat és eszközöket, a fejlesztések irányait, azok időbeni
ütemezését.
Tartalmában támaszkodik a tárca Közigazgatási és Rendészeti Ágazati Stratégiájának elemeire,
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakstratégiájára, figyelembe veszi az ágazati
stratégiákban és a különböző nemzeti szakmai programokban megfogalmazottakat.
A katasztrófák elleni hatékony védelem – figyelemmel az értékek és érdekek egységére –
meghatározza az ország stabilitását, jelentősen befolyásolja a gazdaság helyzetét, az
állampolgárok életfeltételeit. Így a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia integráns része a
nemzeti biztonsági stratégiának, biztosítja a Nemzeti Biztonsági Stratégia ágazati
megvalósulását.
8.7.1.

Alapelvek

A katasztrófák elleni védekezés nemzeti ügy, annak megvalósításában minden állami,
önkormányzati és gazdálkodó szervezet, az állampolgárok, a civil és karitatív szervezetek
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feladattal és felelősséggel rendelkeznek, amelyben meghatározó a hatékony és eredményes
együttműködés.
A katasztrófavédelem jogszabályokkal és az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel, továbbá
együttműködési megállapodásokkal széles körben szabályozott együttműködési, irányítási és
koordinációs rendszer. A katasztrófavédelem komplex rendszere az alkotmányos alapjogokból
és kötelezettségekből levezethető módon, a társadalom és a közigazgatás valamennyi
szereplőjét érinti.
A katasztrófák hatásai elleni védekezés kiterjed a megelőzés/felkészülés, a
mentés/beavatkozás, továbbá a helyreállítás/újjáépítés (rehabilitáció) időszakának feladataira.
A katasztrófavédelem területén fontos, hogy a mentési, védekezési tevékenységeket helyi,
területi, országos szinten irányító szervek rendelkezzenek mindazon információkkal, amelyek
lehetővé teszik az adott szinten, az adott helyzetre vonatkozó legcélszerűbb döntést. Ennek
érdekében tovább kell fejleszteni azokat a különféle eseményeket észlelő, folyamatokat
követő, az események közötti összefüggéseket elemző monitoring és döntéstámogató, bevetésirányító rendszereket, amelyek az adott vezetési szintnek valósághű képet adnak a helyzetről, a
mentésben és védekezésben résztvevő erőkről és eszközökről, a rendelkezésre álló
tartalékokról. Ehhez az ágazatok által kiépített hazai és nemzetközi monitoring rendszerek
fokozatos integrálására, az elemző-értékelő tevékenységek folyamatos szélesítésére és a
döntéstámogató rendszerek korszerűsítésére van szükség.
Kiemelt jelentősége van a nemzeti szintű együttműködésnek, azon belül is a polgári-katonai és
rendvédelmi együttműködés területének. A Magyar Honvédség a rendelkezésére álló erőkkel
és eszközökkel hatékony közreműködést tud biztosítani a különböző veszélyhelyzetek
kezelése során. A rendvédelem szerveinek fontos feladatai vannak a veszélyhelyzetek kezelése
során, a biztosítási feladatok ellátásában.
A Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) és szervei koordinálják a tárcák és főhatóságok
katasztrófavédelmi feladatainak teljesítését, előkészítik a kormányzati döntéseket. Ágazati
felelőssége körében irányítja a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi szerveket,
működteti a hatáskörébe tartozó védekezési munkabizottságokat. Figyelemmel kíséri, segíti és
ellenőrzi az önkormányzatok katasztrófavédelmi feladatainak teljesítését. Együttműködik a
civil szervezetekkel a katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonásuk érdekében.
A katasztrófavédelem szereplői olyan sajátságos szolgáltatási tevékenységet végeznek,
amelynek „bemeneti oldalán” állandósult, illetve változó kockázati tényezők, veszélyforrások
és új típusú kihívások jelennek meg, „kimeneti oldalán” pedig a biztonság elvárt – lehetőség
szerint azonos színvonalú – biztosítása áll.
8.7.2.

Jelenlegi szervezeti, irányítási rend

A katasztrófák elleni védekezés irányítása a Kormány hatáskörbe tartozik, a döntés előkészítő
szerve a Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB). A KKB feladata országos szinten
összehangolni a katasztrófavédelemben résztvevő szervek közötti együttműködést, a
katasztrófahelyzetekre történő felkészülés, továbbá a védekezés és a helyreállítás időszakában.
A KKB Operatív Törzse az egyes katasztrófatípusok következményei felszámolásában
elsődlegesen felelős – a minisztériumoknál létrehozott Védekezési Munkabizottságok
működésének megkezdéséig – a védekezés időszakában szükséges sürgős szakmai
intézkedések meghozataláért és végzi, irányítja azok végrehajtását. A KKB szakmai döntéselőkészítési tevékenységét a KKB Tudományos Tanácsa segíti.
A védelmi igazgatás területi szervei, a megyei, fővárosi védelmi bizottságok, valamint helyi
szerveik, a körzeti (kerületi) védelmi bizottságok a területi, illetve helyi szintű védekezés
irányító, döntéshozó és végrehajtást ellenőrző szervei.
A települések polgármestereit kötelezettség terheli a település, illetve a lakosság és az anyagi
javak védelme érdekében szükséges intézkedések meghozatalában.
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A katasztrófák hatásai elleni védelem megelőzési és beavatkozási feladatai végrehajtásában a
törvények, jogszabályok által meghatározott minisztériumok, országos hatáskörű szervek és
szolgálatok bírnak felelősséggel. Közöttük a koordinációt a KKB végzi.
A katasztrófák elleni védekezés szoros kapcsolatban van a gazdasági és társadalmi
változásokkal, az európai integrációs folyamatokkal.
A globális és regionális kihívások – mint a nemzetközi terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek
és hordozóeszközeik ellenőrizetlen terjedése (proliferáció), az államokon belüli instabilitás, a
különböző térségekben zajló események kihívásai, az illegális és tömeges migráció – hatásai is
veszélyeztetik országunkat. A komplex biztonság szavatolása érdekében ezen feladatokra a
katasztrófavédelemben érintett szervezeteknek folyamatosan felkészültnek kell lenniük.
8.7.3.

Nemzetközi kapcsolatrendszer

A nemzetközi kapcsolatok között kiemelt szerepe van az EU polgári védelmi- és
válságkezelési, továbbá a NATO polgári veszélyhelyzet tervezési rendszerének, a katonaipolgári együttműködésben való közreműködésnek és a közös gyakorlatok végrehajtásának. Az
Európai Uniós tagság további feladatokat határoz meg. Az eredményesség érdekében
mélyíteni kell a Polgári Védelmi Közösségi Mechanizmusban való részvételünket, képviselni
a magyar érdekeket, részt venni az Akcióterv végrehajtásában törekedni kell az EU szerveivel
és a tagállamokkal történő szakmai együttműködés kialakítására és erősítésére.
A NATO polgári veszélyhelyzeti tervezés területén belül kiemelendő az új bővítési körből
adódó feladatok és lehetőségek figyelemmel kísérése, a NATO szakmai szervezeteiben hozott
döntések és ajánlások erőteljesebb megjelenítése a hazai tervezésben és a feladatok
végrehajtásában. Kiemelt területek a lakosságtájékoztatás és a kritikus infrastruktúra
védelmével összefüggő feladatok.
8.7.4.

Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége

8.7.4.1.
8.7.4.1.1.

Civilizációs eredetű veszélyeztetettség
Nukleáris veszélyeztetettség

– A Magyar Köztársaság területét és lakosságát nukleáris szempontból elsősorban a
hazai és az országhatárhoz közel eső külföldi atomerőművekben (Mochovce,
Bohunice, Krsko) bekövetkező üzemzavarok vagy balesetek veszélyeztetik, utóbbi
erőművek esetében a hosszú távú óvintézkedések zónája érinti az ország területét.
– A hazai nukleáris reaktorok biztonságát a nemzetközi szervezetek előkelő helyre
sorolták, de egy súlyos üzemzavar vagy baleset lehetőségét nem lehet kizárni.
– A nukleáris veszélyeztetettség csökkentésére, illetve a veszélyhelyzetek
felszámolására nemzetközi szinten ellenőrzött, egységes elvek alapján, a Nemzetközi
Atomenergia Ügynökség ajánlásainak figyelembevételével kiépített védekezési
rendszer, az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer működik.
– Új kockázatként kell számolni a nukleáris, illetve radioaktív anyagok csempészetével
és az azokkal végrehajtható terror-támadásokkal.
8.7.4.1.2.

Veszélyes anyagok előállítása, felhasználása és tárolása

– A veszélyes anyagokat előállító, felhasználó és tároló létesítmények esetében
meghatározó, hogy a gyorsan fejlődő hazai vegyiparban a veszélyes anyagok
volumene még a termelés dinamikáját is meghaladóan nő.
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– A szomszédos országokban is jelentős számban találhatóak veszélyes üzemek a
magyar határtól legfeljebb 15 km-re, valamint a hazai folyók vízgyűjtő területein.
– Országhatáron belül jelenleg mintegy 60 felső küszöbértékű és 90 alsó küszöbértékű
üzem működik.
– A működő hatósági-engedélyezési rendszer, a kapcsolódó külső és belső védelmi
tervkészítési kötelezettség, továbbá a monitoring rendszer megkezdett kiépítése a
biztonság növelését és a hatályos nemzetközi irányelv érvényesülését biztosítja.
– A technológiák fejlődése, az új veszélyes anyagok megjelenése növeli a
veszélyeztetettséget, növekedhet a dominó-hatás kialakulásának veszélye.
– A kőolajipari létesítményekben található nyersanyagok többsége súlyos ipari
baleseteket (tűz- és robbanásveszély, mérgező anyagok kiszabadulása) okozhat.
– A kritikus pontokat a kitermelés, váratlan kitörés, készletezés, elsődleges
feldolgozás, finomítás, szekunder termékek gyártása, termékelosztás, tárolás és
logisztikai tevékenység során bekövetkező balesetek képezhetik.
– Hazánkban évente 3,4-4,0 millió tonna veszélyes hulladék keletkezik, a
veszélyhelyzeten kívül az ezzel kapcsolatos feladatok elsődlegesen a
környezetvédelmi ágazat felelősségi körébe tartoznak.
– A veszélyes hulladékok terén a képződés megelőzése és a veszélyesség csökkentése
a fő cél. Ennek érdekében mérsékelni, egyes esetekben korlátozni kell a veszélyes
anyagok felhasználását (toxikus nehézfémekét, POP, VOC, PIC anyagokét, stb.) és
ösztönözni kell a hulladékszegény technológiák alkalmazását, a gyártási maradékok
visszaforgatását.
– A vegyi veszélyeztetettség, a veszélyhelyzetek kialakulásának azonosítása érdekében
nevesíteni kell egyes veszélyes-hulladék kezelő létesítményeket is, különösen a
hulladékégetőket és lerakókat. E létesítmények a tárolt vagy kezelt veszélyes
anyagok minősége és mennyisége miatt ugyanolyan nagyságrendű veszélyeztető
forrásnak minősülnek, mint az árutermelő vegyi üzemek, ezért biztonsági kezelésük
is hasonló felkészültséget igényel.
8.7.4.1.3.

Veszélyes anyagok szállítása

– Nagy valószínűséggel várható, hogy a következő években a közúti (hazai telephelyek
közötti, valamint a külkereskedelemmel összefüggő és tranzit) veszélyesanyagszállítás rendkívüli mértékben nő, növelve ezzel – szigorú megelőző intézkedések
érvénybe léptetése híján – a már ma is fennálló veszélyeztetettségi szintet. A
veszélyes áruk közúti szállításának a lakosságot veszélyeztető kockázata a
településeket elkerülő úthálózat fejlesztésével csökkenthető.
– Vasúti veszélyes áruszállításban a hazai és külföldi vasúti szervek követelménytámasztása közel azonos.
– Jogilag, katasztrófavédelmi érdekek érvényesítése szempontjából nem kellően
szabályozott a veszélyes áru szállítás hatósági ellenőrzése.
– Vízi úton történő veszélyes áru szállítás terén az OKF-en működő NAVINFO
szolgálaton keresztül valósul meg a szállítmányok nyomon követése, a
veszélyeztetés elsősorban kőolajszármazékok élővizekbe kerüléséből ered.
– A mentés/beavatkozás feltételei sem a megközelítés, sem a technikai felszereltség
tekintetében nem kielégítők.
– Jogilag, katasztrófavédelmi érdekek érvényesítése szempontjából nem kellően
szabályozott a veszélyes áru vízi szállításának hatósági ellenőrzése, hiányoznak az
ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek.
– Légi veszélyes áru fuvarozás esetében baleset során a veszélyes anyagok jelentős
része főként másodlagos hatásokkal okozhat veszélyhelyzetet.

352/1098

8. A Magyar Köztársaság biztonságához kapcsolódó fontosabb, alapvető dokumentumok

– Általában naponta mintegy 50-60 tétel mozog (indul és érkezik), főként kis
mennyiségben (több 10 kg), de előfordult már 2 tonnás veszélyes-anyag küldemény
is.
– Gyakori a radioaktív anyagok szállítása.
8.7.4.1.4.

Kritikus infrastruktúra veszélyeztetettsége

– Az infrastruktúrák körében meghatározóak a különböző közüzemi szolgáltatások,
energia továbbító rendszerek, számítógépes rendszerek, távközlő hálózatok, valamint
a szállítással, tárolással összefüggő közlekedési hálózatok és létesítmények
rendszere.
– A modern társadalmak életének, működésének színvonalát döntő mértékben az azt
kiszolgáló infrastruktúrák minősége, mennyisége és megbízhatósága határozza meg.
– Az infrastruktúrák sebezhetőek, megzavarásuk jelentős hatású az állampolgárok élet
és vagyonbiztonságára, a gazdasági jólétre, a közigazgatás és a kormányok
működésére.
– A kritikus infrastruktúra védelme hazai és nemzetközi vonatkozásban is rendkívül
összetett, jelentősége növekvő és szerteágazó. Zavaraira vagy rombolásuk
megakadályozására való felkészülés, védelmi, reagálási és helyreállítási képesség
széleskörű és folyamatos országon belüli kooperációt és nemzetközi együttműködést
igényel.
8.7.4.1.5.

Tűzesetek és robbanások okozta veszélyeztetettség

– A tűzesetek a természetet, az épített környezetet, az emberi életet és az egészséget
veszélyeztetik.
– A természetben bekövetkezett tűzesetek rendkívül gyakoriak, mindenkor az aktuális
időjárási viszonyokra vezethetők vissza, keletkezésük szempontjából elsődleges az
emberi gondatlanság.
– Tűzeseteknél jelentkezik a levegőszennyezés, ipari tűzeseteknél fennáll a mérgező
anyag levegőbe kerülésének lehetősége is
8.7.4.2.

Természeti eredetű veszélyeztetettség

– Hidrológiai veszélyeztetettség
• Árvíz bármely vízfolyáson az év nagy részében bekövetkezhet.
• Folyóink vízgyűjtő területeinek döntő százaléka az országhatárokon kívül található.
• A Duna és a Tisza völgyében, azaz árvíz által veszélyeztetett területeken található a
mezőgazdaságilag művelhető terület egyharmada, itt él 700 településen a lakosság
mintegy ¼-e.
• Kisebb folyók és patakok, valamint víztározók is kiszámíthatatlan valószínűséggel
okozhatnak helyi árvizeket, víz- és sárelöntéseket.
• Az árvízi védekezés tervezése, előrejelzése és szervezése magas szintű, emellett
azonban folyamatos fejlesztést igénylő feladat.
• Valószínűsíthető a veszélyeztetettség teljes spektrumában az árvízi-események
dominanciája, elsősorban a hazánkba érkező növekvő vízmennyiségek és a globális
klímaváltozás hatása miatt. E tendencia 10-12 évenként rendkívüli, 4-5 évenként
jelentős árvízvédelmi beavatkozásokat tehet szükségessé. A globális klíma változás
hatásai a hidrológiai veszélyeztetettség növekedésével járhatnak.
• A belvíz Magyarország egyes területein szinte meghatározó jellegű.
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• Kialakulásának valószínűségét a hidrometeorológiai tendenciák mellett az emberi
gondatlanság, valamint a szennyvízelvezetés megoldatlansága (magas települési
talajvízszint) egyaránt növelik.
8.7.4.2.1.

Geológiai jellegű veszélyeztetettség

– Földrengés kockázata hazánkban alacsony, de előrejelzése a világban mindenhol,
így hazánkban is megoldatlan. Észlelési küszöb közeli rengések az országban évente
többször várhatók, kárt okozó rengés azonban legfeljebb 15-20 évenként fordulhat
elő.
– Geológiai eredetű talajmozgások (földcsuszamlás, löszfal-omlás, talajroskadás,
partszakadás) nagyobb méretben és súlyos károkat okozva az ország viszonylag
behatárolható területegységeit veszélyeztetik.
– A geológiai eredetű talajmozgások gyakoriságának tendenciája jelenleg
meghatározatlan, de az épületek, közművek öregedési folyamata, az elmaradt
rekonstrukciók, az ár- és belvizek következtében a veszélyeztető hatás növekedése
várható.
8.7.4.2.2.

Meteorológiai jellegű veszélyeztetettség

– A meteorológiai veszélyek egy része térben és időben jól előre jelezhető, a rendkívül
gyors, lokális skálájú időjárási események (pl.: orkánerejű szélvihar, felhőszakadás)
azonban csak legfeljebb a kialakulásuk előtt néhány órával prognosztizálhatók.
– Rendkívüli időjárási viszonyok és körülmények – jelentős mértékű csapadék,
intenzív havazás, aszály, hőhullám, szmog – viszonylag ritkán, de az ország egyre
több területét érintik.
– Ma még nem ismertek a globális klímaváltozások bizonyítható regionális tendenciái
és kapcsolódásai a szélsőséges időjárási jelenségek gyakoriságának növekedéséhez,
mindazonáltal a tudományosan is megalapozott tervezés során számolni kell a
szélsőséges és hirtelen bekövetkező időjárási anomáliák esetleges gyakoribbá
válásával.
8.7.4.3.
8.7.4.3.1.

Humán- és ökológiai jellegű veszélyeztetettség
Járványok

– Az utóbbi évtizedekben az országban nagy tömegeket érintő járványok, az országos
influenzajárványok kivételével nem fordultak elő, de ha a közfogyasztásra kerülő
élelmiszerekbe vagy ivóvízellátásba kórokozók kerülnek, jelentős tömegeket érintő
járványok alakulhatnak ki.
– A járványügy szervezete országos hálózat formájában kiépített, az egészségügyi
illetve állategészségügyi szolgálatok és hatóságok ezzel kapcsolatos feladatai jogilag
szabályozottak.
– A távolabbi országokban kialakuló instabilitás és a térségünkbe irányuló migráció,
valamint a légiközlekedéssel járó utasforgalom befolyásolhatja az ország járványügyi
helyzetét, amelyet veszélyeztethet egy esetleges bioterrorista akció is.
– Komoly gondot okozhatnak a fertőző állat-megbetegedések is.
– A nagymértékű mobilitás, a szociális ellátás problémái a kedvezőtlen higiéniai
állapotokkal párosulva egyes rétegeknél, város- és településrészeken átmenetileg
vagy tartósan is helyi járványok kialakulásához vezethetnek. Ha az ázsiai
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madárinfluenza összekeveredik az emberi influenzával, vagy további átalakulásokon
megy keresztül világjárvány törhet ki.
8.7.4.3.2.

Tömegpusztító fegyverek és azok hordozó eszközeinek ellenőrizetlen
terjedése

Noha a tömegpusztító fegyverek alkalmazásának hazánkban csekély a valószínűsége, egy
ilyen támadás esetén annak következményei igen súlyosak lehetnek. Ezen túlmenően a
magyarországi csempész tranzitszállítások is komoly veszélyt jelentenek.
8.7.4.3.3.

(Nemzetközi) terrorizmus

– Veszélyhelyzetet vagy katasztrófát okozó terror-események során a
katasztrófavédelmi szervek közreműködnek a következmények felszámolásában.
– A katasztrófavédelmi feladatokat nem a terrorcselekmény, illetőleg annak
motivációja, hanem az általa előidézett következmények határozzák meg.
– Terrortámadás által fokozottan veszélyeztetett objektumok lehetnek a közigazgatási
létesítmények, a tömegközlekedési és tömegtartózkodási, illetve tűz- és
robbanásveszélyes objektumok, veszélyes-anyag tároló, gyártó létesítmények,
szállító eszközök, távközlési, informatikai üzemek és hálózatok, energiaellátó
rendszerek, ivóvízhálózat, egyéb közüzemek, tömegrendezvények színtere, stb.
– Hazánk nem elsődleges célpontja a nemzetközi terrorizmusnak, de célterület lehet a
nemzetközi (szervezeti) elkötelezettsége okán. A veszélyeztetettség növekedett,
elsősorban a sűrűn lakott városi agglomerációk, a létfontosságú közüzemek és
intézmények esetében.
8.7.4.3.4.

Migráció

– Az eddigi migrációs jelenségek kezelhetők voltak, mivel a nagy tömegű
menekültáradat az elmúlt időszakban nem Magyarországot választotta elsődleges
céljául.
– A jövőben nagy tömegű és viszonylag hirtelen, hazánkat érintő migráció
bekövetkezése nem zárható ki. Az uniós tagság, a schengeni határ áthelyeződése a
migráció kezelésével kapcsolatos humanitárius és katasztrófavédelmi feladatokra
történő felkészülést igényli.
8.7.4.3.5.

Ökológiai veszélyhelyzetek és katasztrófák

– A kárhatások elsősorban környezet- és természetkárosítással járnak, kiemelkedő
veszélyeztetést jelentenek a vízművek vízbázisát érintő szennyezések.
– Olyan méretű vízszennyezések is bekövetkeztek, melyek már a lakosság és a
gazdaság vízellátását is veszélyeztették, korlátozásokat, alternatív vízellátási és
szükségmegoldásokat tettek szükségessé.
– A szomszédos országokban a magyar folyók vízgyűjtő területein számos szennyező
forrás található.
– Az EU csatlakozás követelményeinek teljesítése a hazai ökológiai katasztrófákat
kiváltó források számát jelentősen csökkentheti a csatornázás, a szennyvíz-tisztítás, a
hulladék elhelyezés és a környezet kímélő technológiák alkalmazása terén. Továbbra
is számolni kell elsősorban a Kárpátok vízgyűjtő területein a bányászat, vegyipar
elavult technológiai eljárásainak tartósan káros hatásaival.
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8.7.5.

Stratégiai célok és eszközök

A kockázati tényezők alapján meghatározható jövőbeni feladatok stratégiai szintű céljai a
katasztrófavédelem területén az alábbiak:
– eredményes megelőzési (hatósági) tevékenység, az eseményekre történő hatékony és
határozott reagálás (beavatkozás), humánus és szakszerű helyreállítás (rehabilitáció);
– az irányítás, vezetés, koordinálás területén a decentralizált megközelítés, a helyi
felelősségekből kiinduló szubszidiaritás elve szerint;
– az állami és civil szervezetekkel korrekt, kölcsönös érdekeken nyugvó hatékony
együttműködés a feladatok végrehajtásának szélesebb társadalmi alapokra helyezése
érdekében;
– a nemzetközi együttműködésben rejlő előnyök fokozott érvényesítése a nemzetközi
kötelezettségvállalásaink teljesítésével együtt;
– költségtakarékosság, amely átgondolt és arányos költségráfordítást biztosít a megelőzési,
hatósági és a beavatkozási területekre.
8.8.

A Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Stratégiája

Nem hivatalos források alapján elkészült a nemzetbiztonsági stratégia, először
valószínűsíthetően 2005-ben, de nem került jóváhagyásra, kiadásra. Később ezt állítólag
aktualizálták, de mégsem lépett érvénybe. Tudni kell, hogy ezen változatok egyike sem volt
minősítve, titkosítva, csak nem került a nyilvánosság elé. Vajon miért is nem? Négy-öt év alatt
nem lehetett volna a szükséges egyeztetések mellett jóváhagyni? Nem volt fontos?
Meggyőződésem, hogy fontos lett volna közreadása és az ennek mentén való gondolkodás és
tevékenység! Megállapítható, hogy ez a fontos biztonsági-védelmi szegmens sem volt megfelelő
szinten kezelve! Annak ellenére, hogy a 2004-ben kormányhatározattal elfogadott Nemzeti
Biztonsági Stratégiában előírásként szerepel a kapcsolódó részstratégiák mielőbbi elkészítése!
E-nélkül nem lehet harmónia a biztonság összetevőinek, vetületeinek egységes, összehangolt
kezelésében!
Mindemellett egy 2008-as munkaanyag formájában bemutatom ezt a nem hivatalos
nemzetbiztonsági részstratégiát. Mint alább látni fogjuk, nincs is benne semmi különös, semmi
titkos, hiszen nem is ilyen jellegű a szerepe. Viszont az anyagról az a véleményem, hogy
viszonylag általános, kevésbé konkrét. Diplomatikusan illeszkedik a MK Nemzeti Biztonsági
Stratégiájához, a jogszabályokhoz, a hagyományos kihívásokhoz, de újabbakat is említ. Amikor
tanulmányoztam, úgy éreztem, hogy nemzetbiztonsági, titkosszolgálati aspektusból nem eléggé
karakteres. Nem kezeli megfelelően a nemzetbiztonsági értékrendet. Szerényen kezeli a
működési problémáikat, a múlthoz és a jövőhöz szükséges pozícionálásokat, feltételrendszert.
Szemérmes a szolgálatok elmúlt évi problémáival kapcsolatban. Inkább defenzív, mintsem
offenzív. Nem eléggé progresszív: egy kormány számára bizonyára „szerethető”, de tízmillió
magyar ember számára kevésbé megnyugtató. A többi részstratégiák alapján lehetőség van az
azokkal való összehasonlításra. Én ezek közül kiemelem a rendészeti stratégia alaposságát,
kidolgozottságát, széleskörű megalapozottságát.
8.8.1.
8.8.1.1.

A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági tevékenységre vonatkozó stratégiája
A nemzetbiztonsági tevékenységre vonatkozó stratégia megalkotásának célja

A nemzeti biztonsági stratégia V. pontjában a Kormány a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító minisztert hívta fel a nemzetbiztonsági ágazati stratégia elkészítésére.
A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági tevékenységre vonatkozó stratégiája
(továbbiakban: stratégia) megalkotásának célja, hogy – összhangban a nemzetbiztonsági
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szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) rendelkezéseivel – hazánk biztonsági
helyzetének ismeretében meghatározza azt az aktuális cél- és feltételrendszert, amelynek
keretében a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok törvényben szabályozott eszközeik és
módszereik hatékony felhasználásával elősegítik az ország biztonsági érdekeinek
védelméhez és érvényesítéséhez szükséges aktív, kezdeményező kormányzati politika
megvalósítását.
A stratégia a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének főbb irányait az ország jelenlegi
biztonsági, társadalmi és gazdasági helyzetének ismeretében határozza meg, útmutatót adva
a nemzetbiztonsági szolgálatok működését hatékonyabbá tevő jogszabályok megalkotásához
is. Tekintettel arra, hogy egy stratégiai szintű dokumentum vonatkozásában döntő tényező a
folyamatokhoz való alkalmazkodás képessége, a Kormány kiemelt figyelemmel kíséri a
dokumentumban megfogalmazott feladatokat megalapozó biztonságpolitikai tényezőket, és a
fejleményekre reagálva szükség esetén pontosítja a stratégiában meghatározott
célkitűzéseket.
A nemzetbiztonsági szolgálatok hatékony működése nem képzelhető el megfelelő szintű
társadalmi támogatottság nélkül. A stratégia nyilvános kormányhatározat formájában történő
megalkotásával a Kormány pontos képet kíván adni a nemzetbiztonsági tevékenység fő
irányairól, elősegítve, hogy a magyar társadalom azonosulni tudjon a dokumentumban
megfogalmazott célokkal.
8.8.1.2.

A Magyar Köztársaságot érintő globális, regionális és országon belüli biztonsági
kihívások

A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének, fejlesztésének stratégiai irányait
alapvetően befolyásolják a Magyar Köztársaság biztonságát érintő globális, regionális és
belföldi eredetű biztonsági kihívások, melyeknek sajátossága, hogy gyakran a köztük lévő
határvonal elmosódásával, egymással kölcsönhatásban jelennek meg. A Kormány a nemzeti
biztonsági stratégiában megfogalmazott és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatvégrehajtását igénylő kockázati tényezők, fenyegetések és kihívások azonosítása alapján
határozza meg a nemzetbiztonsági szolgálatok számára a stratégiai célokat, valamint az ezek
eléréséhez végrehajtandó konkrét feladatokat.
8.8.1.3.
8.8.1.3.1.

A nemzetbiztonsági tevékenység célja, alapelvei és stratégiai irányai
A nemzetbiztonsági tevékenység célja

A nemzetbiztonsági tevékenység célja a Magyar Köztársaság – a nemzeti biztonsági
stratégiában is megfogalmazott – nemzeti érdekeinek, szuverenitásának, alkotmányos
rendjének védelme, hazánk anyagi és szellemi fejlődéséhez szükséges optimális biztonsági
környezet megteremtése. A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége főként akkor válik
szükségessé, ha az országot érintő veszély súlya, leplezett jellege, vagy a nemzeti érdek
érvényesítése indokolja az általuk alkalmazott különleges eszközök és módszerek
felhasználását.
A nemzetbiztonsági szolgálatok törvényben meghatározott keretek között végzett
munkájának középpontjában a nemzeti érdekeket veszélyeztető tényezők felderítése,
megelőzése és megszakítása, illetve Magyarország biztonsága szempontjából kedvező
külső és belső politikai és gazdasági feltételek megteremtését célzó kormányzati
döntésekhez szükséges információk megszerzése áll.
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8.8.1.3.2.

A nemzetbiztonsági tevékenység alapelvei

A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységüket pártpolitikai érdekektől függetlenül, a
jogszabályokban meghatározott feladatok alapján folytatják. Jogállami működésük
garanciája a társadalom számára is megismerhető törvényi szintű szabályozás és
ellenőrzés, ami biztosítja az alkotmányos alapjogok érvényesülését, valamint a
nemzetbiztonsági szolgálatok rendeltetésszerű tevékenységét.
A jogállami normák szerint végzett nemzetbiztonsági tevékenység alapvető biztosítékát
képezi a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése, melyet kiterjedt jogkörrel az
Országgyűlés Nemzetbiztonsági, illetve – katonai vonatkozású kérdések esetén – a
Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága lát el.
A titkos információgyűjtés törvényben szabályozott bírói engedélyezési eljárásával,
valamint az igazságszolgáltatás által nyújtott jogérvényesítés lehetőségével a törvényhozó
és a végrehajtó hatalom mellett a harmadik hatalmi ág, a független bírói ítélkezés is tovább
szélesíti az állampolgári és alapvető emberi jogok védelmét a nemzetbiztonsági
tevékenység vonatkozásában.
Az alkotmányos rendszerben intézményesített ellenőrzési lehetőségek mellett a társadalmi
ellenőrzés szempontjából további garanciákat jelent a nemzetbiztonsági szolgálatok
működését – a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeinek, valamint az állam- és
szolgálati titok védelmének tiszteletben tartásával – figyelemmel kísérő szabad sajtó által
biztosított nyilvánosság.
A nemzetbiztonsági szolgálatok pártpolitikai befolyástól mentes működésének és a
nemzetbiztonsági törvényben megfogalmazott garanciák érvényesülésének fontos
biztosítéka, hogy a főigazgatók önálló szakmai felelősséggel tartoznak az általuk irányított
szolgálat törvényes és rendeltetésszerű működéséért, és ehhez megfelelő hatáskörrel
rendelkeznek. A nemzetbiztonsági tevékenység hatékony ellenőrzése érdekében
feladataikat az intézkedésekkel kapcsolatos személyi felelősség megállapítására is
alkalmas dokumentálás mellett hajtják végre. Tevékenységük fontos alapelve, hogy a
feladataik végrehajtása során okozott jogkorlátozásnak arányban kell állnia a
jogszabályban rögzített elérendő céllal. Ennek megfelelően a nemzetbiztonsági szolgálatok
a titkos információgyűjtés (törvényben meghatározott) eszközeit és módszereit csak a
személyi szabadságjogokat a legszükségesebb mértékben korlátozva alkalmazhatják.
A nemzetbiztonsági szolgálatok az állampolgárok alkotmányos alapjogait – magánlakás
területén végzett információgyűjtéssel, a levéltitok körébe tartozó adatok megismerésével,
valamint a telekommunikációs és távközlési eszközökön továbbított értesülések
megszerzésével – csak a kijelölt bíró vagy az igazságügyért felelős miniszter engedélyének
birtokában, törvényben meghatározott módon korlátozhatják. Tevékenységük során – az
adatvédelmi törvénnyel összhangban – kiemelt figyelmet fordítanak az általuk megszerzett
és kezelt információk, a titkos információgyűjtés során alkalmazott eszközök és
módszerek, valamint az érintett személyek adatainak védelmére.
8.8.1.3.3.

A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének stratégiai irányai

A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálatai tevékenységüket az Nbtv.-ben
megfogalmazott, illetve a Kormány által meghatározott időszerű feladatok alapján – az
illetékességi és együttműködési szabályok betartásával – látják el. Az Európai Unió
biztonsági stratégiájában, valamint a NATO stratégiai koncepciójában szereplő aktuális
célkitűzésekkel, valamint a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájában és az
abból fakadó ágazati dokumentumokban lefektetett célrendszerrel összhangban, a
Kormány az alábbi stratégiai irányokat jelöli ki a nemzetbiztonsági szolgálatok számára:
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8.8.1.4.

Hazánk szuverenitásának, alapvető nemzeti érdekeinek érvényesítése és
alkotmányos rendiének védelme területén

– Szerezzék meg a Magyar Köztársaság nemzeti érdekeinek védelmével és
érvényesítésével összefüggő és a Kormány megalapozott döntéseihez szükséges
információkat. Kísérjék fokozott figyelemmel mindazokat a nemzetközi és belföldi
vonatkozású eseményeket, kockázati tényezőket, amelyek közvetlenül vagy áttételesen
hatással lehetnek a Magyar Köztársaság szuverenitásának, biztonságának, társadalmi
stabilitásának, valamint versenyképességének és nemzetközi megítélésének külső és
belső feltételrendszerére.
– Tárják fel a régiónk egyes államai közötti konfliktusok felszámolását akadályozó
okokat, illetve az Európa Tanács által megállapított és az Európai Unió tagállamaiban
már alkalmazott nemzeti, etnikai és vallási kisebbségi jogi normák érvényesülését
veszélyeztető törekvéseket.
– Derítsék fel és akadályozzák meg azokat a törekvéseket, amelyek veszélyeztetik a
jogállamiság alapértékeit, a Magyar Köztársaság többpárti, képviseleti demokráciára
épülő közjogi berendezkedését, valamint az alkotmányos intézmények működésének
törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányulnak.
Fordítsanak kiemelt figyelmet az ország társadalmi stabilitását fenyegető, illetve a
közbiztonságra különös veszélyt jelentő szélsőséges személyek és szervezetek leplezett
tevékenységére, külföldi kapcsolati rendszerük felderítésére.
8.8.1.5.

Magyarország gazdaságbiztonságának védelme területén

– Szerezzék meg a Kormány gazdasági, pénzügyi és kereskedelempolitikai döntéseihez
szükséges információkat. Fordítsanak kiemelt figyelmet az ország gazdasági
stabilitására, pénzügyi biztonságára, a konvergencia-programban és az Új
Magyarország Fejlesztési Tervben foglalt célok elérését negatívan érintő események
felderítésére, különös tekintettel a nemzeti valuta védelmére és az ország
csatlakozására az EU Monetáris Uniójához.
– Kezeljék kiemelt feladatként az uniós források megszerzését veszélyeztető, illetve a
közpénzek felhasználásával kapcsolatos visszaélések, korrupciós törekvések
megelőzését, továbbá a hazánk nemzetközi gazdasági megítélését kedvezőtlenül
befolyásoló folyamatok feltárását, különös tekintettel az állam által felügyelt vagy
lebonyolított kiemelt beruházások és közbeszerzési eljárások során észlelt korrupciós
cselekményekre.
– Derítsék fel a nemzetgazdaság kiemelt területeit, a stratégiai fontosságú intézmények
és létesítmények hatékony működését veszélyeztető leplezett törekvéseket. A
hatáskörükbe tartozó fontos és bizalmas beosztásban dolgozó személyek,
nemzetbiztonsági, illetve a stratégiai jelentőségű területeken működő vállalatok
iparbiztonsági ellenőrzésének elvégzésével járuljanak hozzá a hazánk
gazdaságbiztonságát érintő kockázati elemek kiszűréséhez.
– Kísérjék figyelemmel a Magyar Köztársaság energiaellátásának biztonságát, a magyar
energiaipar működését érintő nemzetközi és hazai folyamatokat, különös tekintettel az
energiahordozók világpiaci árát befolyásoló törekvésekre.
8.8.1.6.

A szervezett bűnözés elleni küzdelem területén

– Működési területükön szerezzenek információkat a Magyar Köztársaság érdekeit
veszélyeztető szervezett bűnözői csoportok jogellenes szándékairól, felépítéséről,
működéséről, korrupciós törekvéseiről, valamint a külföldi titkosszolgálatokkal,
terrorszervezetekkel kialakított kapcsolatairól. A rendelkezésükre álló adatokkal
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támogassák a büntetőeljárásban résztvevő rendvédelmi és más állami szerveket, illetve
a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ tevékenységét.
– Derítsék fel és előzzék meg a bűnszervezetek állami intézményekbe történő beépülési
kísérleteit és befolyásolási terveit, különös hangsúlyt helyezve a kormányzati
intézmények, a bűnüldöző szervek és az igazságszolgáltatás jogszerű működését
veszélyeztető törekvések feltárására.
– Információszerző tevékenységükkel támogassák az ország érdekeit veszélyeztető
nemzetközi szervezett bűnözés külföldi hátterének, kapcsolatainak, valamint a
szervezett bűnözés tevékenységéhez egyre szorosabban kapcsolódó illegális
tevékenységi formák – kiemelten a korrupció, a kábítószer-csempészet, az illegális
migráció, az emberkereskedelem, az illegális fegyverkereskedelem, a pénzmosás és a
pénz- és okmányhamisítás – terjedésének felderítését és visszaszorítását, valamint a
közélet tisztaságának biztosítását.
8.8.1.7.

A terrorizmus elleni harc területén

– Tekintettel Magyarországnak a terrorizmus elleni küzdelemben vállalt aktív szerepére,
fordítsanak különös figyelmet a terrorcselekmények felderítésére, megelőzésére és
elhárítására. Ennek során helyezzenek hangsúlyt a magyar közintézmények zavartalan
működésének biztosítására, a lakosság ellátása szempontjából meghatározó
infrastruktúra és stratégiai fontosságú gazdasági érdekeltségek, valamint a
Magyarországon lévő külföldi, illetve a külföldön lévő magyar érdekeltségek
védelmére.
– Előzzék meg, illetve akadályozzák a terrorszervezeteknek hazánkban potenciális
utánpótlást biztosító etnikai és vallási csoportok radikalizálására, társadalmi
integrációjuk hátráltatására irányuló vagy arra alkalmas törekvéseket, folyamatosan
értékeljék a terrorvonatkozású eseményeket, és lássák el a szükséges információkkal a
döntéshozó, illetve a terrorizmus elleni küzdelemben feladattal rendelkező állami
szerveket.
– Kezdeményező szerepet vállalva működjenek együtt a külföldi partnerszolgálatokkal a
terrorszervezetek pénzügyi és logisztikai hátterének és a terrorista szervezetek által
alkalmazott új módszereinek a felderítésében.
– Gyűjtsenek információkat a terrorizmus elleni nemzetközi küzdelemmel és a
válságövezetekkel kapcsolatos eseményekről, jelezzék a várható tendenciákat,
amelyek segítségével a magyar kormányzat a külföldi partnerekkel folytatott
tárgyalásokon a Magyar Köztársaság érdekeinek leginkább megfelelő álláspontot
foglalhatja el.
8.8.1.8.

Az illegális migráció elleni fellépés területén

– Működjenek közre a Magyarországot és Közép-Európát érintő illegális migráció
irányaira, valamint a kelet- és délkelet-európai kibocsátó és tranzit-országokban –
különös tekintettel az Európával határos válságövezetek, a Balkán és a FÁK-térség
vonatkozásában – bekövetkezett migrációt kiváltó okokra vonatkozó információk
megszerzésében.
– Helyezzenek kiemelt hangsúlyt a válságövezetekből érkező menekülthullám, illetve az
ország nemzetbiztonsági érdekeire negatív hatást gyakorló migrációs tendenciák
előrejelzésére, elősegítve a rendőrség határrendészeti szerveinek a schengeni külső
határokon, valamint az ország területén végzett mélységi ellenőrző munkáját, továbbá
az idegenrendészeti hatóság hatékony működését.
– Vegyenek részt az illegális migráció és az embercsempészet visszaszorításában,
kiszűrve azon személyeket, akik a Magyar Köztársaság területén történő
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tartózkodásukkal, illetve az országon történő átutazásukkal nemzetbiztonsági
kockázatot jelentenek Magyarország és az Európai Unió államai számára. Fordítsanak
kiemelt figyelmet a terrorszervezetek társadalmi bázisául szolgáló országokból, illetve
térségekből érkezők fokozott biztonsági ellenőrzésére.
8.8.1.9.

A Magyar Köztársaság információs és kommunikációs rendszerének védelme
területén

– Gyűjtsenek információkat Magyarország tömegkommunikációs és informatikai
rendszereinek működését veszélyeztető tevékenységekkel kapcsolatban, tárják fel az
állami intézmények számítógépes hálózatainak, kommunikációs és hírközlési
rendszereinek sebezhetőségével, túlterhelésével, az identitás- és információlopással,
valamint a vírusterjesztéssel kapcsolatos törekvéseket, valamint a hazai
okmánybiztonsági rendszert veszélyeztető tényezőket.
– Tegyenek hatékony intézkedéseket nemzetgazdasági szempontból stratégiai
jelentőségű gazdálkodó szervezetekkel kialakított együttműködési lehetőségek
folyamatos bővítésére, különös figyelmet fordítva a kiemelt hazai kutatási-fejlesztési
programok védelmére, illetve egy esetleges támadás lokalizálását követően a hatékony
válaszlépések elősegítésére.
8.8.1.10.

A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit veszélyeztető külföldi
titkosszolgálatok elleni küzdelem területén

– Derítsék fel a külföldi titkosszolgálatoknak a hazánk szuverenitását, politikai,
honvédelmi, gazdasági vagy más fontos nemzeti érdekét érintő információszerző és
befolyásoló tevékenységének konkrét területeit, valamint az általuk alkalmazott
eszközöket és módszereket. Szerezzenek információkat más államok
titkosszolgálatainak hazánk területén, harmadik ország irányában folytatott
tevékenységéről, bázisépítő törekvéseiről.
– Fordítsanak kiemelt figyelmet a Magyarország állam- és szolgálati titkainak
megszerzésére irányuló, az ország biztonságát veszélyeztető, nemzeti érdekeinket
sértő, illetve az ország nemzetközi kötelezettségeiből származó feladatok végrehajtását
akadályozó titkosszolgálati törekvések felfedésére és megszakítására.
– A magyar nemzetbiztonsági érdekek érvényesítésével összhangban működjenek közre
a NATO és az Európai Unió intézményei és tagországai ellen irányuló titkosszolgálati
akciók felderítésében és elhárításában.
– A külföldi titkosszolgálatok hazánk nemzetbiztonsági érdekeit érintő tevékenységét
elemezve folyamatosan fejlesszék a titokbirtokos személyek, valamint a kormányzati
tevékenység szempontjából fontos intézmények és létesítmények műveleti védelmét.
8.8.1.11.

A Magyar Köztársaság honvédelmi érdekeinek védelme területén:

– Derítsék fel és hárítsák el a Magyar Köztársaság honvédelmi érdekeit sértő, az ország
valamint a NATO és az Európai Unió tagállamainak katonai biztonságát veszélyeztető
törekvéseket, valamint szerezzék meg a honvédelmi vonatkozású kormányzati
döntésekhez, illetve a Honvéd Vezérkar tervező munkájához szükséges információkat.
– Működési területükön a külföldi partnerszolgálatokkal együttműködve fordítsanak
kiemelt figyelmet a már kialakult válságövezetek eseményeire, különös tekintettel a
Magyar Honvédség nemzetközi béketeremtő és békefenntartó műveletekben történő
részvételére, valamint Magyarország geopolitikai környezetének stabilitását érintő
válságok honvédelmi vonatkozású eseményeinek előrejelzésére.

361/1098

8. A Magyar Köztársaság biztonságához kapcsolódó fontosabb, alapvető dokumentumok

8.8.1.12.

A tömegpusztító fegyverek elterjedésének akadályozása területén

– Fordítsanak kiemelt figyelmet a tömegpusztító fegyverek elterjedésének ellenőrzésére,
a továbbadásuk megakadályozásáról aláírt és a leszerelési szerződésekben vállalt
kötelezettségek kijátszására, illetve megsértésére irányuló tevékenységekkel
kapcsolatos értesülések megszerzésére.
– Működjenek közre a haditechnikai eszközök és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások,
továbbá az egyes nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák legális
forgalmazásának ellenőrzésében, valamint a jogellenes forgalmazás felderítésében, és
megakadályozásában. Fordítsanak különös figyelmet a terrorszervezetek és a
szervezett bűnözői csoportok vegyi, biológiai és radioaktív fegyverek beszerzésére és
felhasználására irányuló törekvéseinek megelőzésére.
8.8.1.13.

Magyarország környezeti biztonságának védelme területén

– Folyamatosan kísérjék figyelemmel azokat az eseményeket, melyek veszélyeztetik
Magyarország ökológiai biztonságát, különös tekintettel a szándékos károkozás, illetve
a nagyobb profit megszerzése érdekében elkövetett tudatos környezetkárosító
tevékenységekre.
– Megszerzett értesüléseikkel segítsék a környezetvédelmi és a katasztrófavédelmi
hatóságok tevékenységét a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésével kapcsolatos
jogellenes tevékenységek és törekvések felderítésében. Működjenek közre a
radioaktív, vegyi és biológiai szennyező anyagok tárolásával, szállításával,
felhasználásukkal, illetve az ilyen kockázatot rejtő technológiák alkalmazásával
kapcsolatos ökológiai veszélyhelyzetek megelőzésében.
– Információgyűjtő tevékenységük során helyezzenek hangsúlyt a lakosságot, illetve a
nemzetgazdaságot súlyosan veszélyeztető járványok kialakulásával és terjedésével
összefüggő értesülések megszerzésére, valamint a járványok megfékezésére alkalmas
eljárások kifejlesztését és hatékony alkalmazását veszélyeztető tényezők feltárására.
8.8.2.

A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének feltételrendszere

A hazánkat érintő, egymással szoros kapcsolatban álló és folyamatosan változó biztonsági
kihívásokra csak összehangolt kormányzati fellépéssel, a rendelkezésre álló készségek
célirányos fejlesztésével és folyamatos megújításával lehet hatékony választ adni.
Tekintettel a hazai nemzetbiztonsági struktúra intézményileg erősen tagolt jellegére, a
stratégiában meghatározott célok megvalósításának alapfeltétele a Nemzetbiztonsági Kabinet
szerepének erősítése a hírszerző és biztonsági szolgálatok súlyponti feladatainak
meghatározásában. Az információszerző és tájékoztató tevékenység intézményesített
koordinációjának megteremtése során alapvető szempont, hogy mindegyik szolgálat – a
szükségtelen átfedések elkerülése érdekében – alapvetően a saját feladatköréhez tartozó
területekkel foglalkozzon és ennek megfelelően tájékoztassa a kormányzatot. Ugyanakkor, ha
a feladatköréhez nem tartozó információ birtokába jut, akkor azt ossza meg az illetékes
társszolgálattal és segítse az információ kiegészítését és feldolgozását.
A Kormány az ország stabilitásának és versenyképességének biztosítása érdekében
hatékonyabbá kívánja tenni a nemzetbiztonsági szolgálatok által megszerzett információk
felhasználását az összkormányzati munkában, nagyobb súlyt helyezve a kormányzati
hírigények folyamatos aktualizálására, illetve a stratégiai fontosságú tárcákkal folytatott
együttműködés továbbfejlesztésére.
Az elmúlt időszakban – a Kormány által meghirdetett államreformmal összhangban –
folytatódtak a nemzetbiztonsági szolgálatok humán és technikai képességeinek jobb
összehangolását célzó belső szervezeti korszerűsítések. Ennek homlokterében a kor
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kihívásainak való megfelelés áll, amivel költségtakarékosabb módon biztosítható a rugalmas
műveleti reagáló képesség szintjének továbbfejlesztése. A célok megvalósításának fontos
feltétele volt a szervezetrendszer korszerűsítése, a párhuzamosságok megszüntetése, a vezetői
beosztások számának csökkentése, valamint – ezzel egyidejűleg – az alsó- és középvezetői
felelősségi szintek növelése.
A nemzetbiztonsági feladatok hatékony végrehajtásának szintén alapfeltétele a megváltozott
követelményekhez, illetve a kormányzati elvárásokhoz igazított személyi, technikai és
pénzügyi feltételek megteremtése. A Kormány – az ország gazdasági teherbíró képességének
megfelelően – biztosítja a nemzetbiztonsági szolgálatok részére a technikai fejlesztéshez, a
műveleti munka hatékonyságának növeléséhez szükséges költségvetési forrásokat.
Magyarország euro-atlanti integrációja, az ország biztonsági helyzetében bekövetkezett
változások miatt, illetve a nemzetbiztonsági tevékenység gyakorlati tapasztalatai alapján,
kiemelt kormányzati feladatot jelent a nemzetbiztonsági tevékenységet érintő jogszabályi
környezet továbbfejlesztése, különös tekintettel a közel másfél évtizede elfogadott Nbtv.
rendelkezéseinek aktualizálására. A Kormány ennek érdekében kiemelt jelentőséget tulajdonít
a parlamenti pártok közötti széles körű szakmai konszenzus megteremtésének, illetve építeni
kíván az Nbtv. elfogadása óta megszületett javaslatokra.
8.8.2.1.

A nemzetbiztonsági tevékenységgel kapcsolatos kormányzati elvárások

A Magyar Köztársaság biztonsági helyzetében bekövetkezett változások alapvető módon
érintik a nemzetbiztonsági munka jellegét és irányultságát. Az új típusú biztonsági
kihívások, valamint az utóbbi évek társadalmi átalakulása olyan új problémákat hozott
felszínre, amelyek figyelemmel kísérése folyamatos szemlélet- és munkamódszer-váltást
követel meg. Az országot érintő biztonsági kihívásokkal szembeni eredményes fellépés a
nemzetbiztonsági szolgálatok részéről is megkívánja a humán és a technikai képességek
folyamatos fejlesztését és maximális összehangolását, mind a műveleti információszerzés,
mind az értékelő-elemző munka területén.
A nemzetbiztonság védelmének komplex rendszerében a legfontosabb cél a megelőzés,
aminek alapfeltétele a hatékony nyílt és titkos információgyűjtés. Ez megköveteli az
adatszerzés csatornáinak folyamatos frissítését, a működésüket segítő kapcsolati kör
célirányos fejlesztését, valamint a megszerzett információk mélyreható elemzését és gyors
felhasználását. A Magyar Köztársaság – NATO- és EU-tagsága folytán – olyan széles körű,
nemzetközi bázison nyugvó információs rendszerhez kapcsolódhatott, amely a korábbi
időszakhoz képest kibővült lehetőséget biztosít a hazánk biztonságával kapcsolatos
értesülések megszerzésére. Kiemelt kormányzati elvárásként fogalmazódik meg a
nemzetbiztonsági szolgálatok számára, hogy munkájuk során fokozottan támaszkodjanak a
szövetségi és integrációs erőforrásokra és adatbázisokra.
A nemzetbiztonsági tevékenység jellegénél fogva, magas szintű elvárások fogalmazódnak
meg a szolgálatok munkatársaival kapcsolatban, mind szellemi, fizikai, mind pedig
pszichikai téren. A nemzetbiztonsági munka a kiemelkedő szakmai felkészültséggel,
megfelelő szintű idegennyelvtudással és számítástechnikai ismeretekkel rendelkező, stabil
demokratikus értékrenddel bíró személyi állománytól nagyfokú rugalmasságot és
áldozatvállalást követel. A nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársai számára biztosított
anyagi és társadalmi megbecsülésnek arányban kell állnia a velük szemben támasztott
követelményekkel. Humánpolitikai területen a nemzetbiztonsági szolgálatok számára
stratégiai szintű feladatként fogalmazódik meg, hogy – a hazánkat érintő biztonsági
kihívások folyamatos változását szem előtt tartva – fejlesszék tovább az egyes műveleti
területek igényeit figyelembe vevő képzési rendszerüket, tervszerűen gondoskodva a
minőségi utánpótlásról.
A magasan képzett személyi állomány mellett, az eredményes nemzetbiztonsági
tevékenységnek szintén alapfeltételét jelenti az azonnal alkalmazható és magas
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hatékonysággal működő technikai eszközpark, továbbá a műveleti munka területén a
tudományos kutatás eredményeinek hatékony felhasználása. Tekintettel az utóbbi évek
robbanásszerű informatikai fejlődésére, a nemzetbiztonsági szolgálatok kiemelt feladata,
hogy – a megújult műszaki lehetőségek alapján – mind az információgyűjtés, mind az
adatszolgáltatás területén folyamatosan fejlesszék speciális technikai eszközeiket, valamint
bővítsék a konkrét felhasználási lehetőségek és az alkalmazott védelmi megoldások körét. A
műveleti munka költségtakarékos alkalmazása érdekében alapvető szempont az operatív
technikai eszközök centralizált alkalmazását biztosító struktúra megőrzése, a szükségtelen és
költséges párhuzamos kapacitások kiépítésének elkerülése. Ebben a vonatkozásban kiemelt
kormányzati elvárásként fogalmazódik meg a titkos információgyűjtésre és a titkos
adatszerzésre feljogosított állami szervek megrendelői igényeinek törvényes, szakszerű és
rugalmas teljesítése.
A Magyarországot érintő biztonsági kihívásokra és kockázatokra válaszként olyan új
elvárások – és ezekből következő biztonsági feladatok – jelentkeznek, melyek a jövőben
még inkább szükségessé teszik a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek
közötti célirányos munkakapcsolatok továbbfejlesztését, valamint a hatályos jogi
szabályozásból fakadó fölösleges párhuzamosságok felszámolását. A nemzetbiztonsági
szolgálatoknak kiemelt hangsúlyt kell helyezniük az állami szervekkel, a gazdálkodó és
szolgáltató szervezetekkel folytatott, feladatorientált együttműködésre is.
A Magyar Köztársaságot is fenyegető globális és regionális biztonsági kihívások hatékony
kezelésének alapfeltétele, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok kölcsönös érdekeken nyugvó
információcserét, valamint – a konspirációs szabályok betartása mellett – műveleti és
technikai együttműködést folytassanak a külföldi titkosszolgálatokkal. Az euro-atlanti
szövetségi rendszerben megvalósuló eredményes titkosszolgálati tevékenység, illetve a saját
kormányzatunk és a baráti partnerszolgálatok hírigényének kielégítése érdekében,
alakítsanak ki stratégiai szintű partneri viszonyt és együttműködést a NATO és az EU
tagországok szolgálataival. Vállaljanak aktív, kezdeményező szerepet a két- és többoldalú
nemzetközi együttműködés területén, különös tekintettel a terrorizmus és a nemzetközi
szervezett bűnözés elleni küzdelemmel összefüggő információk hatékony megosztására,
összehangolt értékelésére és elemzésére. A nemzetbiztonsági szolgálatok a külföldi
partnerszolgálatokkal történő együttműködés során hangolják össze műveleti érdekeiket.
8.8.3.

Ami csak szándék maradt vagy csak részben teljesült a Nemzetbiztonsági Stratégia
tervezetében megfogalmazottakból.

A Nemzetbiztonsági Stratégiában megfogalmazottak közül az alábbiakat nagyon jó céloknak
és szándékoknak tartom, de – többoldalú hivatalos, félhivatalos és nem hivatalos információim
szerint – viszonylag rossz hatásfokkal vagy egyáltalán nem valósultak meg, (idézve az egyes
részeket):
– „Tekintettel arra, hogy egy stratégiai szintű dokumentum vonatkozásában döntő tényező
a folyamatokhoz való alkalmazkodás képessége, a Kormány kiemelt figyelemmel kíséri
a dokumentumban megfogalmazott feladatokat megalapozó biztonságpolitikai
tényezőket, és a fejleményekre reagálva szükség esetén pontosítja a stratégiában
meghatározott célkitűzéseket.
– A nemzetbiztonsági szolgálatok hatékony működése nem képzelhető el megfelelő szintű
társadalmi támogatottság nélkül. A stratégia nyilvános kormányhatározat formájában
történő megalkotásával a Kormány pontos képet kíván adni a nemzetbiztonsági
tevékenység fő irányairól, elősegítve, hogy a magyar társadalom azonosulni tudjon a
dokumentumban megfogalmazott célokkal.
– A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységüket pártpolitikai érdekektől függetlenül, a
jogszabályokban meghatározott feladatok alapján látják el.
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– A hazánkat érintő, egymással szoros kapcsolatban álló és folyamatosan változó
biztonsági kihívásokra csak összehangolt kormányzati fellépéssel, a rendelkezésre álló
készségek célirányos fejlesztésével és folyamatos megújításával lehet hatékony választ
adni.
– A hazai nemzetbiztonsági struktúra intézményileg erősen tagolt jellegére tekintettel a
stratégiában meghatározott célok megvalósításának alapfeltétele a Nemzetbiztonsági
Kabinet szerepének erősítése a hírszerző és biztonsági szolgálatok súlyponti feladatainak
meghatározásában.
– A Kormány az ország stabilitásának és versenyképességének biztosítása érdekében
hatékonyabbá kívánja tenni a nemzetbiztonsági szolgálatok által megszerzett
információk felhasználását az összkormányzati munkában, nagyobb súlyt helyezve a
kormányzati hírigények folyamatos aktualizálására, illetve a stratégiai fontosságú
tárcákkal folytatott együttműködés továbbfejlesztésére.
– Az elmúlt időszakban – a Kormány által meghirdetett államreformmal összhangban –
folytatódtak a nemzetbiztonsági szolgálatok humán és technikai képességeinek jobb
összehangolását célzó belső szervezeti korszerűsítések. Ennek homlokterében a kor
kihívásainak való megfelelés áll, amivel költségtakarékosabb módon biztosítható a
rugalmas műveleti reagáló képesség szintjének továbbfejlesztése. A célok
megvalósításának fontos feltétele volt a szervezetrendszer korszerűsítése, a
párhuzamosságok megszüntetése, a vezetői beosztások számának csökkentése, valamint
– ezzel egyidejűleg – az alsó- és középvezetői felelősségi szintek növelése.
– A nemzetbiztonság védelmének komplex rendszerében a legfontosabb cél a megelőzés,
amelynek alapfeltétele a hatékony nyílt és titkos információgyűjtés. Ez a
nemzetbiztonsági tevékenység területén megköveteli az adatszerzés csatornáinak
folyamatos frissítését, a működésüket segítő kapcsolati kör célirányos fejlesztését,
valamint a megszerzett információk mélyreható elemzését és gyors felhasználását.
– A nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársai számára biztosított anyagi és társadalmi
megbecsülésnek arányban kell állnia a velük szemben megfogalmazott emelt szintű
elvárásokkal.
– A nemzetbiztonsági szolgálatoknak kiemelt hangsúlyt kell helyezniük az állami
szervekkel, gazdálkodó és szolgáltató szervezetekkel folytatott, feladatorientált
együttműködésre is.”
8.8.4.

A mai, átfogó, nemzeti stratégia rendszerben a Nemzetbiztonsági Stratégia helye és
szerepe

Az alkotás szerzője is foglalkozott a MK Nemzetbiztonsági Stratégiájával (még-már) az
ezredfordulón. A témával kapcsolatos gondolatai – amelyekből több gondolatot hasznosított a
kormány munkaanyaga is – az alábbiak:
8.8.4.1.

A MK Nemzetbiztonsági Ágazati Stratégiájának egy lehetséges koncepció
vázlata176

A nemzetbiztonsági tevékenység célja, helye, szerepe, aránya a Nemzeti Biztonsági Stratégia
tükrében. A jelen és a belátható közeljövő bel- és külföldi biztonsági kockázatainak
megfelelő arányok a fegyveres erők valamint az egyes rendvédelmi szervek között, a magyar
védelmi struktúrában illetve feladatmegosztásban.
– Az újragondolandó védelmi struktúra, mely viszonylag rugalmasan alakítható a
folyamatosan változó biztonsági kihívásoknak megfelelően:
• Fegyveres erők: Magyar Honvédség, Határőrség
• Rendvédelmi szervek: Rendőrség, Polgári védelem (katasztrófa elhárítás), Vám- és
Pénzügyőrség, Büntetés végrehajtás, Tűzoltóságok, Polgári Nemzetbiztonsági
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–

–

–
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Szolgálatok, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok, APEH Bűnügyi Igazgatóság,
Ügyészség Nyomozóhivatalai, Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
• Egy új védelmi struktúra jogi szabályozásának kidolgozása, különös tekintettel a
rendőrségi, a honvédelmi, nemzetbiztonsági és az egyéb rendvédelmi szervezetekre
vonatkozó törvényekre valamint ezek összhangjára
• Egy új védelmi struktúra költségvetési vonzatai
• Nemzetközi példák
• egyéb
A nemzetbiztonsági szolgálatok és a társadalom, a lakossági és céges kapcsolatok
kialakításának módszerei valamint azok hasznosítása. A szolgálatok tevékenységének
megismerését és társadalmi elfogadtatását segítő médiakapcsolatok kérdései.
• A szolgálatok rendszeres és tudatosan megtervezett közönségkapcsolatának
megteremtése
• Rendszeres és széleskörű kapcsolat a médiumokkal
• Az intézmények, a cégek, a lakosság bevonása a nyitottan kezelhető dolgokba
• Széleskörű publikációk (Internet, külön újság, hírek, riportok, műsorok, stb.)
• Nyílt, polgári szolgáltatások (pl. spy-shop, biztonsági ellenőrzések, tanácsadás,
stb.)
• Nem nyilvános szolgáltatások az intézmények, cégek és a lakosság felé (például
biztonsági szolgáltatások)
• A nemzetbiztonsági törvény keretei közötti szélesebb körű együttműködés az
intézményekkel, a cégekkel, a lakossággal, beleértve a kihelyezett állományt is
• A civil, polgári ellenőrzés szélesítése és ennek bemutatása
• Nemzetközi példák
• egyéb
A nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti valamint a fegyveres erőkkel és
rendvédelmi szervekkel való együttműködésének fejlesztése, a veszélyforrások és
kihívások szerkezetének változásaira is figyelemmel.
• A védelmi szervezetek rugalmas, operatív együttműködési mechanizmusai,
megoldásai, szervezetei, jogi és egyéb feltételrendszere
• Nemzetközi példák
• egyéb
A szolgálatok célszerűbb szervezése és működtetése, a személyi és dologi kiadások
optimalizálása a feladataiknak megfelelően. A finanszírozás mértékének vizsgálata a
GDP-hez viszonyítva, különös tekintettel a költségvetés védelmi célú tételein belül az
egyes védelmi szervezeteket illető arányokra.
A szolgálatok személyi állománya élet- és munkakörülményeinek javítása, sajátos
feladataik erkölcsi és anyagi elismerésének megfelelő szintre emelése, az ország más
(gazdasági) területeihez is viszonyítva, a pálya vonzóvá tétele, az elszívó hatások
ellensúlyozása valamint a kontraszelekció megelőzés érdekében.
• Az idevonatkozó foglalkoztatási, bérezési, juttatási, kedvezményezési, stb.
szabályozások összehasonlító elemzése más fegyveres testületi, rendvédelmi
szervi, köztisztviselői, stb. területekkel.
• A hasonló képzettségű és hasznosítási értékű, a versenyszférában
foglalkoztatottakkal való összevetés és megoldás.
• A képzési és továbbképzési rendszer kidolgozása és működtetése
• Nyugdíjrendszer és a nyugdíjasok alkalmi továbbfoglalkoztatása
• Nemzetközi példák
• egyéb

8. A Magyar Köztársaság biztonságához kapcsolódó fontosabb, alapvető dokumentumok

– A nemzetbiztonsági szolgálatok (párt)politikai függetlensége. A szolgálatok
irányításának, szervezésének működtetésének, személyi állományának függetlenítési
lehetőségei, módszerei a különböző választási- és kormányciklusoktól, az ország
biztonsági-védelmi érdekeinek magasabb fokú stabilitása valamint a személyi
állomány biztonságérzete céljából.
• Parlamenti ellenőrzés kiterjesztése
• Pártkapcsolatok reális szabályozása
• Garanciák a pártpolitika független személycserékre, a funkciók tükrében.
• A személycseréknél a szakmai alkalmasság, gyakorlat, tapasztalat és elismertség
meghatározó jellege
• Nemzetközi példák
• egyéb
– A szolgálatok hasznosításának erősítése az ország komplex fejlesztésében, a pénzügyigazdasági-műszaki-tudományos-környezetvédelmi-egészségügyi, stb. területeken is.
• A NBS-ban szereplő célokkal összhangban a koncepció elem kialakítása
• A megfelelő szakmai szervezeti egységek létrehozása, megfelelő jogi, szervezési,
stb. előzményekkel
• Nemzetközi példák
• egyéb
– A magyar szolgálatok nemzetközi kapcsolatainak jellege, súlyozása, a kölcsönösen
előnyös érdekek figyelembe vételével is.
• Az ország biztonsági érdekeinek megfelelően
• Az ellentétes érdekű országokkal való kapcsolatoktól sem elzárkózni
• Ésszerűen, de rugalmasan és nyitottan, mert minden kapcsolatot és információt is
lehet hasznosítani
• Nemzetközi példák
• egyéb
8.8.4.2.

Részfejezetek egy Nemzetbiztonsági Stratégia elkészítéséhez177

a) A nemzetbiztonsági tevékenység helye, szerepe, aránya a nemzeti védelmi stratégia
tükrében. A jelen és a belátható közeljövő bel- és külföldi biztonsági kockázatainak
megfelelő arányok a fegyveres erők valamint az egyes rendvédelmi szervek között.
– Magyarország biztonságára elsősorban az euroatlanti régió biztonságának alakulása
és a térségben végbemenő politikai-társadalmi-gazdasági folyamatok gyakorolnak
hatást. A jelenkor és a közeljövő bel- és külföldi biztonsági kockázatai
vonatkozásában jelentős arányeltolódás figyelhető meg. A katonai jellegű
veszélyek helyét mindinkább a rendvédelmi szervek, illetve a nemzetbiztonsági
szolgálatok illetékességébe tartozó biztonsági kockázatok veszik át.
– Növekvő kockázatot jelentenek az eltérő társadalmi fejlődésből fakadó átmeneti
vagy tartós ellentétek, a gazdasági, pénzügyi és társadalmi válságok, az etnikai és
vallási feszültségek, a terrorizmus, a szervezett bűnözés, az illegális kábítószer- és
fegyverkereskedelem, a demográfiai feszültségek, a tömeges migráció és a
nagyfokú környezeti ártalmak. Fokozódó kihívást és veszélyt jelent a
tömegpusztító fegyverek elterjedése, valamint az információs rendszerek elleni
támadások lehetősége. Régiónkban sajátos veszélyforrásként jelentkezik az
átalakulásból fakadó instabilitás és kiszámíthatatlanság. Biztonsági környezetünk
sajátossága, hogy az új típusú és a hagyományos kihívások gyakran egyidejűleg és
egymást erősítve jelennek meg.
– A nemzetközi és a hazai biztonsági kihívások nélkülözhetetlenné teszik a
nemzetbiztonsági szolgálatok nyílt és titkos eszközök felhasználásával végzett
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munkáját. A nemzetbiztonsági törvény elfogadása konkrétan meghatározta például
a Nemzetbiztonsági Hivatal fő tevékenységi területeit. Egységes alapon nyugszik a
biztonsági ellenőrzések végrehajtása, az államigazgatási és országos hatáskörű
szervek, valamint a rendvédelmi szolgálatok biztonságának védelme. Az NBH
kiemelt figyelmet fordít a Magyarország integrációs tevékenységével összefüggő
feladat-végrehajtásban közvetlenül érintett, illetve résztvevő szervezetek
nemzetbiztonsági védelmére. Új feladata NATO követelményeinek megfelelő
személyi biztonsági ellenőrzés és az iparbiztonsági kérdések kezelése.
– Újszerű feladat a külföldi országok és szervezetek Magyarország érdekeit sértő
vagy veszélyeztető befolyásolási tevékenységét felderítő és gátoló titkosszolgálati
ellenlépések megtétele. A munkában nagyobb szerepet kap a szélsőségesen
nacionalista csoportok és a skinhead személyek nemzetközi kapcsolatrendszerének,
tevékenységének átfogó felderítése és ellenőrzése. A nemzetbiztonsági szolgálatok
kiemelt területként kezelik a szervezett bűnözés, ezen belül a pénzmosás, az
illegális fegyver- és kábítószer kereskedelem valamint a proliferáció kérdéskörét.
b) A nemzetbiztonsági szolgálatok és a társadalom, a lakossági és céges kapcsolatok
kialakításának módszerei valamint azok hasznosítása. A szolgálatok tevékenységének
megismerését és társadalmi elfogadtatását segítő médiakapcsolatok kérdései.
– A nemzetbiztonsági szolgálatok a megalakulásuk óta eltelt időszakban a
demokratikus intézményrendszer fontos részévé, a közigazgatás együttműködő
partnereivé váltak. A társadalom – látva alkotmányos működésüket, és felismerve,
hogy a szolgálatok célja az ország, az egyes emberek biztonságát fenyegető
veszélyek megelőzése és elhárítása – már nem idegenkedik tevékenységüktől.
– 1998-ban a kormány célkitűzése az volt, hogy az addig tapasztalható
bizonytalanság után stabilitást, erkölcsi-anyagi megbecsülést biztosítson a
szolgálatoknak.
Párhuzamosan
a
szükséges
szervezeti
átalakítással
szemléletváltásra került sor, amelynek köszönhetően fokozatosan oldódott a
szolgálatokkal szembeni bizalmatlanság, társadalmi elfogadottságuk jelentősen
javult. A szolgálatok – melyek tudatosan törekednek a társadalmi kapcsolatok
bővítésére, mélyítésére és a tevékenységüket övező „titokzatosság”
megszüntetésére – mind az írott, mind az elektronikus médiával igyekeznek jó
kapcsolatot kialakítani.
– Különösen az NBH tesz jelentős lépéseket a nyilvánosság felé, mert feladatai – és a
filozófiájában meghatározó jelentőségű megelőzési törekvés, illetve az érintettek
reális veszélyérzetének és védekező reflexének kialakítása is – ezt indokolják.
Fontosnak tartja, hogy nemcsak a törvényes működés ellenőrzésére jogosultak,
hanem a társadalom számára is átláthatóvá tegye tevékenységét. A főigazgató –
amennyiben a Hivatal érdeke megkívánja – a sajtó képviselőinek rendelkezésére
áll. Interjút ad, háttérbeszélgetést folytat, TV és rádiószereplést vállal. A média
több munkatársa is elismerte, hogy az NBH sokat tesz a nyilvánosság tájékoztatása
érdekében. Tevékenysége kedvező visszhangra talált.
– A szolgálatok megalakulásának 10. évfordulóján, 2000. március 1-jén tartott
ünnepségen részt vett a köztársasági elnök, a miniszterelnök és az együttműködő
minisztériumok, országos hatáskörű szervek vezetői. Az ünnepségről tudósított az
országos napilapok túlnyomó része, illetve a közszolgálati rádió és televízió.
– A 10. évfordulóra adta közre első ízben az NBH évkönyvét, melynek megjelenése
annak egyik bizonyítéka, hogy a Hivatal fontosnak tartja a közvélemény
tájékoztatását. A kiadványt megküldte a közélet szereplőinek, a média
képviselőinek, illetve mindenki számára hozzáférhetővé tette Internet honlapján,
amelyet 1998 óta működtet. A honlap látogatottsága 2000-ben meghaladta a 20
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ezer főt, amely egyértelmű bizonyítéka a közvélemény Hivatal irányába
megnyilvánuló érdeklődésének.
– Egyes médiumok ugyanakkor – visszatérően – sejtelmesen a titkos jelzővel illetik a
nemzetbiztonsági szolgálatokat. Kétségtelen tény, hogy a Hivatal titkosszolgálati
eszközöket és módszereket alkalmaz munkája során. Nem beszél konkrét ügyekről,
nevekről, de teljesen nyíltan van jelen a kormányzati szervek körében és a
társadalomban.
– A média egyes képviselői esetenként a szolgálatok körül felröppenő bármilyen
jelentéktelen információt, függetlenül annak valóság tartalmától, ellenőrizetlenül a
„hírversenyben” próbálnak meg felhasználni. Megalapozatlanul a szolgálatokra
vagy munkatársaikra hivatkozva fejtik ki véleményüket. Az ilyen
megnyilvánulásokkal szemben a szolgálatok határozottan fellépnek a valótlan
információk helyreigazítását kérve.
c) A nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti valamint a fegyveres erőkkel és
rendvédelmi szervekkel való együttműködésének fejlesztése, a veszélyforrások és
kihívások szerkezetének változásaira is figyelemmel.
– A rendvédelmi szervek – köztük a nemzetbiztonsági szolgálatok – egyedül nem
képesek reagálni a jelenkor és a közeljövő kihívásaira. A hatékony működés
érdekében – törvényi szinten szabályozott – feladatmegosztás alakult ki.
Kapcsolatrendszerüket, együttműködésük tartalmát és formáját ez a
feladatmegosztás határozza meg.
– Az uniós csatlakozási tárgyalások alapján számos feladat hárul a rendvédelmi
szervekre. További konkrét intézkedések szükségesek a társadalom
biztonságérzetét befolyásoló szervezett bűnözés, a korrupció és a feketegazdaság
visszaszorítására, mely feladatok végrehajtásában a nemzetbiztonsági szolgálatok
aktívan kiveszik részüket. A rendvédelmi szervek feladatainak végrehajtását
jelentősen segítik azok az információk, amelyeket a nemzetbiztonsági szervek
szereznek meg.
– A nemzetbiztonsági szolgálatok előre léptek a rendvédelmi szervekkel és a
fegyveres erőkkel folytatott együttműködés területén. Kétoldalú megállapodások
alapján együttműködnek a minisztériumokkal, az országos hatáskörű szervekkel és
a katonai társszolgálatokkal.
– A szervezett bűnözés térhódítása azonban a korábbinál összehangoltabb,
hatékonyabb fellépést igényel a bűnüldözésben feladatot ellátó állami szervek
részéről. Ezen felismerésből kiindulva, a rendvédelmi szervek közötti feladatok
összehangolása érdekében került sor 2001 januárjában a Szervezett Bűnözés Elleni
Koordinációs Központ létrehozására.
– A nemzetbiztonsági szolgálatok közreműködnek abban is, hogy egyes nemzetközi
konfliktusok – gyorsan és olcsón – megelőzhetők legyenek. A fenyegetések
jellegének, konkrét megjelenési formájának előrejelzésével, pontosításával
megteremtik annak lehetőségét, hogy a döntéshozók a tényleges fenyegetésre
megfelelően felkészüljenek. A szolgálatok kül- és belföldön egyaránt problémaérzékenységükkel, bejáratott információs csatornáikkal járulnak hozzá a korai
előrejelzés sikeréhez.
d) A szolgálatok célszerűbb szervezése és működtetése, a személyi és dologi kiadások
optimalizálása a feladataiknak megfelelően. A finanszírozás mértékének vizsgálata a
GDP-hez viszonyítva. különös tekintettel a költségvetés védelmi célú tételein belüli, az
egyes védelmi szerrezeteket illető arányokra.
– A magyar polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létszáma és költségvetési helyzete
nemzetközi összehasonlításban nem tekinthető túlzottnak. A demokratikus
államokban hasonló vagy nagyobb erőket fordítanak nemzetbiztonsági célokra, míg
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az antidemokratikus országokban ez az erő arányaiban többszöröse a
magyarországinak.
– Például a Nemzetbiztonsági Hivatal hatékony és átgondolt szigorú takarékossági
szabályok folyamatos fenntartásával, a feladatok tudatos, az aktuális prioritásoknak
megfelelő rangsorolásával, a kapacitások és a források szigorú figyelembe
vételével biztosítja az Nbtv-ben meghatározott feladatok ellátását. Az új feladatok
végrehajtását minden esetben a rendelkezésre álló humán és pénzügyi erőforrások
átcsoportosításával oldotta és oldja meg. Az elmúlt három évben a költségvetési
törvényben jóváhagyott összegen felül többletigényt nem nyújtott be a
kormánynak. A 2001. évi feladatait tekintve többlettámogatást a NATO biztonsági
beruházási programjából adódó feladatok ellátására tervezett és kapott.
– A központi költségvetésből 2001. évben a védelmi tevékenység 5,4 %-ot, a
rendvédelem és közbiztonság kiadásai 6,5 %-ot képviselnek, amely a GDP-hez
viszonyítva 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 1,8111%-ot tesz ki.
e) A szolgálatok személyi állománya élet- és munkakörülményeinek javítása, sajátos
feladataik erkölcsi és anyagi elismerésének megfelelő szintre emelése, az ország más
(gazdasági) területeihez is viszonyítva, a pálya vonzóvá tétele, az elszívó hatások
ellensúlyozása valamint a kontraszelekció megelőzés érdekében.
– 1998-ban a kormány alapvető célkitűzése az volt, hogy stabilitást, erkölcsi-anyagi
megbecsülést biztosítson a szolgálatoknak – megteremtve ezzel a szakszerű és
hatékony működés feltételeit.
– A szolgálatok irányításában generáció- és szemléletváltásra került sor. Megvalósult
az új kihívásoknak megfelelő szervezeti átalakítás, a változásokhoz igazodva
mindenütt megtörténtek a szükséges személycserék is. A szervezeti átalakítással a
szolgálatokon belül létrejöttek az információk hatékony cseréjének, illetve a
munkatársak időszakos átcsoportosíthatóságának a feltételei.
– A nemzetbiztonságra növekvő mértékben veszélyt jelentő személyek, csoportok és
szervezetek új módszereket, technikai eszközöket alkalmaznak, ezért a
nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának is magas szintű
képességekkel, szakmai tudással kell rendelkezni.
– A szolgálatok alapvetően a polgári egyetemi képzettséggel, felhasználói szintű
számítástechnikai ismeretekkel és – az ország NATO tagságából, az európai
integrációs folyamatból adódó feladatok, illetve az idegen nyelvű információk
feldolgozásának szükségessége miatt – idegennyelvtudással rendelkező fiatalok
sorából válogatnak. A személyi állománynak egyedi, magas szintű
követelményeknek kell megfelelni.
– A nemzetbiztonsági pálya vonzóvá tétele, az „elszívó hatások” ellensúlyozása
érdekében a szolgálatoknál befutható karrierív, elérhető életpálya egyes szintjeinek
megfelelő feladat illetve célorientált teljesítményértékelési rendszerének kialakítása
folyamatban van.
– A szolgálatok 1999. évi költségvetését jelentős mértékben megemelték, így
lehetőség nyílt a bérszínvonal – szolgálati törvényben meghatározott – 100 %-os
szintű beállítására, illetve technikai fejlesztésekre. A Ktv. és a Hsztv. 2001. évi
módosítása újabb pozitív változásokat eredményez a jövedelemszintet illetően,
mely így versenyképessé vált a civil szférával. A pályaelhagyás megelőzése
érdekében a munkatársak anyagi-erkölcsi megbecsülését, egzisztenciális helyzetét
– az országos átlaghoz viszonyítva – arányaiban fenn kell tartani.
– A jövedelmek folyamatos növelése mellett meg kell vizsgálni az egzisztenciális
helyzet, az életminőség és a munkakörülmények javításának további lehetőségeit
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is. A lakásépítési, lakásvásárlási támogatások továbbfejlesztése, az üdülési,
kulturális, rekreációs lehetőségek bővítése szintén vonzóvá teheti a pályát,
erősítheti az erkölcsi-anyagi megbecsültség érzését.
– A kontraszelekció megelőzése érdekében, az állománnyal szemben támasztott
magasabb igényeknek megfelelően került bevezetésre a felvételi eljárás objektív
mérési eszközöket alkalmazó rendszere. A felvételi követelményeket a pályatükör
– azon pszichikus követelmények, amelyeket a foglalkozás támaszt az egyénnel
szemben – alapján a továbbiakban is a Hivatal elvárásaihoz kell igazítani.
f) A nemzetbiztonsági szolgálatok (párt)politikai függetlensége. A szolgálatok
irányításának, szervezésének működtetésének. személyi állományának függetlenítési
lehetőségei, módszerei a különböző választási- és kormányciklusoktól; az ország
biztonsági-védelmi érdekeinek magasabb fokú stabilitása valamint a személyi
állomány biztonságérzete céljából.
– A végrehajtó hatalom részét képező nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége
politikailag meghatározott, hiszen a mindenkori állami irányító szervezet külföldre,
illetve belföldre irányuló hírigényét elégíti ki. Munkájuk a hatékony kormányzati
funkció eszköze, de működésük nem rendelhető alá aktuális pártpolitikai
érdekeknek. A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatok állományát nem
használhatja saját hatalma erőszakos megtartására és az ellenzék megbénítására. A
feltételek érvényesülése érdekében a szolgálatok működését sokoldalú
garanciarendszer segíti. Megfelelő biztosítékot jelent a parlamenti ellenőrzés,
valamint az, hogy a választások alkalmával a Kormánytól ez a tevékenység is
számon kérhető. A garanciarendszer részét képezi, hogy az Alkotmány 1989-es
módosítása a nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő kérdések
szabályozásához 2/3-os törvényt, tehát széles körű politikai konszenzust ír elő. A
szabályozás lehetővé teszi, hogy a szolgálatok működése megfeleljen a
jogállamiság alapvető követelményeinek.
– A nemzetbiztonsági munka legfontosabb alapelveit tartalmazó 1995. évi CXXV.
törvény meghatározza a szolgálatok feladatait, irányítási rendszerét és a
nemzetbiztonsági tevékenység ellenőrizhetőségét. 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 elő
szervezeti modelleket. Egyetlen lényeges minősítési szempont létezik: a
jogállamiságból, a demokratikus berendezkedésből fakadó alapelvek
érvényesülése. Ez a kritériuma annak is, hogy a szolgálatokat nemzetközi szinten
partnerként elfogadják.
– A nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter jogköre átfogja az országos
hatáskörű szervekkel kapcsolatos államigazgatási és költségvetési irányítási 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 időszerű feladatokra vonatkozó utasítását
eljuttatja a szervezet főigazgatójának. Utasításával a főigazgató hatáskörébe tartozó
ügyet nem vonhat el, hatáskörének gyakorlását nem akadályozhatja. Ellenőrzi a
szolgálatok törvényes és rendeltetésszerű működését, feladataik végrehajtását. Az
Nbtv-ben tételesen felsorolt feladatcsoportok 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 korlátját jelenti, hogy az így kapott feladatokat a
szolgálatok kizárólag e törvény keretei között végezhetik.
– A nemzetbiztonsági szolgálatok törvényes és rendeltetésszerű működésének, a
politikai függetlenségnek alapvető garanciális eleme az Országgyűlésnek a
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Nemzetbiztonsági Bizottságon (továbbiakban: Bizottság) keresztül gyakorolt
alkotmányos ellenőrzési joga. A Bizottság a minisztertől és a főigazgatóktól
rendszeresen tájékoztatást kap a szolgálatok általános tevékenységéről. Az Nbtv.
meghatároz általános, a hatékony ellenőrzést biztosító jogosítványokat a Bizottság
számára. Ezen túlmenően a Bizottság megkapja a nemzet biztonsága
szempontjából fontos értékelő jelentéseket, betekinthet a nem konkrét ügyekre
vonatkozó jelentésekbe, és tájékoztatást kap a szolgálatokkal kapcsolatos
kormánydöntésekről. Amennyiben a Bizottság a szolgálatok jogellenes vagy nem
rendeltetésszerű tevékenységét feltételezi, vizsgálatra kérheti fel a minisztert, vagy
saját maga is folytathat ténymegállapító vizsgálatot. A Bizottság ellenőrzési
feladatainak ellátásához speciális szakmai felkészültség szükséges, ennek
érdekében szakértőket kérhetnek fel. A szakértők bevonása az ellenőrzés
folyamatába a politikamentesség egyik feltétele.
– A nemzetbiztonsági szolgálatok pártpolitikai érdekektől mentes, elfogulatlan és
részrehajlás nélküli működésének egyik biztosítéka az Alkotmány rendelkezéseivel
összefüggő 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 működése a pártokra
szerveződő végrehajtó hatalom (Kormány) felelős döntéseitől nem függetleníthető.
Az azonban a kormányzó és az ellenzéki pártok felelőssége, hogy a
nemzetbiztonságot védelmező intézményekkel kapcsolatos javaslataikat,
döntéseiket felelősen, a szolgálatok működését megalapozó elvek
figyelembevételével hozzák meg.
g) A szolgálatok hasznosításának erősítése a pénzügyi-gazdaságimüszaki-tudományoskörnyezetvédelmi-egészségügyi, stb. területeken is.
– Az EU csatlakozás előtt álló Magyarországon – geopolitikai helyzetéből adódóan –
olyan nemzetközi vállalatok is megjelenhetnek, amelyek mögött sanda érdekek
húzódnak meg. Ezért olyan mechanizmusokat és kontrolling-rendszereket kell
kiépíteni, melyeket a nemzetbiztonsági szolgálatok tapasztalataikkal és speciális
eszközrendszerükkel támogatni tudnak.
– A kutatásfejlesztés a szakmai fejlődésen túl azt is jelenti, hogy rendkívül megnő a
védett információk mennyisége. Előtérbe kerül az információs- és számítógépes
rendszerek, valamint a technológiai tudás birtokában lévő kutatók védelme, mivel a
kiemelt kutatásokban, fejlesztésekben érintett szellemi műhelyek fontos célterületei
lehetnek külföldi információszerző törekvéseknek.
– Az immár rendszeresen előforduló jelentős környezetszennyezések egyre
kényszerítőbb társadalmi igényként vetik fel a megelőző intézkedések európai
normáknak megfelelő kidolgozását és megvalósítását. Az ehhez kapcsolódó
stratégiai kérdésekben feladat a negatív tendenciák figyelemmel kísérése, az
illetékes szakhatóságok tevékenységének támogatása.
– Fontos feladat a pénzügyi szolgáltató szervezetek sérelmére a nemzetközi
szervezett bűnöző csoportok által elkövetett bűncselekmények elleni fellépés, ezen
belül is a hamis pénz, értékpapír előállítása, forgalmazása, a biztosítási csalás, a
bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosása és a számítástechnikai
eszközök útján folytatott illegális pénzátutalások (kártya, csekk) felderítése.
– A bankcsődök és a pénzügyi szolgáltató cégeknél tapasztalható működési zavarok
mögött nem egy esetben tudatos, a hatályos jogszabályokat súlyosan sértő leplezett
törekvések állnak. Ezen információk gyűjtése és az illetékes rendőri szerveknek
történő átadása kiemelt jelentőséggel bír az egész bankrendszer – ezáltal
közvetetten az ország pénzügyi biztonsága, stabilitása szempontjából.
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– A nemzetbiztonsági kihívások közül – földrajzi helyzete, demokratikus
berendezkedése miatt – óriási nyomással nehezedik Magyarországra a
globalizálódó szervezett bűnözés, amely belülről bomlasztja a gazdaságot és
bejutva az állami intézményekbe, egyre nagyobb érdekérvényesítési lehetőséggel
rendelkezik.
– Magyarország terrorveszélyeztetettségi szintje megnőtt. A minőségi változást
egyrészt az alapozta meg, hogy az ország egy olyan nemzetközi katonai szövetség
tagja lett, amelyet a legtöbb terrorszervezet ellenségként kezel. Belépésünk a
szövetségbe magában hordozza a NATO -, de általában Nyugat- és Amerikaellenes ideológiájú szervezetek Magyarország ellen irányuló támadásának
potenciális veszélyét is.
– A számítástechnika robbanásszerű fejlődésével az Internet-hálózat hatalmas
információtömege mindenki számára elérhetővé válik. Ez a látványos haladás a
terroristák, a kémek és a bűnözők számára is hatékonyabb információszerzési
lehetőségeket, határok nélküli, gyorsabb kapcsolattartást és sok esetben
névtelenséget, azaz nehezebb felfedhetőséget biztosít.
h) A magyar szolgálatok nemzetközi kapcsolatainak jellege, súlyozása, a kölcsönösen
előnyös érdekek figyelembe vételével is.
– A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása során nemcsak a hazai
rendvédelmi szervekkel osztják meg információikat, de egyenrangú
együttműködést alakítottak ki minden, partnernek tekinthető külföldi szolgálattal
is. A nemzetközi kapcsolattartás alapja az arányosság, az egyenlőség és a
kölcsönösség.
– A magyar és az együttműködő külföldi partnerszolgálatok részéről is természetes
igényként fogalmazódik meg a rendelkezésre álló adatok cseréje, a szakmai
konzultáció és a kölcsönös érdekeltség alapján közös műveletek végrehajtása. Az
NBH és az IH a kétoldalú kapcsolatok mellett több multilaterális fórum
munkájában is tevékenyen részt vesz. Vezetőik és szakértőik rendszeresen
találkoznak a NATO, illetve az Európai Unió tagországai hasonló szervezeteinek
illetékeseivel. A nemzetközi kapcsolatrendszer – a regionális veszélyek kezelése
érdekében – kiterjed a szomszédos és más kelet-európai országok szolgálataira is.
– A NATO tagságból adódóan elsősorban a szövetséges országok biztonsági
szolgálataival folytatott együttműködés kap elsőbbséget. Különösen fontosak a
kapcsolatok azon szolgálatokkal, melyekkel konkrét, ügyszerű együttműködés
alakítható ki.
– A koszovói válság idején először vizsgáztak a szolgálatok a NATO előtt. Éles
helyzetben bizonyították, hogy Magyarország teljes jogú tagként –
nemzetbiztonsági szolgálatai révén – képes ellátni a nemzetközi közösség és saját
biztonsága érdekében szükséges feladatokat. Sikerült a válsággal összefüggő olyan
információkat átadni a szövetségeseknek, amelyek számunkra is kedvezően
befolyásolták az eseményeket.
– Természetes, hogy az egyes partnerszolgálatok eltérő érdekeket képviselnek,
melyeket esetenként érzékelhetően igyekeznek érvényesíteni. A magyar
szolgálatok tapasztalatai alapján e folyamatok jól nyomon követethetők, a
nemzetközi kapcsolattartásra vonatkozó alapelvek következetes érvényesítésével
nemzetbiztonsági érdekeink védelme maradéktalanul biztosítható. Az NBH és az
IH nemzetközi megítélése jó, a partnerek bizalmát elnyerte.
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8.8.4.3.

Gondolatok,
javaslatok
stratégiához178

a

titkosszolgálati/nemzetbiztonsági

ágazati

– A nemzetbiztonsági ágazati stratégia elkészítéséért a kormány a Miniszterelnöki
Hivatalt vezető minisztert tette felelőssé. Bár az eredetileg meghatározott 2004.
szeptember 30-i határidőt 2005. december 31-ére módosították, tényként
megállapítható, hogy 2006 szeptemberének végén a kormányhatározat végrehajtása –
legalábbis ezt az ágazatot illetően – késik. Arról érkeztek időközben hírek, hogy a
nemzetbiztonsági ágazati stratégia elkészítése megkezdődött. Majd arról is lehetett
értesülni, hogy a kidolgozó munka eredményesen befejeződött, meghatározott (szűk)
körben a stratégia tervezetet megvitatták, véleményezték is, de egy idő óta teljes a
csend. Elsősorban a politikai szféra történéseire, a jelen fő kérdéseire és a belátható
közeli jövő problémáira tekintettel a nemzetbiztonsági ágazati stratégia leendő
tartalma és kiadásának, elfogadásának időpontja nemigen prognosztizálható.
– A
vezetéselmélet,
a
stratégiaalkotás
alapkérdéseinek
értelmezése
a
titkosszolgálati/nemzetbiztonsági stratégiára
• A titkosszolgálati/nemzetbiztonsági stratégia megalkotására maradéktalanul
érvényes, éppen ezért a teljes folyamatban érvényesítendő a vezetéstudomány
alapvető, a praxis által igazolt elméleti tételeit, valamint a stratégiai tervezés
általános metódusát.
• A kiindulópont azonos, ez azt jelenti, hogy a stratégia mindig tudatos emberi
tevékenység (szellemi alkotó munka) eredménye. Ennek során elkerülhetetlen a
Miért? Mikor? Hogyan? kérdésekre a válaszokat megkeresni és megadni, tehát egy
sajátos jövőtervező tevékenységről van szó.
• Csath Magdolna szerint „a sikeresen működő vállalatok sikereinek titkát elsősorban
a tudatosan és gondosan kidolgozott, eredményorientált stratégiában és a
kidolgozó, valamint a megvalósításon őrködő, jövőorientált, vállalkozó szellemű
vezetésben kell keresni.” Miért lenne ez másként a titkosszolgálatok esetében, a
nemzetbiztonsági szférában?
• Az átfogó stratégia egyik fő célkitűzése a szervezetet olyan helyzetbe hozni, hogy
eltervezett küldetésének a leghatékonyabban felelhessen meg. A jó stratégia a
szervezet célkitűzéseit, rendelkezésre álló erőforrásait és a végrehajtás elemeit
(taktikáját) egy szerves egésszé formálja össze. A stratégia tervezése során
figyelembe kell venni a célok megvalósításának időskáláját, az egyes időszakok
sajátos figyelem-igényeit és a rendelkezésre álló információk tökéletlenségéből
fakadó kockázatokat, veszélyeket is.
• A stratégiai tervezés során a szervezet hosszú távú céljaihoz (jövőkép, küldetés)
képest elemezzük a megoldandó problémákat, tekintetbe véve a szervezet belső és
külső adottságait.
• A stratégia alapfunkciója, hogy a szervezet alapfeladataira, hosszú távú jövőjére
összpontosítva, a szervezeti folyamatok kereteit kijelölve, tudatos változást
megvalósítva a szervezetnek a környezethez való illeszkedését megalapozza és
biztosítsa a mindennapi tevékenység célorientáltságát, rugalmasságát,
tudatosságát.
– A titkosszolgálati/nemzetbiztonsági stratégia megalkotásának célja és szükségessége
• A Nemzeti Biztonsági Stratégiához rendelt eszközrendszerben jelentős helyet
elfoglaló és speciális szerepet betöltő nemzetbiztonsági szféra szervezetei számára
normatív jellegű, pontos és kellően iránymutató a feladatszabás.
• „A nemzetbiztonsági szolgálatok a törvényben meghatározott feladataik
elvégzésével elősegítik az ország szuverenitásának, alkotmányos rendjének
védelmét, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését. A nemzetbiztonsági
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•

•

•

•

•

•

szolgálatoknak a kormányzati döntésekhez szükséges információk biztosításával
közvetlenül támogatniuk kell a döntés-előkészítés folyamatát, a megfelelő döntési
alternatívák kidolgozását. Tájékoztatniuk kell a kormányt az ország külső és belső
veszélyeztetettségének
időszerű,
illetve
távlati
alakulásáról.
Az
információszerzésnek ki kell terjednie a globális, a regionális és a belső
veszélyforrásokra egyaránt.
A nemzetbiztonsági szolgálatoknak a veszélyforrások felderítése és felszámolása
céljából elhárító és hírszerző tevékenységet kell folytatniuk. Ennek során
figyelembe kell venni a térségünkben bekövetkezett változásokat, az integrációs
folyamatokat, az új típusú fenyegetéseket és kihívásokat, valamint a külföldön
működő magyar intézményeket, továbbá a válságkezelő és békefenntartó
feladatokban részt vevő magyar alakulatokat és szakértőket érintő fenyegetéseket.
A nemzetbiztonsági szolgálatoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a határokon
átnyúló nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való részvételre. A
Magyarországot érintő biztonsági kihívásoknak megfelelően új típusú
együttműködést kell kialakítaniuk és fenntartaniuk a szövetséges államok polgári
és katonai nemzetbiztonsági szervezeteivel, illetve a nemzeti biztonsági
stratégiában megfogalmazott célok elérésében szintén érdekelt más államok
szolgálataival.”
A Kormány által elfogadott Nemzeti Biztonsági Stratégia V. pontjában elfogadott
tétel szerint az ágazati stratégiák megalkotásának célja, hogy a demokratikus
országokra jellemző módon rögzítse az egyes ágazati politikákra háruló feladat- és
feltételrendszert, amelyek keretében lebontják, konkretizálják az ország külső és
belső biztonsága fenntartásának gyakorlati módozatait.
Ennek megfelelően a Magyar Köztársaság Titkosszolgálati/Nemzetbiztonsági
Stratégiája a biztonság- és védelempolitikai alapelvekben rögzített, valamint a
Nemzeti Biztonsági Stratégiában foglalt célok, nemzeti értékek és érdekek, valamint
a meghatározott általános stratégiai fő feladatok alapján tartalmazza a
nemzetbiztonsági (szakmai) célokat, a titkosszolgálati/nemzetbiztonsági
tevékenység fő irányait, a szolgálatok speciális eszközei és módszerei hatékony
felhasználásának elvi és gyakorlati kérdéseit.
A stratégia lényegét illetően ugyanilyen álláspontot képvisel a már idézett cikkében
Lénárt Ferenc is: „A Magyarország biztonságát és védelmét veszélyeztető
fenyegetések kivédésére megfelelően felkészülni, a megelőző vagy válaszlépések
megtételére csak komplex, hosszabb időtávra érvényes titkosszolgálati stratégia
birtokában van lehetőség. E stratégiának magában kell foglalnia a titkosszolgálati
érdekek legfontosabb tételeit, az ezzel kapcsolatos célkitűzéseket, elsősorban
politikai, gazdasági és katonai vonatkozásban, továbbá a célkitűzések elérésének
lehetőségeit és a cselekvés tervezett és irányított módját.”
A titkosszolgálati/nemzetbiztonsági stratégia – mint önálló ágazati stratégia –
szükségességét indokolják a következő érvek:
o A biztonság oszthatatlansága, átfogó értelmezése alapján kizárólag az ágazati
stratégiák koherens rendszere jelent garanciát a hatékony biztonságpolitikai
gyakorlatra, az erőforrások célszerű felhasználására, a feladatok elosztására és
az együttműködés fenntartására;
o A titkosszolgálati/nemzetbiztonsági tevékenység megszervezése és végzése az
Alkotmányban előírt kötelezettségből eredeztetően az állam által kötelezően
elvégzendő, nem elhagyható, nem helyettesíthető feladat;
o A titkosszolgálati/nemzetbiztonsági szféra mint önálló struktúra és mint
társadalmi-politikai alrendszer szerves része az ország komplex biztonságát
szavatoló intézményrendszernek;
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o A titkosszolgálati/nemzetbiztonsági szféra funkcionálisan elkülönült alrendszer,
csak rá jellemző tevékenységi körrel, eszközökkel és metodikával működik,
szakmai tevékenysége jogi és politikai garanciákkal erősen korlátozott és
kontrollált, ugyanakkor a széles nyilvánosság előtt más társadalmi-politikai
struktúráknál (szándékoltan) kevésbé nyitott;
o A Magyar Köztársaság Titkosszolgálati/Nemzetbiztonsági Stratégiájában
lefektetett irányelvek elvi útmutatót adnak az egyes nemzetbiztonsági
szolgálatok feladatainak végrehajtásához és a szakmai tevékenységben
szükséges korrekciók elvégzéséhez, netán új szabályozás megalkotásához is;
o A stratégia nem kizárólag a klasszikus, tradicionális funkciójú
titkosszolgálatok, tehát a vonatkozó törvényben megnevezett nemzetbiztonsági
(hírszerző és elhárító) szolgálatok, hanem a titkosszolgálati eszközök és
módszerek alkalmazására törvényben felhatalmazott szervezetek, tehát a
kiterjesztően értelmezett nemzetbiztonsági szféra egésze számára útmutatást
jelent, kijelöli a tevékenység fő irányait, prioritásait, ezzel súlypontot képez,
egyben megteremti az összehangoltság alapfeltételeit is;
o A Magyar Köztársaság Titkosszolgálati/Nemzetbiztonsági Stratégiája hosszú
távú stabilitást, kiszámíthatóságot jelent a leginkább érintett, érdekelt magyar
társadalom és a külső biztonsági környezet aktorai számára is. A hazai
politikai-hatalmi viszonyok dinamikus változékonysága és szinte folyamatosan
zaklatott állapota, illetve a pártok által uralt politikai mező megosztottsága, a
napi közpolitika hektikussága, mint kézzelfoghatóan a jelent és a belátható
(rövid távú) jövőt jellemző körülmények között szinte felbecsülhetetlen a
stratégia megléte, irányadó jellege.
o A Magyar Köztársaság Titkosszolgálati/Nemzetbiztonsági Stratégiája a
titkosszolgálatok/nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének főbb irányait
az ország jelenlegi biztonsági, társadalmi és gazdasági helyzetének ismeretében,
a jövőre vonatkozó prognózisokra alapozva, hosszabb távra határozza meg.
8.8.4.3.1.

A stratégiaalkotáshoz szükséges jövőkép néhány tartalmi eleme

A titkosszolgálati/nemzetbiztonsági tevékenységrendszert és a szolgálatok státusát,
feladatait illetően azzal számolok, hogy (mivel a nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető
funkciója nem rendszerfüggő és kortalannak tekinthető,) a belátható jövőben a fejlett világ
országaiban a titkosszolgálati (nemzetbiztonsági) tevékenység célja és lényege nem
változik: a speciális szervezetek (szolgálatok) változatlanul az állam és annak egyes
jelentős szervei, intézményei zavartalan működését hivatottak biztosítani, a legitimált
erőszak sajátos eszközeként.
A titkosszolgálati/nemzetbiztonsági tevékenységben a tradicionális ágak funkcionális
elkülönülése – hírszerzésre és elhárításra – megmarad. A közöttük kialakított határ
merevsége tovább oldódik, szoros szakmai együttműködést megvalósítva, ugyanakkor
pontosan elválasztott és rögzített illetékességi- és hatáskörök alapján, önálló felelősségi
területen teljesítik feladataikat.
A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálatai a nemzeti érdekeknek megfelelően,
politikai konszenzus mellett, a demokratikus jogállam követelményei szerint teljesítik
speciális feladataikat, ehhez a politikai erők erkölcsi támogatást és legitimációt
biztosítanak. Ennek alapvető feltételeként a kormány – pótolva a mulasztást – kidolgozza a
titkosszolgálati/nemzetbiztonsági stratégiát, amely a hosszú távú stabilitás, a szervezeti és
működési korszerűsítés alapjait lerakva, orientáló tényezőt jelent a jogalkalmazó
nemzetbiztonsági szolgálatoknak.
Hazánknak az euro-atlanti integrációs lépéseit követve bármilyen szakmai együttműködés
vagy szervezeti integráció esetén is megmarad a nemzeti hírszerzés és elhárítás, ezzel
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együtt az önállóság, a nemzeti felelősség a szuverenitás egyik kifejeződéseként. A
titkosszolgálati tevékenységek a jövőben is az állam „intimszféráját” jelentik, ugyanakkor
a politikai-, a katonai-, a gazdasági integráció természetes velejárója elsősorban a NATO
szövetséges illetve Uniós tagállamok partnerszolgálataival az érdemi együttműködésre
való hajlandóság és képesség.
A nemzetbiztonsági tevékenységek továbbra is sajátos jogi szabályozást igényelnek.
Megkövetelik a törvényhozó és a végrehajtó hatalom felelősségi köréhez kapcsolódó
jogosítványok pontos és normatív meghatározását, mivel a nemzetbiztonsági tevékenység
az alkotmányos alapjogokat, állampolgári jogokat – törvényi felhatalmazás alapján –
korlátozhatja, vagy sértheti. A különleges eljárásokat, eszközöket – meghatározott
feltételek esetén – a jövőben is csak speciálisan felkészített személyi állomány
alkalmazhatja, ide értem elsősorban a titkos információk megszerzését, elemzését,
értékelését, feldolgozását, hasznosítását, tárolását, valamint a titkos kapcsolati rendszer
működtetését, a humánforrások szervezését, vezetését.
Az állam – az Országgyűlés által elfogadott költségvetési törvényben – folyamatosan
biztosítja a szolgálatok hatékony működéséhez a megfelelő anyagi feltételeket és
fejlesztési forrásokat. A politikai hatalom irányító és ellenőrző funkciójával, valamint a
civil kontroll intézményes formáinak működtetésével biztosítja a nemzetbiztonsági
tevékenységhez az erkölcsi hátteret és legitimációt.
Azzal is számolok, hogy a jövő nemzetbiztonsági szakemberei tevékenységüket, minden
korábbinál nagyobb társadalmi (civil) kontroll és nyilvánosság mellett végzik,
beilleszkedve a jövő differenciált társadalmába, szoros szálakkal kötődve az értelmiséghez.
Annak érdekében, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőben is szakmailag magas
színvonalon teljesítsék alapfeladataikat, különös figyelmet kell fordítani a személyi
állomány kiválasztására, továbbá a szakirányú képzés-továbbképzés rendszerének
fejlesztésére. A nemzetbiztonsági pályára kerülést erős szelekcióval, a pályára felkészítést
magas színvonalú, gyakorlatorientált, képességfejlesztő képzéssel, a pályán történő
előrehaladást pedig a teljesítmény elv és a versenyszellem alkalmazásával kell biztosítani.
A szakmai tevékenység intellektuális hátterét illetően reálisan azzal számolhatunk, hogy
2006-2010-re megteremtődik az önálló nemzetbiztonsági felsőfokú képzés teljes vertikuma
és egyetemi bázisa, amely egyben a szaktudományos kutató tevékenység központja lesz.
A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységében nagyobb hangsúlyt kap, a polgári
szolgálatok repertoárjában pedig megjelenik az ország nemzetközi kötelezettségei
teljesítéséhez szükséges feladatok biztonsági feltételeinek szavatolása, a nagyobb mértékű
nemzetközi szerepvállalás. Elemi szükségletté válik a nemzetközi együttműködésre,
kommunikációra, az információ cserére, az interoperabilitásra való képesség, mivel a
külföldi missziók, békefenntartó erők, netán harcoló csapatok biztonsági feltételeinek
megteremtése a szakmai munka egyik állandó elemévé válik. A békeműveletekben, a
katonai- és a polgári válságkezelés folyamatában, továbbá a szövetséges, többnemzetiségű
katonai szervezetek külföldi bevetésében, esetleges honi állomásoztatásában, vagy
gyakorlatai során evidens lesz az elhárító és a felderítő (hírszerző) erők részvétele, ezért az
erre való készenlétet és képességeket folyamatosan biztosítani kell.
A belátható jövő különböző forgatókönyvei azonosan prognosztizálják, hogy a regionális
és helyi konfliktusok sokáig alapvető jellemzőként, reális veszélyforrásként
feltételezhetők, ezért a koalíciós háborús- és békeműveletek elvi, elméleti alapjait és a
gyakorlati feladatok ismeretét, a végrehajtás képességét a szaktudás részeként kell kezelni,
fejleszteni.
8.8.4.3.2.

A belső és a külső környezet értékelése, elemzése

Sem rövidtávon, sem stratégiai léptékben nem lehet tervezni anélkül, hogy azt a
környezetet, ahol a szervezet tevékenykedik, ne elemeznénk, értékelnénk. A stratégiához
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elvégzendő elemzés a külső és a belső környezetet illetően alapvetően támaszkodhat a
Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiájára. Az abban részletezett globális,
regionális és belső eredetű kihívások, veszélyek értékelése kellő alapot ad a
következtetések levonására, a feladatok kijelölésére.
8.8.4.4.
8.8.4.4.1.

A stratégiai jellegű nemzetbiztonsági/titkosszolgálati feladatok
A hírszerző szolgálatok stratégiai feladatai

– Terrorizmus elleni küzdelemben a hírszerzésnek továbbra is prioritásként kell
kezelnie Magyarország terrorveszélyeztetettségének alakulását, valamint a közeli- és
a távoli válságövezetekkel kapcsolatos értesülések megszerzését, kiemelt figyelmet
fordítva az iraki, afganisztáni és balkáni magyar szerepvállalást érintő folyamatokra.
Ennek érdekében, a magyar hírszerző szolgálatoknak képeseknek kell lenniük arra,
hogy – saját műveleti kapcsolataik és az alkalmazott technikai megoldások hatékony
alkalmazása, valamint a kapacitások célirányos bővítése mellett – folyamatosan
fejlesszék a szövetségen belüli, illetve a kétoldalú partnerszolgálati együttműködést,
különös tekintettel a terrorista szervezetek által alkalmazott új módszerekre,
pénzügyi és logisztikai hátterük felderítésére.
– Magyarország gazdaságbiztonsága érdekében, a hírszerzésnek továbbra is jelentős
figyelmet kell fordítania a Kormány gazdasági, pénzügyi és kereskedelempolitikai
döntéseihez szükséges értesülések megszerzésére, különös tekintettel a stratégiai
fontosságú hazai nagyvállatok külföldi pozíciószerzésének elősegítésére, illetve a
nemzetközi vállalatok tőkebefektetései törekvéseinek feltérképezésére, a
nemzetgazdaság stabilitását érintő külföldi eredetű törekvések felderítésére, különös
tekintettel a nemzeti valuta védelmére. Fontos feladat az uniós források megszerzését
akadályozó körülményekre vonatkozó értesülések megszerzése is.
– A hírszerzés egyik stratégiai feladata a Magyar Köztársaság energiaellátásának
biztonsága ellen irányuló külföldi tevékenységek felderítése, a magyar energiaipart
befolyásoló nemzetközi tényezők és folyamatok feltárása, információk beszerzése és
elemzése.
– A hírszerzés kísérje folyamatosan figyelemmel azokat az eseményeket, illetve
törekvéseket, melyek veszélyeztetik Magyarország környezeti biztonságát, különös
tekintettel a radioaktív, vegyi és biológiai szennyező anyagok, technológiák
alkalmazásával kapcsolatos ökológiai veszélyhelyzetek felderítésére.
– Az EU és NATO tagságunkkal összefüggő hírszerzési feladatok lényege, hogy a
magyar döntéshozók időben értesüljenek a további bővítési folyamatot befolyásoló
tényezőkről, kiemelten a magyar nemzeti érdekek érvényesítésének feltételeiről,
valamint a határon túli magyar közösségeket érintő bel- és külpolitikai folyamatokról
és döntésekről.
– A hírszerzésnek kiemelt figyelmet kell fordítania a tömegpusztító fegyverek
terjedésével, a non-proliferációs és leszerelési szerződésekben vállalt kötelezettségek
kijátszására, illetve megsértésére irányuló tevékenységekkel kapcsolatos értesülések
megszerzésére. Információkat kell gyűjtenie a hazánk érdekeit veszélyeztető
nemzetközi szervezett bűnözés külföldi hátterének, kapcsolatainak a felderítése,
valamint az ehhez kapcsolódó illegális tevékenységi formák (a kábítószer- és
illegális fegyverkereskedelem, az embercsempészet, a jövedéki termékek illegális
forgalma) terjedésének korlátozása céljából.
– A katonai hírszerzés által végzendő információgyűjtés az ország katonai biztonságát
közvetlenül érintő fenyegetések felfedésére, a NATO műveletekben, a nemzetközi
missziókban résztvevő magyar erők biztonságos és hatékony tevékenységének
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elősegítésére, a hazai és a szövetségi döntéshozói folyamatok hírszerző
információkkal és elemzésekkel történő támogatására irányuljon.
8.8.4.4.2.

Az elhárító szolgálatok stratégiai feladatai

– Kiemelt
nemzetbiztonsági
feladatnak
kell
tekinteni
Magyarország
gazdaságbiztonságának védelmét: az ország gazdasági stabilitását, pénzügyi
biztonságát, az állam stratégiai fontosságú gazdasági szervezeteiben megnyilvánuló
biztonsági kockázatok feltárását, különös tekintettel a kiemelt beruházások és
közbeszerzési eljárások során észlelt visszaélésekre. Fel kell deríteni és meg kell
akadályozni az EU Gazdasági és Monetáris Uniójához történő csatlakozásunkat
veszélyeztető törekvéseket, illetve az uniós források felhasználásával kapcsolatos
visszaéléseket. Figyelemmel kell kísérni az ország energiaellátásának biztonsága
ellen irányuló külföldi tevékenységeket, a magyar energiaipart befolyásoló hazai
vonatkozású tényezőket.
– A terrorizmus elleni harc területén információkat kell gyűjteni hazánk
terrorveszélyeztetettségének alakulását befolyásoló szervezetekről, csoportokról és
törekvésekről különös tekintettel a terrorszervezetek számára logisztikai-, pénzügyi,
és utánpótlási bázist biztosító csoportok helyzetére, tevékenységére. El kell látni a
Magyarországon lévő – fokozott veszélyeztetettségű – külföldi érdekeltségek
nemzetbiztonsági védelmét is.
– Fel kell tárni a Magyar Köztársaság érdekeit veszélyeztető szervezett bűnözői
csoportok jogellenes szándékait, gazdasági hátterét, az állami intézményekbe történő
beépülési kísérleteit, vagy az intézmények befolyásolására irányuló törekvéseit.
Információkkal kell támogatni a büntetőeljárásban részt vevő rendvédelmi és más
állami szerveket. Kiemelt feladatot jelent a rendvédelmi szervezetekkel történő
hatékony együttműködés, különös tekintettel a korrupció, a kábítószer-csempészet,
az illegális migráció, az emberkereskedelem, az illegális fegyverkereskedelem, a
pénzmosás, a pénz- és okmányhamisítás elleni küzdelemre, valamint a közélet
tisztaságának biztosítására.
– Magyarország környezeti biztonságának védelme területén meg kell szerezni a
Magyarország ökológiai biztonságát veszélyeztető eseményekkel kapcsolatos
értesüléseket, meg kell akadályozni az ilyen jellegű törekvéseket, elsősorban a
radioaktív, vegyi és biológiai szennyező anyagok tárolásával, szállításával, illetve a
környezeti kockázatot rejtő technológiák alkalmazásával, járványokkal kapcsolatos
ökológiai veszélyhelyzeteket.
– A műveleti eszközök működtetése területén kiemelt feladat, hogy – a megújult
műszaki lehetőségek alapján – folyamatosan fejlesszék speciális technikai
eszközeiket, valamint bővítsék a konkrét felhasználási lehetőségek és az alkalmazott
védelmi megoldások körét. A műveleti munka költségtakarékos alkalmazása
érdekében alapvető szempont legyen a technikai eszközök centralizált alkalmazását
biztosító struktúra megőrzése, a szükségtelen és költséges párhuzamos kapacitások
kiépítésének elkerülése.
– A nemzetbiztonsági/titkosszolgálati szféra optimális működése, az alaprendeltetés
teljesítése igényli a közvetlen jogi környezet bizonyos változtatását, meghatározott
jogalkotási feladatok elvégzését. Az elmúlt évtized szakmai tapasztalataira alapozva,
kiemelt jogalkotási feladatot jelent a nemzetbiztonsági törvény egyes
rendelkezéseinek korszerűsítése. (pl. az objektumvédelemmel kapcsolatos feladatok
pontosítása, a titkos információgyűjtés eredményei nyílt büntetőeljárásban történő
hatékonyabb felhasználhatóságának elősegítése, a titokvédelem jogi szabályozásának
összhangba hozása az EU illetve NATO szervezetén belüli normákkal, a
nemzetbiztonsági személyi ellenőrzés szabályainak korrekcióját stb.)
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8.9.

A felsoroltakon kívül a többi biztonsági részstratégia nem készült el vagy?

A 2004-es Nemzeti Biztonsági Stratégiát meghatározó kormányhatározat rendelkezik arról,
hogy ki kell dolgozni a komplex biztonságot átfogó részstratégiákat. Ezek azonban nem
készültek el az ezt megelőző 6 év alatt, vagy esetleg nem kerültek nyilvánosságra. Az okok
teljesen közömbösek a végeredmény tekintetében, azaz „csak” a kormány biztonsági
szolgáltatása, a biztonságunk védelme maradt el vagy le a dinamikusan változó biztonsági
kihívásokhoz képest.
8.10. Az EU közös biztonság-, kül- és védelempolitikai Stratégiája (lásd a MK EU tagságához
kapcsolódó fejezetben)
8.11. A NATO Stratégiai Koncepciója (lásd a MK NATO tagságához kapcsolódó fejezetben)
8.12. Az EU első hosszú távú előrejelzése 2025-ig (lásd a MK EU tagságához kapcsolódó
fejezetben)
8.13. Az USA globális és komplex biztonságpolitikai előrejelzése 2025-ig (GLOBAL
TREND 2025: A Transformed World)179
A GLOBAL TREND 2025: A megváltozott világ” című anyagot a Nemzeti Hírszerzési Tanács
(National Intelligence Counsil = NIC), mint az USA egyik stratégiai kérdésekkel foglalkozó
kormányszerve készíttette. Az anyag USA központú, orientáltságú, viszont átfogja az egész
világot, így mindenki számára egyaránt használható biztonság(politika)i prognózis, kiegészítve
a regionális és nemzeti sajátságokkal. Az anyag kiválóan, sokoldalúan és egyértelműen igazolja
az alkotásom címbeli állítását, a többi tudományos eredményem visszaigazolásával együtt,
mivel a Global Trend 2025-öt olyan tudósok, intézmények készítették, akik illetve amelyek a
legkiválóbb és a legelismertebb nemzetközi szakértők a tématerületen. Szinte minden
biztonságpolitikai tendencia szükségszerűen igényli a nemzetbiztonság tudatos szemléletet,
gondolkodást, a nemzetbiztonsági értékrend szerinti kezelést.
A Globális tendenciák 2025: Átalakuló világ című kiadványt azzal a céllal állították össze,
hogy meghatározzák a kulcsfontosságú tendenciákat, az őket vezérlő tényezőket, lehetséges
irányaikat és esetleges kölcsönhatásaikat, ezáltal ösztönözve a jövőről való gondolkodást.
Forgatókönyvek segítségével mutatnak be néhányat azon számos lehetőség közül, melyek során
a vizsgált tényezők (pl. a globalizáció, a demográfia, új hatalmak felemelkedése, a nemzetközi
intézmények hanyatlása, a klímaváltozás és az energetikai geopolitika) kölcsönhatása
kihívásokat és lehetőségeket állíthat a jövő döntéshozói elé. A tanulmány egészében véve
inkább az eseményeket valószínűsíthetően alakító tényezők leírása, semmint a tényleges
eseményekre irányuló jóslás.
A jövő eseményeinek és lehetőségeinek alakításában – a szerkesztők által valószínűsíthetően
kiemelkedő hatásúnak ítélt néhány változó vizsgálatának segítségével – a tanulmány célja az,
hogy segítse az olvasókat az események alakulásának irányát mutató jelek felismerésében,
valamint a politikai beavatkozásban annak érdekében, hogy az adott változások pályáját
módosítsák vagy rögzítsék. Az általuk közvetíteni kívánt üzenetek egyike: „Ha az események az
Ön számára kedvező irányba látszanak haladni, akkor elképzelhető, hogy olyan jól időzített
lépéseket kíván megtenni, melyek ezt a pozitív pályát megtartják. Amennyiben az események
látszólagos alakulása az Ön számára nem kedvező, úgy olyan politikákat kell kialakítania és
alkalmaznia, melyek ezt a pályát megváltoztatják.” Például a jelentésnek a fosszilis
tüzelőanyagoktól való függőség megszűnésére irányuló vizsgálata bemutatja, hogy a különböző
pályák az adott országokra nézve különböző következményekkel járnak. Még ennél is fontosabb
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üzenet a vezetés fontossága. Egyetlen tendencia sem megmásíthatatlan és a jól időzített és jól
informált beavatkozás csökkentheti a negatív fejlemények valószínűségét vagy súlyosságát és
növelheti a pozitív fejlemények valószínűségét.
A Globális tendenciák 2025 a negyedik abban a National Intelligence Council által irányított
kísérletben, melynek célja azon kulcsfontosságú tényezők és változások meghatározása, melyek
a világ eseményeit az elkövetkező évtizedben vagy hosszabb távon alakítják. Mind a végtermék,
mind az előállításához használt folyamat profitált az előző kiadások tanulságaiból. A Globális
tendenciák minden egyes kiadása a szakértői közösségek egyre szélesebb és változatosabb
köréből merített. Első kísérletük, mely 2010-ig tekintett előre, elsősorban az USA hírszerzési
közösségének tapasztalatára hagyatkozott. Emellett az amerikai kormány és az akadémiai
közösség egyéb résztvevőire is támaszkodtak. A Globális tendenciák 2015 esetében sor került
nagyobb számú és változatosabb, nem amerikai kormányzati szakértői csoportok bevonására is,
akiknek nagyobb része amerikai állampolgár volt.
A harmadik kiadvány, a Globális trendek 2020, esetében már jelentősen bővítették a nem
amerikai specialisták részvételét, hat szeminárium öt kontinensen történő megszervezésével.
Egyben növelték az Egyesült Államokban megtartott találkozók számát és formailag
változatossá tették őket. Ezek az összejövetelek elősegítették, hogy jobban megértsék az egyes
tendenciákat és hatásokat, valamint annak felderítését, hogy ezeket a tényezőket a világ
különböző részein élő szakértők hogyan érzékelik.
Minden korábbi kiadvány egyre érdekesebb és befolyásosabb jelentéseket eredményezett. Sőt, a
Globális tendenciák 2020-ra adott válasz világszerte egyedülálló volt. A jelentést számos
nyelvre lefordították, kormányhivatalokban vitatkoztak róla, egyetemi kurzusokon vitatták meg
és a nemzetközi ügyekkel foglalkozó közösségi összejöveteleken kiindulópontként használták.
A szakértők és a nagyközönség tagjai közül rengetegen olvasták nagy figyelemmel és látták el
építő jellegű kritikával.
Annak érdekében, hogy kihasználják az előző jelentések által keltett érdeklődést és még
szélesebb szakértői kört vonjanak be, most ismételten megváltoztatták a Globális tendenciák
2025 összeállításának módját. Azon kívül, hogy még jobban növelték az Egyesült Államokból
és külföldről származó nem amerikai kormányzati szakértők számát a jelen tanulmány
kereteinek kialakítása során, számos vázlatot megosztottak a résztvevőkkel az interneten illetve
az Egyesült Államokban és számos más országban szervezett vitákon keresztül. A Globális
tendenciák eddigi kiadásai közül a jelenlegi a legszélesebb együttműködésen alapult. Ez az
együttműködés segített a végterméket jobbá tenni és rendkívül hálásak voltak minden
résztvevőnek az idejéért és szellemi energiájáért annak a ténylegesen több száz embernek, akik
hozzájárultak ehhez az erőfeszítéshez.
Akárcsak a jövőt alakító globális tendenciákra történő korábbi kitekintések esetében, most is
legalább olyan fontos volt a Globális tendenciák 2025 készítésének folyamata és a belőle
fakadó járulékos előnyök, mint maga a végtermék. A jelentés létrehozása során születő ötletek
és a mélyebb megértés számtalan elemző munkáját gazdagították és sok, a National Intelligence
Council és más hírszerző közösségi ügynökség által megjelentetett elemzői alkotásba is
beépítésre kerültek. Hallomásból tudható, hogy számos nem az amerikai kormányzatnak
dolgozó résztvevő gondolkodását és munkáját szintén befolyásolták. Örültek ezeknek a
járulékos előnyöknek és büszkék voltak rájuk. Remélték, hogy még sok hasonlót tudhatnak
magukénak, ha másoknak is lehetősége lesz elolvasni a Globális tendenciák jelen kiadását és
reagálni rá.
Sokan járultak hozzá a Globális tendenciák 2025 elkészítéséhez. A Globális tendenciák ezen
kiadása nem jöhetett volna létre mindazok támogatása nélkül, akik részt vettek benne.
Mélységesen hálásak voltak mindazokért a partneri együttműködésekért és barátságokért,
melyek ezt a közös erőfeszítést lehetővé tették és belőle fakadtak.
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8.13.1.

Az anyag elkészítésében résztvevő legnevesebb szakértő személyek és intézmények

A jelen munka elkészítése során a National Intelligence Council felmérhetetlen segítséget
kapott számos agytröszt, tanácsadó cég, felsőoktatási intézmény és szó szerint több száz
kormányzati és kormányzaton kívüli szakértő részéről az Egyesült Államokban és külföldön.
Lehetőség sincs arra, hogy minden intézményt és személyt megnevezzenek, akikkel
konzultációt folytattak, de néhányuknak megköszönték fontos hozzájárulásukat, amelyből
megismerhetjük a legnevesebbeket:
„Az Egyesült Államok Atlanti Tanácsa és a Stimson Center fontos szerepet játszottak azáltal,
hogy olyan külföldi intézmények ajtóit nyitották meg előttünk és tették nézőpontjaikat
elérhetővé számunkra, melyeket mi magunk nem könnyen nyerhettünk volna meg a projekt
számára. Dr. William Ralston, Dr. Nick Evans és csapatuk az SRI Consulting Business
Intelligence-nél biztosították a szükséges tudományos és technikai szakértelmet és
iránymutatást. Dr. Alexander Van de Putte a PFC Energy International részéről volt az, aki
három regionális központban világszerte megszervezte azon találkozók sorozatát, melyek
segítségével elkezdhettük a forgatókönyvek kialakításának és megalkotásának folyamatát.
Ebben az erőfeszítésben, mások mellet, részt vettek még Professor Jean-Pierre Lehmann az the
Evian Group-tól az IMD részéről Lausanne-ból és Peter Schwartz és Doug Randall a Monitor
Group’s Global Business Network-től San Francisco-ból. Professor Barry Hughes a Denveri
Egyetemről jelentősen hozzájárult a forgatókönyvek kialakításának folyamatához valamint a
legfontosabb hatalmak lehetséges pályáinak felvázolásához. Dr. Jacqueline Newmyer és Dr.
Stephen Rosen a Long Term Strategy Group részéről három olyan műhely találkozót
szerveztek, melyek kritikusnak bizonyultak gondolkodásunk fejlődése szempontjából a jövő
biztonságpolitikai környezetének összetett kérdéseire és a konfliktusok változó karakterére
vonatkozóan. Számos egyén és intézmény volt segítségünkre a vázlatok bírálata vagy a téma
különböző aspektusainak mélyebb elemzésére született kerekasztalok szervezésében, köztük
Dr. Geoff Dabelko Wilson Center-től, Dr. Greg Treverton a RAND részéről; Sebastian
Mallaby a Council on Foreign Relations-től; Carlos Pascual a Brookings-tól; Dr. Michael
Auslin az AEI részéről; Professor Christopher Layne a Texas A&M Egyetemről; Professor
Sumit Ganguly az Indiana Egyetemről és Dr. Robin Niblett és Jonathan Paris a Chatham
House-tól Londonból.
John Ikenberry professzor a Princeton’s Woodrow Wilson iskolából a nemzetközi kapcsolatok
kiemelkedő hírű tudósainak részvételével számos műhely találkozót szervezett, melyek nagy
segítségünkre voltak a geopolitikai tendenciák megismerésében. Két műhely találkozó –
melyek közül az egyiknek Lanxin Xiang professzor szervezésében a CICIR adott otthont
Pekingben, a másik pedig Dr. Bates Gill szervezésében valósult meg SIPRI-nél Stockholmban
– különösen hasznosnak bizonyult a világra váró stratégiai kihívások nemzetközi
nézőpontjainak megismerése szempontjából.
Az Egyesült Államok kormányán belül külön köszönet illeti meg Julianna Paunescu-t a
Külügyminisztérium Hírszerzési és Kutatási Hivatalának (INR) részéről. A számunkra minden
egyes lépésünk során nyújtott segítségükkel Ő és csapata messzemenően teljesítették a
hírszerzési közösség nem kormányzati szakértőinek bevonásában vállalt feladatukat. Marilyn
Maines és szakértői az NSA részéről elengedhetetlenül fontos tudományos és technikai
tudásukkal járultak hozzá munkánkhoz és szerveztek műhely találkozókat a Toffler
Associates-szel közösen a jövő folyamatainak mélyebb feltárása érdekében. Az NIC Elemzői
és Alkotó csoportjának segítsége, beleértve Elizabeth Arens gyakorlott szerkesztői kezét,
szintén alapvetően fontos volt.”
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8.13.2.

A tanulmány fontosabb tartalmi elemei

– Vezetői összefoglaló
– Bevezetés: Átalakuló világ
• Több változás, mint folyamatosság
• Alternatív jövők
– 1. fejezet: A globalizálódó gazdaság
• Vissza a jövőbe
• Növekvő középosztály
• Államkapitalizmus: A poszt-demokratikus piac felemelkedése keleten?
• A jelenlegi globális egyenlőtlenségek korrigálásának rögös útja
• Többszörös pénzügyi csomópontok
• Szétágazó fejlődési modellek, de meddig?
– 2. fejezet: A viszály demográfiája
• Növekvő, hanyatló és diverzifikálódó népességek – egy időben
• A nyugdíjas „boom”: Az idősödő népességek kihívásai
• A fiatal népesség tartósan kiugróan magas szintje
• Helyváltoztatás: migráció, urbanizáció és etnikai mozgások
• Demográfiai portrék: Oroszország, Kína, India és Irán
– 3. fejezet: Az új játékosok
• Felemelkedő nehézsúlyúak: Kína és India
• Egyéb kulcsszereplők
• Nagy jövő előtt álló hatalmak
• I. Globális forgatókönyv: Világ a Nyugat nélkül
– 4. fejezet: Hiány a bőség közepette?
• A kőolaj utáni kor hajnala?
• Az energia geopolitikája
• Víz, élelem és éghajlatváltozás
• II. Globális forgatókönyv: Októberi meglepetés
– 5. fejezet: A konfliktus növekvő lehetősége
• Az instabilitás csökkenő íve 2025-re?
• Nukleáris fegyverkezési verseny növekvő kockázata a Közel-Keleten
• Új konfliktusok az erőforrások birtoklásáért?
• Terrorizmus: jó és rossz hírek
• Afganisztán, Pakisztán és Irak: Helyi fejlődési pályák és külső érdekek
• III. Globális forgatókönyv: A BRIC országok csődje
– 6. fejezet: A nemzetközi rendszer meg fog felelni a kihívásoknak?
• Többpólusúság multilateralizmus nélkül
• Hányféle nemzetközi rendszer?
• A hálózatok világa
• IV: Globális forgatókönyv: A politika nem mindig lokális
– 7. fejezet: Hatalommegosztás egy többpólusú világban
• Az USA általi irányítás igénye valószínűleg erős marad, a képességek csökkennek
• Új kapcsolatok és újrahangolt partnerségek
• Kisebb megengedhető pénzügyi hibahatár
• Tovább korlátozott katonai felsőbbrendűség
• Meglepetések és nem szándékolt következmények
• A vezetés lesz a kulcs
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8.13.3.

A tanulmányról összefoglalóan

A Második Világháború után kialakult világrendszer 2005-re szinte felismerhetetlenné válik,
mivel új feltörekvő hatalmak jelennek meg, a gazdaság tovább globalizálódik, a viszonylagos
jólét és a gazdasági hatalom történelmi jelentőségű nyugat-kelet irányú átrendeződése
folytatódik, valamint a nem állami szereplők befolyása tovább növekszik.
2005-re egy multi poláris világrendszer alakul ki és a nemzeti erő nagyságában mutatkozó
jelentős különbségek a fejlett és fejlődő országok között csökkenni fognak. A nemzetállamok
között hatalmi átrendeződéssel egy időben, a nem állami szereplők – nagyvállalatok, törzsek,
vallási szervezetek és bűnözői hálózatok – befolyása fokozódik. Tehát a nemzetközi élet
szereplői változnak, de változik a folyamatos nemzetközi prosperitást biztosító tényezők
hatóköre és nagysága is. A példanélkülinek tekinthető prosperitás folytatódását korlátozza: a
fejlett országok elöregedő lakossága, az általános növekvő energia, élelmiszer és vízhiány,
valamint a klímaváltozás.
Történelmi távlatokat tekintve, a kialakuló multi poláris rendszerek sokkal instabilabbak, mint
azok bipoláris vagy monopoláris változatai. A jelenlegi pénzügyi bizonytalanság ellenére –
amely felgyorsíthat több nemkívánatos jelenlegi folyamatot – nem valószínűsíthető, hogy a
nemzetközi rendszer olyan teljes összeomlása felé tartunk, mint amilyen 1914-1918-ban
következett be, amikor egy korábbi globalizálódási folyamat váratlanul megtorpant.
Mindezek ellenére, a következő 20 évben lezajló, új rendszerre történő áttérés számos veszélyt
rejt magában. Stratégiai jelentőségű vetélkedésekre feltehetően a kereskedelem, a
beruházások, a technológiai újítások és azok beszerzése területén kerül sor, de nem zárható ki
a XIX. századra jellemző fegyverkezési hajsza, területi terjeszkedés és katonai rivalizálás
esélyét sem.
Mint ahogyan a jól áttekinthető blokkokban felvázolták az egymástól eltérő valószínű
jövőképeket, a jövőbeni fejlemények végső kimenetel bizonytalan. Az USA feltehetően
továbbra is az egyetlen szuperhatalom marad, de (mivel a többi nagyhatalomhoz viszonyított
ereje – beleértve a katonait is – csökken), csak az eddigieknél korlátozottabb globális
befolyással fog rendelkezni. Ugyanakkor még nem tudható, hogy a többi – akár állami, akár
nem állami – nemzetközi szereplő milyen mértékben lesz képes vagy hajlandó magára vállalni
a növekvő terheket. A politikusoknak és a társadalmaknak szembesülniük kell majd azzal a
ténnyel, hogy amikor egyre nagyobb szükség lenne a nemzetközi együttműködésre, akkor még
az egész régi világrendszer a be nem fejezett, de már formálódó rendszerváltás nyomása alatt
lesz.
8.13.3.1.

Az új szereplők (hatalmak) felemelkedését segítő gazdasági növekedés

A globális gazdagság és a gazdasági hatalom – többnyire nyugat-keleti irányú – jelenlegi
átrendeződésének mérete, gyorsasága és irányultsága példátlan a modern történelemben.
Ez az átrendeződés két forrásból táplálkozik. Egyrészt az olaj és az árucikkek árának
emelkedése váratlan többlet hasznot hozott az öbölbeli államoknak és Oroszországnak.
Másrészt, az alacsonyabb termelési költségek és a célirányos kormányzati politika révén, a
gyártás és bizonyos szolgáltatások helyszíne Ázsiába tevődött át.
Becslések szerint, Brazília, Oroszország, India és Kína (BOIK-hatalmak) együttes
jövedelme 2040-50-ben eléri az eredeti G7 országok együttes részesedését a világ GDPjéből. Kína az elkövetkező 20 évben nagyobb hatással lesz a világra, mint bármely más
ország. Amennyiben folytatódik a jelenlegi tendencia, Kína 2025-re a világ második
legnagyobb gazdaságával fog rendelkezni és az egyik legjelentősebb, vezető katonai
hatalom marad. Ekkorra talán a természeti erőforrások legnagyobb importőre és a
legveszélyesebb környezetszennyező ország lesz.
India valószínűleg továbbra is élvezi a gyors gazdasági növekedés eredményeit és egy
multi poláris világrend kialakítására törekszik, amelynek egyik pólusa (természetesen) Új
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Delhi lenne. Kínának és Indiának el kell döntenie, hogy milyen mértékben hajlandó és
képes növekvő nemzetközi szerepet vállalni, valamint hogyan kívánja kialakítani
egymáshoz való viszonyát.
Oroszország rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, amelyek 2025-re gazdagabbá,
hatalmasabbá és magabiztosabbá tehetik, ha több gondot fordít humán erőforrásai
fejlesztésére, bővíti és diverzifikálja gazdaságát, és jobban beintegrálódik a világpiacba.
Ha nem ezt teszi, és emellett az olaj és a gáz ára hordónként 50-70 USD marad, akkor
jelentős hanyatlással számolhat.
Az előrejelzések alapján egyetlen felemelkedő ország sem számíthat arra, hogy Kína, India
vagy Oroszország szintjére emelkedjen, vagy olyan hatást gyakoroljon a világra, mint ezen
országok bármelyike. Az azonban várható, hogy néhány ország – mint például Indonézia,
Irán és Törökország – növeli politikai és gazdasági hatalmát.
Kína, India és Oroszország lényegében nem követi a nyugati, liberális, önfejlődő gazdasági
modellt, hanem az „állami kapitalizmus” modelljét valósítja meg. Az állami kapitalizmus
eléggé laza fogalom. A lényege az, hogy a gazdasági irányítási rendszerben az államnak
kiemelkedő szerepet szánnak. Ezt a modellt más felemelkedő államok – Dél-Korea, Tajvan
és Szingapúr – is alkalmazzák gazdaságuk fejlesztése során. A modellt követő országok
közül azonban Oroszország és különösen Kína nemzetközi gazdaságra gyakorolt hatása
sokkal nagyobb lesz, ami óriási méretüknek és a „demokratizálódáshoz” való
hozzáállásuknak tulajdonítható.
Bízhatunk abban, hogy hosszú-távon az egész világon fokozódó demokratizálódási
folyamatra kerül sor, habár e folyamat valószínűleg lassú lesz, ráadásul a globalizálódás
fokozódó társadalmi és gazdasági nyomást gyakorol az újonnan demokratizálódott
államokra, ami alááshatja a demokratikus intézményeket.
Számos más országban további gazdasági hanyatlásra kell számítani. A Szaharától délre
fekvő afrikai térség lesz leginkább kitéve a gazdasági összeomlásnak, a demográfiai
nyomásnak, a polgárháborúnak és a politikai instabilitásnak. Annak ellenére, hogy a térség
árucikkei iránti nemzetközi kereslet növekedni fog, és így ez az afrikai régió jelentős
exportőrré fejlődik, a helyi lakosság feltehetően alig fogja élvezni az export bevételeiből
származó előnyöket. Az árucikkek árának tartós emelkedéséből származó váratlan
extraprofit arra késztetheti különböző térségek korrupt, vagy szorult helyzetben lévő
kormányait, hogy elzárkózzanak a külvilágtól, csökkentve a demokratikus, piacorientált
reformok bevezetésének lehetőségét.
Jóllehet Latin Amerika néhány nagyobb országa 2025-re felzárkózik a
középhatalmakhoz, más országok viszont – különösen azok, amelyek már hosszabb ideje
populista politikát folytatnak (mint Venezuela és Bolívia), hátra maradnak, valamint
néhány, Haitihez hasonló állam még szegényebbé és kormányozhatatlanná válik.
Összességében, Latin Amerika a gazdasági versenyképesség tekintetében továbbra is
lemarad Ázsia és más gyorsan fejlődő térség mögött.
A következő 20 évben a világ népességének növekedésére gyakorlatilag csaknem
kizárólag Ázsiában, Afrikában és Latin Amerikában kerül sor. Nyugaton a növekedés nem
éri el a három százalékot sem. Európa és Japán az egy főre jutó jövedelem vonatkozásában
messze felülmúlja a feltörekvő hatalmakat, Kínát és Indiát, de egyre nehezebben tudja
majd fenntartani a magas növekedési ütemet, mivel a munkaképes korú lakosság létszáma
egyre inkább csökkenni fog. E tekintetben az USA a fejlett országok soraiban kivételt
képez, mert magasabb születési arányra és fokozódó bevándorlásra számíthat. A hátrányos
helyzetű területekről egyre több ember fog elvándorolni a viszonylag jó körülmények
között lévő országokba.
A főleg fiatalkorú lakossággal rendelkező, instabil szférához tartozó országok száma 40
százalékkal csökkenni fog. A fennmaradó 60 százalékon belül, minden négy –
„fiatalkorúak jelentősen megnövekedett létszámával rendelkező”– ország közül három a
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Szaharától délre eső régióban, a többi pedig Közel Keleten, valamint a dél- és közép-ázsiai,
illetve a csendes-óceáni szigetek területén (szétszóródva) fog elhelyezkedni.
8.13.3.2.

Új transznacionális napirend

A nemzetközi napirenden elsősorban a forrásokkal kapcsolatos kérdések fognak szerepelni.
A sok szempontból pozitív, példátlan gazdasági növekedés továbbra is nagy nyomással
nehezedik a legfontosabb stratégiai forrásokra, az energia-, élelmiszer és vízkészletekre.
A következő évtizedben a várható igények könnyen felülmúlhatják a rendelkezésre álló
forrásokat. Például, a nem OPEC- országok által előállított szénhidrogének termelése –
kőolaj, folyékony gáz és nem hagyományos termékek, mint a kátrány homok – nem tudja
majd kielégíteni a növekvő keresletet. Számos hagyományos olaj és gázszállító ország
termelése már most hanyatlik, máshol – Kínában, Indiában és Mexikóban – pedig stagnál.
Csak kevés ország lesz képes lényegesen növelni termelését, az olaj és a gáz kitermelése
elsősorban az instabil régiókban fog zajlani. Ennek és egyéb tényezők következtében, az
egész világon alapvető átállás következik be, az olajról a földgázra, a szénre és más
alternatív fűtőanyagokra.
A Világbank becslése alapján, az élelmiszer iránti kereslet 2030-ra 50 százalékkal nő,
ami a lakosság szaporodásának, a jólét fokozódásának, valamint annak tulajdonítható,
hogy a növekvő középrétegek egyre inkább áttérnek a nyugati étrendre. A megbízható
vízutánpótlás hiánya kritikus méreteket ölt, különösen az öntözővíz tekintetében, és ez a
probléma csak fokozódik a gyors urbanizálódás és a következő 20 évben várható 1,2
milliárdos népességnövekedés miatt. Szakértők úgy látják, hogy jelenleg 21
(összességében közel 600 millió lakost kitevő) ország termőföld vagy ivóvíz
elégtelenségétől szenved. 2025-re már 36 ország – összesen 1,4 milliárd ember –
ugyanilyen elviselhetetlen helyzetben lesz.
A klímaváltozás csak fokozza a forráshiányt. Jóllehet a klímaváltozás hatása régióként
változik, de néhány térségre igen káros hatással lesz, különösen a vízhiány és a
mezőgazdasági termelés visszaesése, vagy megszűnése miatt. A mezőgazdasági
termelésben mutatkozó regionális eltérések idővel egyre markánsabbak lesznek, az
aránytalanságok leginkább a fejlődő országokra koncentrálódnak, különösen a Szaharától
délre eső vidékekre. A legsúlyosabb következményekkel járó mezőgazdasági
vesztességeket a közgazdászok a század végére jósolják. Sok fejlődő ország számára a
mezőgazdasági termelés visszaesése katasztrofális lesz, mivel jövedelmük jelentős
hányada e termelésből származik és ráadásul állampolgáraik közül igen sokan a
létminimumhoz közel tengődnek.
Új technológiák megjelenése ismét több problémára megoldást jelenthet, például
elősegítheti az ásványi eredetű üzemanyagokról alternatív energiahordozókra történő
áttérést, vagy az élelmiszer és vízhiány megszüntetését. Sajnos a jelenlegi technológiák
nem alkalmasak arra, hogy megoldják a hagyományos energiaszerkezet szükséges mértékű
felváltását, emellett az új, energiával kapcsolatos technológiák 2025-ig nem jelennek meg
a piacon és így nem terjedhetnek el. Ezt figyelembe véve, a technológia újítások üteme és
gyakorlatban való gyors alkalmazása kulcsfontosságú lesz. Az új fűtőanyagokra történő
áttérés lassú lesz, még akkor is, ha a bio-üzemanyaggal, a tiszta szénnel és a hidrogénnel
kapcsolatos politika és finanszírozás kedvező lesz. Történelmi tapasztalat, hogy az új
technológiák mindig „alkalmazási lemaradást” szenvednek. Az energetikai szektorban
végzett legújabb kutatások szerint, az új technológiák bevezetése és széleskörű elterjedése
átlagosan 25 évet vesz igénybe.
Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy – az előrejelzésekkel ellentétben – 2025-re
megtörténik az energiaátállás, aminek révén megspórolható lenne a jelenlegi energia
infrastruktúra felújítására fordítandó költség. A viszonylag gyors és olcsó átállásra úgy
nyílna legnagyobb lehetőség, ha jobb, megújuló (nap és szél) energiaforrásokat
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alkalmaznánk, és új eredményeket érnénk el az akkumulátorok fejlesztése terén. Az új
technológiák segítségével az egyes projectek beruházási költsége csökkenthető lenne.
Számos gazdasági egység számára lehetővé válna, hogy saját céljait szolgáló
energiatermelő projektet valósítson meg: például cellás fűtőelemeket szereljen fel saját
otthona, vagy irodája számára, feltöltse árammal a hibrid autóját, vagy energiát juttasson
vissza (adjon el) a hálózatba. A különböző energia átalakító megoldásokkal – például
olyan készülékkel, amely lehetővé tenné az autótulajdonosnak, hogy a saját garázsában
lévő árammal hidrogént állítson elő autója számára – elkerülhetővé válna egy komplex
hidrogénellátó infrastruktúra kiépítése.
8.13.3.3.

Terrorizmussal, konfliktusokkal és proliferációval kapcsolatos kilátások

A terrorizmussal, a konfliktusokkal és a proliferációval kapcsolatos kérdések
kulcsfontosságúak lesznek, még akkor is, ha a források ügye az első helyre kerül a
nemzetközi napirendi pontok között. A terrorizmust 2005-ig valószínűleg nem sikerül
felszámolni, de vonzereje csökkenhet, ha a gazdasági növekedés folytatódik és KözelKeleten enyhül a fiatalkorúak munkanélkülisége. Jobb gazdasági lehetőségek és egy
kifejlettebb politikai pluralizmus révén feltehetően le lehetne beszélni sok fiatalt arról,
hogy csatlakozzon a terroristák soraihoz, de azokat viszont nem, akik – különböző
megfontolásból, bosszúvágytól, vagy „mártíromságtól” vezérelve – továbbra is erőszakot
kívánnak alkalmazni céljaik elérésére.
Munkahely és szabad politikai véleménynyilvánítás hiányában, olyan feltételek
alakulhatnak ki, amelyek elégedetlenséget, fokozódó radikalizálódást válthatnak ki, és a
fiatalokat a terrorista csoportok felé hajthatják. A 2025-ben működő csoportok
feltehetően részben a régi szervezetek utódjaiból – amelyek örökölték azokat a szervezeti
struktúrákat, vezetési és kiképzési eljárásokat, amelyekre szükség van jól szervezett
támadások végrehajtásához – részben pedig az újonnan toborzott, dühös és jogaiktól
megfosztott, „önállóan radikalizálódott” sejtekből tevődnek össze. A 2025-ben
tevékenykedő terrorista csoportok – a modern technológiák és tudományos ismeretek
elterjedése révén – a világ legveszélyesebb képességeinek birtokába kerülhetnek. A
legnagyobb aggodalmunk továbbra is az, hogy a terroristák, vagy egyéb erőszakos
csoportok biológiai harcanyagokhoz, vagy – ami kevésbé valószínű – nukleáris
eszközökhöz juthatnak, hogy tömeges pusztítást hajthassanak végre.
Jóllehet még elkerülhető, hogy Irán atomfegyver birtokába jusson, mégis az esetleges
Iráni atomfegyver-képesség miatti aggodalom arra késztetheti a régió néhány országát,
hogy külső hatalmakkal új biztonsági szövetségre lépjen, fokozza fegyverkezését és
megfontolja saját nukleáris képessége kialakítását. Egyelőre nem világos, vajon az iráni
képesség létrejötte esetén kialakul-e az a fajta elrettentő, „viszonylag békés” egyensúly,
amely a hidegháború alatt a nagyhatalmak kapcsolatát jellemezte. Mivel ez eléggé
kétséges, az atomernyő árnyékában olyan alacsony intenzitású konfliktusokra kerülhet sor,
amelyek akaratlanul is eszkalálódhatnak, ha nem határozzák meg egyértelműen azokat a
határvonalakat, amelyeket a konfliktusba keveredett feleknek nem szabad átlépniük.
A szerkesztők szerint, a hidegháborúra jellemző ideológiai konfliktusok nem
gyökerezhetnek meg egy olyan világban, amelyet a globalizálódás gyakorlati kihívásai és a
globális hatalmi átrendeződés köt le. Az ideológia ereje elsősorban a muzulmán világban
lehet a legerősebb, különösen az Arab térség központjában. Azokban az országokban, ahol
a népesség túlszaporodik és a gazdaság is gyenge – mint Pakisztánban, Afganisztánban,
Nigériában és Jemenben – teret nyerhet a radikális Szalafita iszlám irányzat.
A régóta nem tapasztalt – például az energiaforrások birtoklása miatt kirobbant – szokatlan
típusú konfliktusok kiújulhatnak. Az energiahiány által okozott aggodalom arra
ösztönözheti az országokat, hogy intézkedéseket hozzanak jövőbeni energiaellátásuk
biztosítása érdekében. Ez a törekvés államközi konfliktusokhoz vezethet, ha a kormányzat
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vezetői úgy ítélik meg, hogy ilyen módon energiaforrásokhoz juthatnak, és ez által
megőrizhetik országuk stabilitását, vagy elkerülhetik rezsimjük bukását. A háborún kívül
azonban másfajta tevékenységek is súlyos geopolitikai következményeket vonhatnak
maguk után. A tengeri biztonsággal kapcsolatos félelmek például haditengerészeti
fegyverkezést és korszerűsítést idézhetnek elő. Ennek keretében, India és Kína jelentősen
fejlesztheti nyílttengeri hajóegységeit.
A regionális haditengerészeti képességek fejlesztése a feszültség és a rivalizálás
fokozódásához, valamint ellenintézkedések meghozatalához vezethet, de ugyanakkor
alkalmat adhat többoldalú együttműködés kialakítására is a legveszélyeztetettebb tengeri
útvonalak védelme céljából. Ázsiában és a Közel-Keleten a vízhiány fokozódása egyre
nehezebbé teszi a csökkenő vízkészletek elosztását az országokon belül és az országok
között egyaránt.
Az atomfegyver alkalmazásának veszélye a következő 20 évben továbbra is csekély, de –
különböző tényezők együttes hatása következtében – nagyobb, mint jelenleg. A nukleáris
technológia és szakértelem elterjedése újabb atomhatalmak megjelenésével és azzal
fenyeget, hogy terrorista csoportok nukleáris eszközök birtokába juthatnak.
Az India és Pakisztán között zajló alacsony intenzitású konfliktus felidézi annak a
rémképét, hogy e „mini-háború” eszkalálódik a két atomhatalom között.
Még mindig aggasztó kérdésként merül fel, vajon képes lesz-e egy nukleáris fegyverekkel
rendelkező – de egyébként gyenge – állam ellenőrizni és biztonságosan tárolni e
fegyvereket, ha bomlasztó rendszerváltásra, vagy a rezsim bukására kerülne sor.
Ha a következő 15-20 évben atomfegyver használatára kerülne sor, a nemzetközi rendszert
nagy megrázkódtatás érné, mivel azonnali humanitárius, gazdasági, politikai és katonai
következményekkel kellene számolnia. Az atomfegyver bevetése feltehetően jelentős
geopolitikai változásokat idézne elő, mert néhány állam arra törekedne, hogy biztonsági
szövetségre lépjen a nukleáris hatalmakkal, illetve megerősítse velük való
együttműködését. Más államok viszont erőteljesen követelnék a globális nukleáris
leszerelést.
8.13.3.4.

Egy komplexebb nemzetközi rendszer

A befolyás és a hatalom több kézbe kerülése – aminek már néhány évtizede tanúi lehetünk
– valószínűleg felgyorsul, mert új nemzetközi szereplők jelennek meg, a meglévő globális
intézmények hanyatlanak, a regionális szövetségek terjeszkednek, a nem állami szereplők
és hálózatok pedig megerősödnek.
A nemzetközi szereplők sokfélesége egyrészt megerősíti a nemzetközi rendszert azáltal,
hogy betölti azt az űrt, amelyet a második világháború után létrejött, elavult intézmények
hagytak maguk után. Másrészt viszont fel is bomlaszthatják azt, lehetetlenné téve a
nemzetközi együttműködést. A szereplők különbözősége a következő két évtizedben
valószínűvé teszi a nemzetközi rendszer feltöredezését, különös tekintettel a számtalan
transznacionális kihívásra, amellyel a nemzetközi közösségnek szembe kell néznie.
A felemelkedő BOIK-hatalmak valószínűleg nem hívják ki maguk ellen a nemzetközi
közösséget, mint ahogyan Németország és Japán a XIX-XX. században tette, de növekvő
gazdasági és politikai befolyásuknál fogva olyan fokú mozgásszabadságra tesznek szert,
amely lehetővé teszi számukra, hogy saját érdekeiknek megfelelő politikát és
gazdaságpolitikát alakítsanak ki, mintsem teljesen elfogadnák a nyugati normákat. Nagyon
is valószínű, hogy meg kívánják őrizni politikai manőverező szabadságukat,
„megengedve” másoknak az elsődleges teherviselést olyan feladatok megoldásában, mint a
terrorizmus, a klímaváltozás és a proliferáció megakadályozása, valamint az
energiabiztonság megteremtése.
A jelenlegi multilaterális intézmények – amelyek túlságosan nagyok és nehézkesek, mivel
egy másik, elavult geopolitikai környezetben képződtek – nehezen tudnak majd idomulni
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az új feladatokhoz és az új tagországokhoz, és csak nehézségek árán lesznek képesek
növelni a rendelkezésükre álló eszközöket.
A nem kormányzati szervezetek (NGO-k) – amelyek erejüket elsősorban speciális
területekre koncentrálják – egyre inkább részesei lesznek a globális folyamatoknak, de az
NGO-hálózatok összességében is csak korlátozott változásokat és eredményeket lesznek
képesek elérni a multilaterális intézmények és a kormányok összehangolt erőfeszítései
nélkül. A nemzetközi szervezetek igyekeznek bevonni soraik közé az összes lényeges
szereplőt – a feltörekvő új hatalmakat – ami viszont megnehezíti gyors döntések
meghozatalát és a transznacionális kihívások kezelését. Egyre inkább igyekeznek
figyelembe venni a tagállamok eltérő véleményét, ami viszont behatárolja a reális
megoldások körét.
Az erősödő ázsiai regionalizmusnak – 2025-re feltehetően már globális következményei
lesznek, felgyorsítva három regionális kereskedelmi és pénzügyi csoportosulás (kvázitömbök) – Észak-Amerika, Európa és Kelet-Ázsia – létrejöttét, illetve megerősödését.
Létrejöttük egyébként megnehezíti további WTO-megállapodások elérését. A regionális
csoportosulások versenghetnének régióközi szabványok – és az adott termékek
gyártásának – megszerzéséért, például az informatika, a bio- és nanotechnológia területén.
Ugyancsak versenyezhetnének a szellemi tulajdonjog megszerzéséért és az „újgazdaság”
más területein is. Amennyiben nem alakulna ki szoros ázsiai regionális együttműködés,
akkor Kína, India és Japán feltehetően rivalizálna az olyan források megszerzéséért, mint
például az energiahordozók.
Az államok, intézmények és nem állami szereplők egymást átfedő, növekvő szerepéből
adódóan, új politikai tényezők (identitások) elterjedése várható, ami új hálózatok és újra
felfedezett közösségek létrehozásához vezet. 2025-ig azonban, a társadalmak többségében
egyetlen politikai identitás sem jut meghatározó szerephez. Lehet, hogy a vallási alapú új
identitások a legfontosabb lényegi kérdések mentén szerveződnek és összességében
nagyobb szerepet játszhatnak több transznacionális kérdés kezelésében – például a
környezeti és egyenlőtlenségi problémák megoldásában – mint a világi szervezetek.
8.13.3.5.

USA: kevésbé domináns hatalom

2025-ben az USA csak egyike lesz a fontos nemzetközi szereplőknek, de akkor még a
legerősebb. Katonai vonatkozásban, az USA 2025-ben még jelentős előnnyel rendelkezik.
A többiek (mind állami és nem állami szereplők) vívmányai azonban a tudományban, a
technológiában és az irreguláris hadviselésben, valamint a nagy hatótávolságú precíziós
fegyverek elterjedése és a számítógépes támadások növekvő alkalmazása, egyre inkább
korlátozni fogják az USA akciószabadságát.
Egy korlátozott amerikai szerep azonban negatív következményekkel járhat a többi
hatalom számára is, mivel csökkenti az új kihívások hatékony kezelésének esélyét. Az
világ államai, az Amerika-ellenesség mostani fellángolása ellenére, az USA-t továbbra is
nélkülözhetetlen közvetítőnek, egyensúlyt elősegítő hatalomnak tekintik a közel-keleti és
az ázsiai ellentétek megoldásában. Továbbra is azt várják az USA-tól, hogy vállaljon
fontos szerepet a nemzetközi terrorizmus elleni katonai erő alkalmazásában.
Nélkülözhetetlennek fogják tekinteni az amerikai vezetést a biztonság új elemeivel
(például a klímaváltozással) kapcsolatos, egymástól eltérő, megosztó vélemények
egyeztetésében és közös megoldások kidolgozásában is.
Ugyanakkor, a befolyásos szereplők sokfélesége, valamint a nagyhatalommal szembeni
bizalmatlanság következtében, az USA-nak kisebb lehetősége lesz arra, hogy erős partneri
segítség nélkül oldja meg a feladatokat.
A világ más tájain zajló események – beleértve sok ország belső történéseit, különösen
Kínában és Oroszországban – valószínűleg lényegesen befolyásolni fogják az amerikai
politika formálását.
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8.13.3.6.

2025 – milyen jövőt hoz?

A fentiekben vázolt kilátások alapján megtorpanásokra, megrázkódtatásokra és
meglepetésekre számíthatunk, amit az egész tanulmányban mindvégig hangsúlyoznak. A
felhozott példák atomfegyver alkalmazását és járványok kitörését is tartalmazzák. Néhány
esetben a meglepetés csak az időzítésen múlik: az energiaátállás például elkerülhetetlen, az
egyetlen kérdés csak az, hogy mikor és váratlanul vagy simán megy e végbe. A meglévő
fűtőanyagról egy alternatív fajtára történő áttérés olyan eseménynek számít, amelyre száz
év alatt csak egyszer került sor, aminek jelentős kihatásai voltak. A fatüzelés felváltása
széntüzeléssel elősegítette az iparosítás megvalósítását. A jövőben az átállás az ásványi
eredetű energiahordozókról egy másik energiaforrásra – különösen, ha az túl gyorsan zajlik
le – nagy kihatással lenne a közel-keleti és az eurázsiai termelőkre, potenciálisan néhány
ország (mint globális, vagy regionális hatalom) hanyatlásnak indulna.
A többi esetleges megtorpanás és hanyatlás kevésbé látható előre. Ezekre valószínűleg
különböző kölcsönhatások következtében kerülne sor, és sok múlna a vezetés és a
menedzselés minőségén.
Nem látható előre, illetve bizonytalan például, hogy Kína és Oroszország demokratikus
állammá fejlődik e. Kína erősödő középosztálya növeli ennek az esélyét, de ez nem jelenti
azt, hogy valóban ki is teljesül a kínai demokrácia.
Oroszországban a gazdaság diverzifikálásának elmaradása esetén kevés remény van a
politikai pluralizmus kifejlődésére. Egy alulról jövő nyomás elősegítheti a
demokratizálódást, vagy egy erőskezű vezető is megtehetné ezt, a gazdaság hanyatlásának
megakadályozása, vagy a gazdasági növekedés előmozdítása céljából. Egy tartós esés az
olaj és a gáz árában megváltoztathatná Oroszországban a szemléletmódot és megnyithatná
az utat egy erőteljesebb politikai és gazdasági liberalizáció előtt.
Ha a két ország bármelyikében érezhetően erősödne a demokrácia, az bizonyára
demokratizálódási hullámokat indítana el a fejlődő országok soraiban is.
Szintén bizonytalan az Európát és Japánt, sőt az Oroszországot fenyegető demográfiai
kihívások alakulása is. A demográfiai visszaesés miatt azonban egyik hatalmi gócpont
számára sem okvetlenül elkerülhetetlen globális és regionális befolyásának hanyatlása. A
technikai fejlődés, a bevándorlás fokozódása, a közegészségügy javulása, a nők
foglalkoztatását ösztönző törvények kiadása megváltoztathatja azt a jelenlegi irányvonalat,
amely lassúbb gazdasági növekedés, élesedő társadalmi feszültség és általános hanyatlás
felé mutat.
Az, hogy a nemzetközi intézmények képesek lesznek-e az új követelményekhez
alkalmazkodni, vagy megújulni – ami kulcsfontosságú bizonytalansági tényező – a vezetés
hatékonyságán is múlik. A jelenlegi trendek azt jelzik, hogy a globális kormányzást a
hatalom és a befolyás szóródása fenyegeti. E trend visszafordítását csak a nemzetközi
közösség erős vezetése tudná végrehajtani, több nagyhatalom bevonásával, beleértve a
felemelkedő hatalmakat is.
Néhány bizonytalansági tényező – amennyiben érvényesül – komolyabb
következményekkel járna, mint a többi. Ebben a tanulmányban a nagyobb konfliktusok
általános lehetőségét hangsúlyozták, amelyek közül némelyik veszélyt jelentene a
globalizálódási folyamatra is. Ebbe a kategóriába sorolták az atomfegyverek terrorista
alkalmazását és a közel-keleti nukleáris fegyverkezési hajszát. Elemezték és összegezték a
kulcsfontosságú bizonytalansági tényezőket és azok lehetséges hatásait. A négy hipotetikus
scenario-ban kiemelték azokat az új kihívásokat, amelyek a folyamatban lévő globális
átalakulás eredményképpen megvalósulhatnak. Ezek új helyzeteket, dilemmákat és
problémákat jelenthetnek, amelyek a jelenlegi fejlemények folytatását képezhetik.
Kombinációik azonban nem az összes lehetséges jövőképet tartalmazzák. Egyikük sem
elkerülhetetlen és nem szükségszerűen következik be, de mint sok egyéb
bizonytalansági tényező, a folyamat során mindegyik módosulhat.
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A jövőkép négy felvázolt scenario-ja a következő:
– Egy Nyugat nélküli világban az új hatalmak – mint a nemzetközi élet vezető
hatalmai – kiszorítják a Nyugatot.
• Egy ilyen világban, amelyet, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SESZ)
jövőbeni elnöke ír le levelében, az új hatalmak kiszorítják Nyugatot a nemzetközi
közösség vezetői helyéről. Az USA túlterheltsége miatt visszavonul KözépÁzsiából, Afganisztánból is. Európa nem siet átvállalni a feladatot, nem veszi át a
térség segítését. Oroszország, Kína és mások kénytelenek behatóbban foglalkozni
a közép-ázsiai instabilitással és átgyűrűződésének megakadályozásával. A SESZ
megerősödik, miközben a NATO hanyatlik. A Kína-ellenesség az USA-ban és
Európában csúcspontjára hág, és protekcionista korlátokat emel a kínai
kereskedelem elé. Oroszország és Kína „érdekházasságot” köt; más országok –
például India és Kína – pedig köréjük sereglenek. Bármilyen – akár nyugati vagy
nem nyugati – stabil szövetség hiánya fokozza az instabilitást és a rendetlenséget,
potenciális fenyegetést jelentve a globalizációra.
– Az októberi meglepetés jól illusztrálja a klímaváltozás figyelmen kívül hagyásának
következményeit, a váratlan, jelentős következmények leszűkítik a világ előtt álló
választási lehetőségeket.
• Ebben a világban (amelyet egy jövőbeni amerikai elnök a naplójának
bevezetőjében fest le), sok ország a környezetet nem kímélve igyekszik biztosítani
gazdasági növekedését. A tudományos közösség nem képes hatékony
ellenintézkedéseket követelni, pedig egyre fokozódig az aggodalom, hogy a
környezetszennyezés elérte azt a határt, amikor a klímaváltozás felgyorsul és
kihatásai rendkívül romboló hatásúak. New Yorkot erős hurrikán sújtja, amelyet a
klímaváltozás idéz elő. A New York-i tőzsde is súlyos károkat szenved, a világ
vezetői el kell, hogy gondolkodjanak olyan drasztikus intézkedések
meghozataláról, mint a part menti városok egyes kerületeinek áttelepítése.
– Brazília, Oroszország, India és Kína (BOIK) csődbe jutása esetén, a létfontosságú
energiaforrások feletti vita a feltörekvő nagyhatalmak között konfliktushoz vezet
(ebben az esetben India és Kína között).
• Ebben a világban konfliktusra kerül sor Kína és India között a létfontosságú
energiaforrások megszerzése céljából. A külső hatalmak közbelépnek, mielőtt a
háború eszkalálódna és világégéshez vezetne. Az összecsapást Kína gyanakvása
váltja ki, mert attól tart, hogy más országok törekvései fenyegetik Peking
energiaellátását. Félreértések és téves helyzetértékelések a konfliktus
kirobbanásához vezetnek. A scenárió hangsúlyozza az energia és egyéb források
fontosságát, amelyek megfelelő biztosítása nélkülözhetetlen a folyamatos
nagyhatalmi növekedéshez és fejlődéshez. Bemutatja azt a körülményt is, amikor
a multi poláris világban éppen annyira valószínű konfliktusok kirobbanása a
felemelkedő országok soraiban, mint a régi és az új hatalmak között.
– A helyi politika nem minden esetben lesz már döntő, hanem nem állami
nemzetközi hálózatok jelennek meg, hogy meghatározzák a környezetre vonatkozó
napirendet, háttérbe szorítva a kormányokat.
• Ebben a világban, amelyet a Financial Times fest le egyik vizionált cikkében,
különböző nem állami hálózatok – NGO-k, vallási csoportok, vezető
üzletemberek és helyi aktivisták – összefognak, hogy meghatározzák a
környezetvédelemmel kapcsolatos teendőket, ennek érdekében felhasználják
befolyásukat az általuk kiszemelt személy ENSZ-főtitkárrá történő
megválasztásához. A nem állami szereplők politikai koalíciója meghatározó
szerepet játszik egy új nemzetközi klímaváltozást megakadályozó egyezmény
megkötésében. Ebben az új digitális kommunikációval összekapcsolt világban,
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amelyet az erősödő középosztályok és transznacionális csoportok egyre inkább
befolyásolnak, a politika már nem helyi jellegű; a belpolitikai és a nemzetközi
napirendek egyre inkább felcserélhetők egymással.
8.14. Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen fejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására
8.14.1.

Kellene egy stratégia: kül- és biztonságpolitikai stratégia180

Az új kormány várható struktúrája és az előttünk álló, már megígért közigazgatási reform
kapcsán sokan, sokféle reményt fűznek az új kormányzathoz. Hisz a „Gyurcsányadminisztráció” az első, amely újrázni tudott, és így alkalma nyílik egy átfogó, mondhatni
stratégiai jelentőségű, elodázhatatlanná vált állami reform végrehajtására. Úgy tűnik, megvan
az akarat, hogy ráncba szedjék az önmagán túlburjánzott, a Köztársaságra és az
állampolgárokra, valamint a gazdaságra rátelepedő bürokráciát. De ezen és a nagy állami
ellátórendszereken (egészségügy, társadalombiztosítás), valamint az oktatáson kívül lesz-e
ereje és affinitása a kormányzatnak más területekre is?
A minden kormány által elhanyagolt terület a védelmi és a külügyi szektor. A védelmi szféra
reformja, amely a két előző (egy jobb- és egy baloldali) kormány alatt csúcsosodott ki, egyet
jelentett a Magyar Honvédség csapatainak leépítésével, a vezető szervek és háttérintézmények
– elsősorban kiszervezett közhasznú társaságok – további növelésével, így a sorozatos
átalakításokkal sikerült elérni, hogy ma a Magyar Honvédség egy alig 2 dandárnyi erőt jelent
szárazföldön, és alig egy repülőezrednyi erőt a levegőben.
Nincs jobb helyzetben a külügyi, külpolitikai szektor sem. A Magyar Köztársaság fő
külpolitikai irányvonalát, külpolitikai prioritását évekig a NATO-hoz és az Európai Unióhoz
való csatlakozás és a határon túl élő magyar kisebbség érdekképviselete jelentette.
Feladatunkat teljesítettük, hazánk a NATO és az EU teljes jogú tagja lett, a magyar kisebbség
helyzete megoldott, és úgy tűnik a döntéshozók kényelmesen hátradőlve, elégedetten
szemlélték művüket.
A békés szemlélődésük közben azonban a világ nem állt meg, és a magyar külpolitika egy
viharos tengerszorosban kapitány nélkül haladó hajóhoz hasonlít. Hol az egyik, hol a másik
part van közelebb, arra halad, amerre a hullámok sodorják, és bár lehet haladásában
valamilyen tervszerűséget keresni, de nem érdemes.
Mindezek a jelenségek több dologra vezethetőek vissza: Először is hiányzik a magyar
társadalomból az igény arra, hogy a védelmi és külügyi szektorra figyelmet és anyagi
eszközöket fordítsanak. Az állampolgárok hajlamosak arra, hogy ezekről a területekről
megfeledkezzenek, és csak akkor jut eszükbe, ha baj van (lásd: délszláv-válság, árvizek).
Hiányzik a magyar társadalomból a felelősség, de ez nem feltétlenül a társadalom hibája.
Sokkal inkább a politikáé, hisz lehet egy ország közgondolkozása beszűkült, ha a
kormányzatban van felelősség és szakértelem, rá tudja irányítani a figyelmet az arra érdemes
területekre. Sajnos hazánkban az nem így van. Mélységes provincializmus, a stratégiai érzék
és a szakértelem hiánya jelzi mindkét (helyesebben mindhárom) adminisztráció védelmi-,
biztonsági-, és külpolitikai elképzeléseit. Illetve helyesebb lenne az elképzelések teljes
hiányáról beszélni. Hiába van számtalan kutatóműhely, agytröszt egyik politikai oldal sem
érezte szükségét, hogy ha nem is társadalmi, de legalább szakmai vitára bocsássa elképzeléseit
a témát illetően, és nem volt képes arra, hogy hozzáértő szakpolitikusokat, ne adj isten nem
politizáló szakértőket hozzon döntéshozói helyzetbe.
Kellene végre egy stratégia, egy kül- és biztonságpolitikai stratégia, amely részletezné, milyen
szerepet szánunk kül- és biztonságpolitikánkban a külgazdaságnak, a diplomáciának és a
fegyveres erőnek. Melyek azok a területek, amelyeken számottevő nemzetközi tényezők
szeretnénk lenni, és milyen irányokban fogjuk kifejteni akaratunkat annak érdekében, hogy az
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ország érdekeit legjobban érvényesíthessük, mert igazából erről kellene szólnia az egésznek:
hazánk érdekeinek lehető legteljesebb érvényesítéséről. És érdekeink érvényesítésének
eszközei nem mások, mint a diplomácia, a külgazdasági potenciálunk és a fegyveres erőnk.
A két nagy párt különféleképpen képzeli el kül- és biztonságpolitikai stratégiáját. Ezekről a
különbségekről oldalakon át lehetne írni, de most csak a minisztériumok – illetve a tervezett
tárcák – feladatainak tükrében vizsgáljuk.
A legnagyobb ellenzéki párt is felállította a saját elképzeléseit a csúcsminisztériumokról.
Összevont védelmi minisztériumot hoztak volna létre hatalomra kerülésük esetén, ami szakmai
szempontból nézve, igen örvendetes, hisz felismerték az idő szavát, és rádöbbentek a párt
szakértői, hogy nincs túl sok értelme a fegyveres erő, a rendvédelmi szervek és a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok a lehető legkülönfélébb tárcák alá sorolásának, ehelyett egy
koncentrált, gazdaságos struktúrában kell őket egyesíteni a közös cél, a védelem érdekében.
Ha belegondolunk, ez a gondolat hozta létre a Nemzetvédelmi Egyetemet. Ugyanakkor a párt
nem ismerte fel a kül- és biztonságpolitika szoros összefüggéseit, emiatt nem is beszélhetünk
esetükben a stratégia létrehozásának igényéről.
A jelenlegi kormánykoalíció, mint már említettem, a közigazgatás részletes átalakítására
készül. Örvendetes tény, hogy a külügyi tárcához csatolják a külgazdasági ügyekkel
foglalkozó szervezeti egységeket, így egy minisztériumon belül lesz megtalálható a
diplomáciai és a külgazdasági szegmens. Látszik, hogy felismerték a két terület
szétválaszthatatlanságát, egymáshoz rendeltetését, nem hiába hívta fel erre a figyelmet számos
baloldali közgazdász, politológus és szakértő. Ugyanakkor a kormány továbbra sem ismerte
fel egy összevont (nemzet) védelmi minisztérium létrehozásának szükségességét, bár az
igazságügyi és rendészeti tárca összevonásával valami előrelépés már történt, ha nem is a
kívánatos irányba.
Összefoglalva elmondható, hogy a mai meghatározó politikai erők még mindig nem értették
meg egy közös kül- és biztonságpolitikai stratégia létrehozásának vitális kérdését, jóllehet a
két, egymástól gyökeresen eltérő, elképzelés mindegyike előrelépés a téma tekintetében.
Reméljük, hamarosan sor kerülhet a stratégia kidolgozására is, amelynek lehetősége adott az
újonnan megalakuló kormányzat számára. Ugyanakkor el kell azt is fogadnunk, nekünk, a
védelemmel, biztonsággal, külpolitikával foglalkozóknak, hogy a társadalom és a politika
valószínűleg más prioritásokat állított fel. A mi felelősségünk abban áll, hogy felnyissuk a
társadalom és a döntéshozók szemét, és szakmai tudásunk felhasználásával tegyük lehetővé,
hogy a politika szükség esetén, ránk támaszkodva szakszerű döntéseket hozzon.
8.14.2.

Meg kell újítani a magyar diplomáciát181

Meg kell újítani a magyar diplomáciát; határozott és merész külpolitikára van szükség – véli
Simonyi András, a washingtoni magyar külképviselet korábbi vezetője. A szakember
diplomáciai tevékenységére sokan felfigyeltek, hiszen hivatalos kötelezettségei mellett
előfordult, hogy az ismert amerikai show man, Stephen Colbert műsorában gitározott, hogy
népszerűsítse hazánkat. A köztársasági elnök most a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjével tüntette ki a nagykövetet.
Mennyire érzi sikeresnek az ön által képviselt rendhagyó diplomáciai stílust?
Nekem ez a hozzáállás jön be – még akkor is, ha néhányan kicsit renegátnak tartanak –, akár a
diplomáciai munkámról van szó, akár másról. Szerintem kell egy kis bátorság ahhoz, hogy az
ember néha belevágjon dolgokba, és szembemenjen azzal, ami elfogadott. Én ilyen vagyok.
Ez azt jelenti, hogy szimplán különbözni akar, vagy egyszerűen azt csinálja, amit jónak lát?
Nem akarok különbözni. Szerintem kell egy bizonyos fegyelem is ahhoz, hogy az ember meg
merjen tenni rendhagyó dolgokat. Ha vesszük a diplomáciát, a hagyományos részét előbb itt is
el kellett sajátítani, egy bizonyos pozíciót el kell érni. Kicsit olyan ez, mint a zenében: meg
kell tanulni az akkordokat és használni a hangszert ahhoz, hogy az ember el tudjon indulni a
kísérletezés irányába. Az alapok lefektetését nem lehet megspórolni. Félreértés, hogy az élet
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állhat kizárólag újításból. Ellenkezőleg. Az alapoknak stabilaknak kell lenniük. A fiataloknak
azt tudom ajánlani, hogy tanuljanak nyelveket és tanulják meg jól a szakmájukat, azután lehet
bátran kísérletezni.
Nyilván már a nagykövetsége alatt sem kedvelte mindenki a hagyományostól eltérő stílusát.
Igen, voltak már itthon is vitáim. Nem mindenki hitte el, hogy lehet kombinálni a
kezdeményező, bátrabb munkamódszert azzal a diplomáciával, ami Magyarországot eddig
jellemezte, én viszont pont az ellenkezőjét vallom. A magyar diplomáciát meg kell újítani,
modernizálni kell, és nagyon remélem, hogy a mostani kitüntetésem a fiataloknak is azt jelzi,
hogy bátornak kell lenni.
Mennyire látta hasznát az ország az ön ötéves munkájának és az újító módszereinek?
Szerintem nagyon nagy hasznát látta. Az Egyesült Államok világhatalom, ennek a
központjában dolgoztam. Olyan embereket kellett meggyőzni arról, hogy mi is létezünk,
akiknek ennél fontosabb dolgokra is alig van idejük. Azt akartam, hogy teljesítménnyel és
rendhagyó dolgokkal folyamatosan jelen legyünk az amerikai politikai elitnél. Ez sikerült is,
erről még ma is kapok visszajelzéseket, két év elteltével.
Magyarországon mennyire van lehetőség a diplomácia megújulására?
Szerintem ez vezetés kérdése. Ha a politikának erre van igénye, akkor a diplomácia meg fog
újulni. Talán az én kitüntetésem azt mutatja, hogy ez a helyzet. Erről egyébként nem tudok
meghatódottság nélkül szólni, mivel, mint nagykövet, rengeteg kitüntetést adtam már át
életemben. De amikor az ember maga kapja meg, végiggondolja, hogy mekkora értéke van
ennek. De én fordítva is megvilágítanám a kérdést. Ha Magyarország nem fedezi fel, hogy
határozott külpolitikára van szükség – én egy markáns transzatlanti külpolitika mellett
köteleztem el magam, és erre építettem a munkámat –, akkor az ország nem kerül fel a
világtérképre. Ez csak akkor lehetséges, ha az ország bátor, újító szellemben lép fel.
Egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a magyar elit csak szerencsétlenkedik, nem lát ki az
országhatáron túlra és túlságosan belterjes. Lát ebben változást?
Változást nem látok, de azt igen, hogy a magyar társadalom nagy részének igénye van a
változásra. És azt gondolom, hogy az elitnek nagyon össze kell szednie magát, ha nem akar
csúfosan bekerülni a történelemkönyvekbe.
8.15. Összegzés valamint következtetések és ajánlások a 8. fejezet alapján
8.15.1.

8.15.2.

8.15.3.
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A Magyar Köztársaság bel és külbiztonsági környezetét befolyásoló kihívások,
kockázatok és veszélyek kezelésével kapcsolatban, különböző kormányciklusokban
hozott törvények, kormányrendeletek, stratégiák, koncepciók vannak érvényben.
Ezek összhangja bizonyos fokig biztosított, de a dinamikusan változó folyamatok
jelentősen megbontják ezt az összhangot, ami negatívan befolyásolja a komplex
biztonságunkat. A kormányoknak továbbra is fontos feladatuk egy átfogó nemzeti
(fejlesztési) stratégiára épülő nemzeti biztonsági stratégia rendszer kidolgozása,
megfelelően harmonizált részstratégiákkal. Ezeknek a konszenzusos parlamenti
jóváhagyása után célszerű az előző stratégiák megvalósítását lehetővé tevő
törvények, kormányhatározatok kidolgozása, meghozatala.
A Magyar Köztársaság legfontosabb alapdokumentuma a biztonság vonatkozásában
is az Alkotmány. Minden más jogszabály, stratégia, koncepció, irányelv erre épül,
ebből indul ki. Ezen dokumentumok vizsgálata során fontos következtetéseket
vonhatunk le. Megállapíthatjuk, hogy mennyiben hasonlóak, mennyire épülnek
egymásra, vagy egészítik ki egymást, milyen hiányosságokkal és
„diszharmóniákkal” rendelkeznek, mennyire korszerűek, valamint irányelveik és
rendelkezéseik milyen mértékben realizálódtak.
Az első, országgyűlési konszenzussal elfogadott dokumentum egy országgyűlési
határozat volt: 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság-

8. A Magyar Köztársaság biztonságához kapcsolódó fontosabb, alapvető dokumentumok

8.15.4.

8.15.5.

8.15.6.

8.15.7.

és védelempolitikájának alapelveiről, melyek közül a legtöbb még ma is érvényes,
időtálló, de érvényesülésük a (párt) politikai erőviszonyoktól és a mindenkori
kormányok igényességétől és készségétől függ.
A stratégiák általában annyit érnek, amennyit megvalósítanak belőlük. Egy stratégia
feltétlenül igényel egy gazdát, aki gondozza, kezeli, érvényesítésével, megfelelő
szinten törődik. A MK Nemzeti Biztonsági Stratégiáját alapvetően egy
minisztériumok felett álló kormányszerv kezébe célszerű letenni, mivel a stratégia
megvalósítása több minisztérium hatáskörére tartozik. Így bármelyik minisztérium
könnyen kisajátíthatná saját érdekeinek érvényesítésére. Időszakonként, de legalább
évente felülvizsgálatra és szükség esetén aktualizálásra szorul. A stratégia
megvalósulása, érvényesülése a kapcsolódó rész- vagy ágazati stratégiákra épül.
Ezeket pedig konkrét munka illetve végrehajtási programok alapján realizálhatják.
Amennyiben ez a folyamat nincs rendszerszemléletűen összefogva, átfogva, úgy
hatékonysága és értelme meg is kérdőjeleződhet. A 2010-ben még érvényben lévő
nemzeti biztonsági stratégia még 2004-es keltezésű, ami azt jelenti, hogy az
évenkénti aktualizálása 6 éve elmaradt. A dinamikusan változó biztonsági
folyamatok miatt ez nem engedhető meg egy kormánynak sem a lakosság és cégek
felé nyújtandó, kötelező biztonsági szolgáltatásában.
A MK 2004-es NBS-jából több fontos biztonsági kihívás kimaradt illetve azok
kezelésére nem került sor, ami jelentősen növelte Magyarország biztonsági
kockázatát és lerontotta a politikai, gazdasági, társadalmi fejlődés lehetőségeit is. A
stratégiából kimaradt elemek közül a legjelentősebb a maximálisan kiélezett, a
pártpolitikai harcok által kiváltott „intellektuális polgárháború”, illetve a társadalom
kettéosztottságnak és szembenállásnak a negatív hatása. A nem teljesültek illetve ki
nem használtak közül: „A nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek és szükség szerint a fegyveres erők - együttműködése, valamint e szervek és az
ellenőrzésre jogosult más hatóságok közötti koordináció javítása nemzeti
biztonságunk erősítésének jelentős tartaléka.”
A külkapcsolati stratégia fontos alapérdeke az, hogy az ország külpolitikájának,
diplomáciai kapcsolatainak egyik legfontosabb támasza és kiegészítője a hírszerzésfelderítés legyen. A hivatalos nemzetközi kapcsolatok, a diplomácia eszközei
szolgáltatják a kormányok felé a formális híreket, információkat. A nemzetközi
érdekviszonyok azonban elengedhetetlenné teszik olyan „nem hivatalos”
információk beszerzését is, melyeket az emberiség történetének minden időszakában
igényelték és hasznosították az okos kormányok. Emiatt nagyon fontos a külpolitika
és a hírszerzés harmonikus kapcsolata. A Külkapcsolati Stratégia áttekintése során
könnyen azonosíthatók azok a célkitűzések, amelyek megvalósításában a
hírszerzésnek és az elhárításnak is szerepet kell vállalnia. Sőt, a célkitűzések alapos
elemzésekor az is nyilvánvalóvá válik, hogy azok sikeres és teljes végrehajtása –
néhány területen – nehezen képzelhető el titkosszolgálati „háttértámogatás” nélkül.
A Nemzeti Katonai Stratégia azokat a kihívásokat veszi számba, amelyek katonai
erő felhasználását igénylik. Meghatározza a Magyar Köztársaság külső biztonsága
fenntartásának gyakorlati teendőit, valamint a belső biztonsági feladatokban való
közreműködését. Ágazati stratégiaként hosszútávra kijelöli a Magyar Honvédség
alkalmazásának, igénybevételének és fenntartásának fő elveit, fejlesztésének
irányait. Egyaránt szól a szövetségeseknek és partnereknek, valamint az állami
szerveknek, intézményeknek és a Magyar Honvédségnek. Ismerteti a Magyar
Honvédség feladatait, az ország védelmében és érdekeinek képviseletében betöltött
szerepét, hozzájárulva ahhoz, hogy élő kapcsolat legyen az önkéntesekből álló
haderő és a magyar társadalom között, és elismertsége növekedjen a haderő
társadalmi elismertsége.
395/1098

8. A Magyar Köztársaság biztonságához kapcsolódó fontosabb, alapvető dokumentumok

8.15.8.

8.15.9.

8.15.10.

8.15.11.

8.15.12.

8.15.13.
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A részstratégiák közül a rendészeti stratégia modell értékű, ugyanis nagyon jó példa
arra, hogy a teljes magyar védelmi tevékenység illetve a nemzetbiztonsági
tevékenység stratégiáit milyen alapossággal, körültekintően kellene végiggondolni,
kidolgozni és folyamataiban végigvinni. Nagyon jó szakmai munka (részstratégiai
modell) és elég széleskörű egyeztetésen, társadalmi körön futott végig. Mindemellett
sajátos, hogy nincs érvényben, mivel csak munkaanyag. 2004 óta nem sikerült a
kormánynak és az illetékes szakértőknek döntésre jutniuk a biztonságunknak ebben
a szegmensében sem.
A Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia által determináltan, a természeti és
civilizációs katasztrófák és veszélyek esetén, a katasztrófák megelőzése és elhárítása
terén felelősséggel bíró szervezetek folyamatosan fejlődő és bővülő technikai
eszközállományukkal, szükség esetén a Magyar Honvédség kijelölt alakulatai
támogatásával, a rendvédelmi szervekkel, az állami és önkormányzati szervekkel és
intézményekkel, a gazdálkodó szervezetekkel, valamint az önkéntes és civil
szerveződésekkel együttműködve védik a lakosság életét és anyagi javait. A
katasztrófavédelmi stratégia is egy gondosan elkészített, konkrétumokat is
tartalmazó munka, mely sajnos – mint részstratégia – arra lett kárhoztatva a
kormány által, hogy nem lépett hatályba, nem jelent meg a 2004-es NBS
kormányhatározat ellenére sem.
A Nemzetbiztonsági Stratégia a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének
főbb irányait az ország jelenlegi biztonsági, társadalmi és gazdasági helyzetének
ismeretében határozza meg, útmutatót adva a nemzetbiztonsági szolgálatok
működését hatékonyabbá tevő jogszabályok megalkotásához is. Ez a részstratégia
sem készült el közvetlenül a 2004-es nemzeti biztonsági stratégia után, sőt
hivatalosan meg sem jelent. Nincs benne semmi titkos, hiszen nem is ilyen jellegű.
Viszont az anyag viszonylag általános, kevésbé konkrét. „Diplomatikusan”
illeszkedik a MK Nemzeti Biztonsági Stratégiájához, a jogszabályokhoz, a
hagyományos kihívásokhoz, de újabbakat is említ, bár – nemzetbiztonsági,
titkosszolgálati aspektusból – nem eléggé karakteresen. Nem kezeli megfelelően a
nemzetbiztonsági értékrendet. Szerényen kezeli a szolgálatok működési problémáit,
a múlthoz és a jövőhöz szükséges pozícionálásokat, feltételrendszert.
Az alkotásban felsoroltakon kívül a többi biztonsági részstratégia hiányzik! A 2004es Nemzeti Biztonsági Stratégiát meghatározó kormányhatározat rendelkezik arról,
hogy ki kell dolgozni a komplex biztonságot átfogó részstratégiákat. Ezek azonban
nem készültek el az ezt megelőző 6 év alatt, vagy nem kerültek nyilvánosságra. Az
okok teljesen közömbösek a végeredmény tekintetében, azaz „csak” a kormány
biztonsági szolgáltatása, a biztonságunk védelme maradt el vagy le a dinamikusan
változó biztonsági kihívásokhoz képest.
Az alkotás szerzője még az alábbi nemzetközi anyagokat sorolja ebbe a biztonsági
tevékenységet bemutató fejezetbe (amelyekkel más fejezetekben részletesebben
foglalkozik): Az EU közös biztonság-, kül- és védelempolitikai Stratégiája; A
NATO Stratégiai Koncepciója; Az EU első hosszú távú előrejelzése 2025-ig.
Az USA 2025-ig terjedő komplex biztonságpolitikai előrejelzésével foglalkozó
alfejezet jelentősége igen nagy, mivel olyan neves és tekintélyes szakértők, tudósok,
biztonságpolitikai szellemi kutatóműhelyek alkották, akik illetve amelyek garanciát
jelentenek a világ jövőképének előrejelzéséhez. Az anyag USA orientáltságú,
viszont átfogja az egész világot, így mindenki számára egyaránt használható
biztonság(politika)i prognózis, kiegészítve a regionális és nemzeti sajátságokkal. A
Globális tendenciák 2025: Átalakuló világ című kiadványt azzal a céllal állították
össze, hogy meghatározzák a kulcsfontosságú tendenciákat, az őket vezérlő
tényezőket, lehetséges irányaikat és esetleges kölcsönhatásaikat, ezáltal ösztönözve
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a jövőről való gondolkodást. Forgatókönyvek segítségével mutatnak be néhányat
azon számos lehetőség közül, melyek során a vizsgált tényezők (pl. a globalizáció, a
demográfia, új hatalmak felemelkedése, a nemzetközi intézmények hanyatlása, a
klímaváltozás és az energetikai geopolitika) kölcsönhatása kihívásokat és
lehetőségeket állíthat a jövő döntéshozói elé. A tanulmány egészében véve inkább az
eseményeket valószínűsíthetően alakító tényezők leírása, semmint a tényleges
eseményekre irányuló jóslás.
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9. A nemzetbiztonsági szolgálatok a Magyar Köztársaság jelenlegi
biztonsági-védelmi rendszerében
9.1.

A jelenlegi magyar biztonsági-védelmi rendszer főszereplői

A Magyar Köztársaság biztonságában, védelmében meghatározó szereplők: honvédség,
rendőrség-határőrség, nemzetbiztonsági szolgálatok, vám- és pénzügyőrség, katasztrófavédelem.
A működésüket törvények szabályozzák. Az alábbiakban az egyes szervezetek működéséhez
kapcsolódó néhány fontosabb dokumentumot ismertetem mintavételesen. Nagyon érdekes ezen
a szervezetek működését szabályozó törvények alapos vizsgálata, mivel feltárhatjuk a
hasonlóságukat, az átfedéseiket, az esetleges diszharmóniákat és hiányosságaikat, a
korszerűsítések, harmonizálások, meg(nem)valósulási anomáliák, a gyakorlatban eltérő
realizálódások és kiemelten az együttműködések előírásainak illetve lehetőségeinek
szemszögéből.
9.1.1.
9.1.1.1.

A biztonsági-védelmi szervezetek néhány fontosabb jogszabály kivonata
2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

A Magyar Köztársaság függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben
rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme érdekében, az Észak-atlanti
Szerződés Szervezetében betöltött tagságából fakadó kötelezettségek teljesítése érdekében, a
szomszédos és más országokkal való jogegyenlőség és egymás érdekeinek kölcsönös
tiszteletben tartása alapján, az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikájának elvét
követve, más államok ellen irányuló erőszak alkalmazásától vagy az ezzel való fenyegetéstől
tartózkodva, az államok közötti viták békés megoldására törekedve, a háborút mint a viták
megoldásának eszközét elutasítva, a független demokratikus jogállam alkotmányos
működése követelményeinek, továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezetének
Alapokmányában, a szövetségi és más nemzetközi szerződésekben foglaltaknak
megfelelően, az Országgyűlés a honvédelemről és a Magyar Honvédségről törvényt alkot.
Magyarország történetében a honvédelem ügye mindvégig a nemzet, az ország, az állam
fennmaradásának kulcskérdése volt.
A honvédelem modern értelemben vett jogi szabályozásának történetét a nemzeti őrseregről
szóló 1848. évi XXI. törvénycikktől számítjuk. E folyamat egyik jelentős alkotása az 1939.
évi II. törvénycikk, amely kisebb módosításokkal egészen 1960-ig hatályban volt. Az 1960.
évi IV. törvénnyel a hadsereget az MSZMP Politikai Bizottsága mint legfőbb vezető szerv, s
a párt első embere mint főparancsnok alá rendelték anélkül, hogy ezt ténylegesen
kodifikálták volna.
Az 1970-es években a haderő fejlesztése, a gazdasági és politikai változások, továbbá a
nemzetközi enyhülés folyamatának együttes hatása vezetett az 1976. évi I. törvény
megalkotásához. A részletkérdésekben történt – többségükben pozitív irányú – változások
azonban nem érintették a legalapvetőbb koncepcionális kérdéseket. Ennélfogva változatlanul
fennmaradt a hadsereg közvetlen pártirányítása, továbbá a megszálló szovjet hatalom
érdekeit tükröző, s általa vezetett, támadó doktrínájú katonai szövetségi rendszer igényeinek
feltétlen kiszolgálása.
A rendszerváltoztatással párhuzamosan a honvédelem intézményrendszerében is – ezen belül
elsősorban a hadseregben – alapvető változtatásokra került sor, amelyek többsége a törvény
módosítását is igényelte. Az említett változások közül ki kell emelni a rendszerváltozás előtti
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kormányzat egyik utolsó lépéseként a Magyar Néphadsereg Parancsnokságának létrehozását,
amely együtt járt az akkori Honvédelmi Minisztérium átszervezésével és létszámának
jelentős csökkenésével.
A Magyar Köztársaság – a szovjet csapatok kivonulása után – visszanyerte teljes
függetlenségét; szuverén állammá vált. Ezzel összhangban, valamint a megváltozott
társadalmi, politikai és gazdasági viszonyoknak megfelelően kellett kialakítani a honvédelem
rendszerét.
A szuverén államiság, a plurális demokrácia, a jogállamiság és a piacgazdaság kialakítása
igényelte a társadalom és a nemzetgazdaság alapvető viszonyaira vonatkozó szabályozások
módosítását, illetőleg újak megalkotását. Ezek sorába tartozott a honvédelemről szóló –
többpárti konszenzussal kialakított – 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
elfogadása. A Hvt. össztársadalmi ügyként kezelve meghatározta többek között a
honvédelem célját, a fegyveres erők irányítását, vezetését, a fegyveres erők feladatait, a
honvédelmi feladatok ellátásának rendjét, különös tekintettel a hadkötelezettség teljesítésére
vonatkozó rendelkezéseket, továbbá külön részben a rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos
szabályokat.
A Hvt. hatálybalépése óta számos alkalommal módosításra került. Ezek közül kiemelendő a
szolgálati törvények elfogadásával, a NATO-csatlakozással, a 12-ről 9 hónapos, illetve a 9ről 6 hónapos sorkatonai szolgálatra történő átállással, a Magyar Honvédség vezetési és
irányítási rendszerének korszerűsítésével (a Honvéd Vezérkar integrálása a Honvédelmi
Minisztériumba) kapcsolatos módosítások.
2002-ben a kormány programjában célul tűzte ki a hadkötelezettség béke idején történő
megszüntetését és az ehhez kapcsolódó honvédelmi intézményrendszer átalakítását azzal,
hogy ha a haza veszélybe kerül, minden arra kötelezett honfitársunknak a honvédelem
szolgálatába kell állnia. Az önkéntes haderő megteremtéséhez és az új haderő működéséhez
szükséges törvényi szintű szabályozás azonban nem oldható meg a Hvt. további
módosításával. A jelenleg hatályos Hvt. 244 §.-ából hatályon kívül kellene helyezni 56 §.-t
(23%), és módosítani indokolt 124 §.-t. E nagy számú változás indokolja egy új, átfogó és
korszerűbb honvédelmi törvény megalkotását, amelyet a jelen módosítás tartalmaz.
Elfogadásával – a honvédelem rendszerváltásaként – az új Hvt. az állampolgárokat terhelő
katonai szolgálati és az ehhez kapcsolódó számos részkötelezettséget szüntetné meg béke
idejére. Ebben az időszakban az ország biztonságát és a nemzetközi katonai kötelezettség
teljesítését a reguláris haderőt felváltó professzionális honvédség garantálná.
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvény a hatályos Hvt. rendszerének az
idő próbáját kiálló rendelkezéseinek megőrzése mellett az önkéntes haderőre történő
áttéréshez, továbbá a haderőreform követelményeihez igazodó szabályozást célzott meg. A
megőrzendők között újraszabályozásra kerültek többek között a Magyar Honvédség
irányítására és vezetésére, továbbá a rendkívüli intézkedésekre vonatkozó normák.
A kapcsolódó Alkotmány rendelkezéseinek keretei között részletesen szabályozza a törvény
a hadkötelezettség újbóli bevezetése esetére a katonai szervezetek és a hadkötelesek
feladatait, a honvédelmi kötelezettségeket és azok részkötelezettségeit, az abban foglaltak
teljesítésének módját, illetőleg a hadkötelezettség helyett vállalható polgári szolgálati
kötelezettségre vonatkozó leglényegesebb rendelkezéseket.
Az Alkotmány megszünteti a fegyveres erők fogalmát. A haza katonai védelmével
kapcsolatos alkotmányos feladatot a jövőben kizárólag a törvényben részletezettek szerint a
Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) látja el.
– A honvédelmi képesség biztosítékai
• 1. § (1) A honvédelem nemzeti ügy.
• (2) A Magyar Köztársaság a nemzeti és szövetségi védelmi képességének
fenntartásában és fejlesztésében a saját erejére: nemzetgazdaságának erőforrásaira,
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) felkészültségére és
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elszántságára, a rendvédelmi és más szervek közreműködésére, illetőleg
állampolgárainak a haza védelme iránti hazafias elkötelezettségére és
áldozatkészségére, továbbá a szövetséges államok és fegyveres erőik
együttműködésére és segítségnyújtására, valamint az Európai Unió tagállamainak
és azok fegyveres erőinek együttműködésére épít.
– A honvédelemben közreműködő szervek
• 42. § (1) A rendvédelmi szervek jogszabályban meghatározott alapvető feladataik
mellett közreműködnek egyes honvédelmi feladatok ellátásában.
• (2) A rendvédelmi szervek a jogszabályban meghatározott hatáskörükben,
illetékességi területükön:
o a) ellátják a honvédelem érdekében meghatározott feladataikat,
o b) ellátják a részükre kijelölt személyek és létesítmények védelmét,
o c) támogatják a Honvédséget egyes feladatainak végrehajtásában,
o d) részt vesznek a polgári védelmi feladatok ellátásában,
o e) közreműködnek a rendkívüli intézkedések végrehajtásában,
o f) együttműködnek a helyi védelmi igazgatás szerveivel a honvédelmi feladatok
ellátásában.
• 43. § (1) A honvédelemi felkészülés egyes feladatainak ellátásában részt vesznek:
o a) a centrális alárendeltségű közigazgatási szervek,
o b) a települési önkormányzatok irányítása alatt álló szervek,
o c) a bírósági és ügyészi szervezet,
o d) az igazságügyi szervek,
o e) az egészségügyi szolgáltatók és gyógyszerellátást végző szervek,
o f) az oktatási, kulturális, tudományos intézmények,
o g) a műsorszóró rádió- és televízióállomások, a nemzeti hírügynökség,
o h) a közlekedési, szállítási, elektronikus hírközlési, informatikai szervek és a
posta szervei,
o i) a jegybank,
o j) a közellátást, illetve a közüzemi szolgáltatást végző szervek, továbbá
o k) minden olyan szerv, amely jogszabály alapján honvédelmi feladat ellátására
vagy honvédelmi kötelezettség teljesítésében való közreműködésre köteles.
– A honvédelem irányítása
• 46. § (1) A honvédelem irányítására békében – az Alkotmányban és e törvényben
meghatározottak szerint – az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a
honvédelmi miniszter, valamint egyes honvédelmi feladatok végrehajtásának
irányítására – feladat- és hatáskörének megfelelően – az illetékes miniszter
jogosult.
• (2) Rendkívüli állapot idején a honvédelem központi irányítása az Országgyűlés és
a Honvédelmi Tanács hatáskörébe tartozik.
• Az Országgyűlés
o A honvédelem irányításában kiemelkedő szerep hárul az Országgyűlésre mint a
legfelsőbb államhatalmi szervre. A törvény tételesen felsorolja az Országgyűlés
irányítási hatáskörét.
o Döntési hatáskörébe utalja a Magyar Köztársaság biztonság- és
védelempolitikájának alapelveit és az ezekből fakadó feladatok végrehajtása
főbb irányainak és feltételeinek megállapítását.
o Elengedhetetlen, hogy a társadalom egészére kiható, a nemzetgazdaság
lehetőségeire épülő és az ország védelmi képességét hosszú távon meghatározó,
nagy jelentőségű kérdésekről a legfelsőbb államhatalmi szerv döntsön, ezért az
Országgyűlés hatáskörébe tartozik a Honvédség hosszú távú fejlesztési
irányának meghatározása is.
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o Az európai demokráciákhoz hasonlóan – a fentiekkel szoros összhangban –
ugyancsak az Országgyűlés hatáskörébe kell hogy tartozzon a Honvédség
nagyságrendjének (részletes bontású létszámának), a védelmi képességre kiható
főbb haditechnikai eszközeinek meghatározása, és az ezekhez szükséges anyagi
források éves költségvetési törvényben történő biztosítása.
o Az önkéntes haderőre történő áttérésből adódóan az Országgyűlés új hatáskörét
képezi a hadkötelezettség megelőző védelmi helyzet idején történő bevezetése.
o A szabályozás elhagyja az Országgyűlés jogkörei közül az önkéntes haderő
kialakításával megszűnő mozgósításra utaló feladatokat.
• A Kormány
o A törvény megtartja a kormánynak a hatályos honvédelmi törvényben a
honvédelemmel, illetőleg a Honvédség működésének irányításával kapcsolatos
hatáskörét. Abból indul ki, hogy a Honvédség működésének irányítása a
kormánynak mint a végrehajtó hatalom kizárólagos letéteményesének a
feladata, amelyet politikai felelősség terhel a Honvédség hadrafoghatóságáért,
tevékenységéért. A működés-irányítás minden olyan irányítási hatáskört felölel,
amely nem tartozik az Országgyűlés vagy a köztársasági elnök hatáskörébe.
o A kormány az Alkotmány vonatkozó rendelkezése szerint közvetlenül, illetőleg
a honvédelmi miniszter útján irányítja a Honvédséget.
o A kormány feladata a hosszú távra szóló biztonság- és védelempolitikai
alapelvek kidolgozása és az Országgyűlés elé terjesztése.
o A kormány hatáskörébe tartozik a gazdaság honvédelmi célú felkészítésének és
fejlesztésének meghatározása, illetőleg a gazdaságmozgósításról való döntés, a
részletes honvédelmi feladatok meghatározása, összehangolása.
o A törvény a kormány hatáskörébe utalja a polgári védelmi felkészítés
feladatainak meghatározását azzal a céllal, hogy a támadó fegyverek és más
események által okozott károk megelőzésére, felszámolására, az ezzel
összefüggő mentésre és mentesítésre, továbbá a lakosság anyagi javainak
háború idején történő védelmére már béke idején kell felkészülni. E feladatokat
– hasonlóan a gazdaságmozgósítás feladataihoz, a védelmi célú tartalékok
kialakításához stb. – már békeidőszakban meg kell kezdeni.
o A kormány döntési hatáskörébe tartozik a Honvédség készenléte fokozásának
elrendelése is.
o A kormány évente beszámol az Országgyűlésnek a honvédelmi politika
megvalósításáról, a Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről.
o A működés-irányítás egyik alapvető eleme a Honvédség felső szintű vezetési
rendjének meghatározása. Ez a hatáskör magában foglalja a hatékonyság
követelményének és a politikai felelősségnek leginkább megfelelő felső szintű
katonai vezetési szervezet kialakításának lehetőségét is. A működés-irányítás
körébe tartozik a honvédség területi elhelyezkedése, felszerelése, felkészítése
alapvető elveinek és a hadszíntér-előkészítés főbb követelményeinek
meghatározása is. Ez utóbbi jelentősége elsősorban abban nyilvánul meg, hogy
békeidőben az ország területén létesített nagyobb állami beruházások – pl. utak,
autósztrádák, hidak építése, a hírközlés korszerűsítése – megvalósításánál a
Honvédség védelmi hadművelethez igazodó igénye is kielégítést nyerjen
o Fel kell készülni az Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott feladatainak
ellátására, ami a váratlan támadás elhárításával, illetve az alkotmányos rend, az
állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága, a közrend és közbiztonság
védelmével függ össze.
o A kormány irányítja, illetve összehangolja a minisztériumok és az országos
hatáskörű szervek, a helyi közigazgatási, valamint más szervek honvédelmi
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tevékenységét, továbbá kiadja a honvédelmi felkészüléssel és a
gazdaságmozgósítással kapcsolatos szükséges – feladatkörébe tartozó –
jogszabályokat.
o A kormánynak hatásköre gyakorlása során figyelemmel kell lennie a
környezetvédelmi szempontokra is.
o A miniszter vagy a Kormány irányítása alá tartozó országos hatáskörű szerv
vezetője
o 53. § (1) A miniszter vagy a Kormány irányítása alá tartozó országos hatáskörű
szerv vezetője (a továbbiakban együtt: miniszter) a jogszabály rendelkezésének
megfelelően irányítja az alárendelt vagy felügyelete alá tartozó szervek és a
feladatkörébe tartozó szakágazatok honvédelemmel kapcsolatos tevékenységét.
o A területi és helyi igazgatás
o A törvény szabályozza a védelmi igazgatás rendszerét, szervezeti és működési
alapjait. Legfontosabb eleme, hogy a fővárosi, megyei védelmi bizottságok
hatáskörébe utalja az illetékességi területükön a honvédelmi tevékenységgel
kapcsolatos közigazgatási feladatok irányítását, illetve koordinálását. Ezáltal
biztosítható a honvédelmi tevékenység irányításának hatékonysága,
szakszerűsége és egységes szervezeti feltételrendszere.
o A védelmi igazgatás működése érdekében a bizottságok hatáskörét minősített
helyzetben, honvédelmi ügyekben a megyei közgyűlés elnöke, illetőleg a
főpolgármester gyakorolja.
o A törvény tételesen határozza meg a védelmi bizottság összetételét és
keretszerűen a működésének szabályait.
o A főváros kerületeiben, a megyei jogú és a védelmi bizottság által kijelölt
városokban (körzetekben) a városi (kerületi) polgármester vezetésével helyi
védelmi bizottságok látják el a helyi honvédelmi feladatokat.
o A helyi védelmi bizottságok megalakítását az teszi szükségessé, hogy egy-egy
megyéhez tartozó nagyszámú polgármester, valamint a védelemben
közreműködő számos szerv egyetlen központból nem irányítható. Emellett
vannak olyan honvédelmi feladatok is, amelyeket egy-egy település önállóan
nem képes megoldani, ezért indokolt, hogy a természetes gazdaságiközigazgatási kapcsolatok figyelembevételével kialakított, több települést
összefogó honvédelmi körzetben helyi védelmi bizottságok kerüljenek
létrehozásra.
o A helyi feladatok szervezése és irányítása a polgármester hatáskörébe tartozik.
E feladatok egy része közigazgatási-szervezési hatáskör, nagyobb része pedig a
más állami, továbbá gazdálkodó szervezetek, valamint az állampolgárok
honvédelmi kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos hatósági hatáskör (pl.
ingatlan igénybevételének elrendelése, a honvédelmi kötelezettséget teljesítők
és hozzátartozóik szociális ellátása).
o Ez a szabályozás biztosítja, hogy a honvédelmi érdekek hatékony érvényesítése
érdekében a központi döntéshozó és a végrehajtásért felelős önkormányzati
szervek közé irányító-koordináló szerv illeszkedjék.
o A törvény tételesen meghatározza a helyi védelmi bizottságok, valamint a
polgármesterek honvédelemmel és gazdaságmozgósítással kapcsolatos feladatés hatáskörét, garanciát teremtve arra, hogy egységesen és maradéktalanul
teljesüljenek a honvédelmi feladatok.
• A Honvédelmi Tanács hatásköre
o 61. § (1) A Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején a Magyar Köztársaság
honvédelmének és a Honvédségnek legfelsőbb irányítója.
o (2) A Honvédelmi Tanács irányítja
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a) a Honvédség és az ország fegyveres védelmében részt vevő szervek védelmi
tevékenységét,
b) a védelmi igazgatás működését,
c) az ország erőforrásainak védelmi célú felhasználását és a védelem anyagi
szükségleteinek kielégítését,
d) a közrend, a közbiztonság és a belső rend védelmét,
e) a lakosság támadófegyverek hatása elleni védelmét, valamint a következmények
felszámolását.
– A honvédség jogállása és feladatai
• 69. § (1) A Honvédség polgári irányítás alatt álló, függelmi rendszerben működő és
centrálisan vezetett fegyveres állami szervezet, békében az önkéntességen,
megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban az önkéntességen és az
általános hadkötelezettségen alapuló haderő. Egyes szervei törvényben
meghatározott katonai igazgatási feladatokat is ellátnak.
• (2) A Honvédség a feladatait a honvédelemben közreműködő más szervekkel
együttműködve hajtja végre.
• 70. § (1) A Honvédség feladatai:
o a) a Magyar Köztársaság függetlenségének, területének, légterének,
lakosságának és anyagi javainak külső támadással szembeni fegyveres védelme,
o b) a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek
– különösen a kollektív védelmi, békefenntartó és humanitárius feladatok –
teljesítése,
o c) közreműködés az arra kijelölt és felkészített erőkkel a nemzetközi
terrorizmus elleni harc katonai feladatainak ellátásában,
o d) a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő létesítmények őrzése
és védelme,
o e) a befogadó nemzeti támogatás katonai feladatainak ellátása,
o f) közreműködés az Alkotmány 40/B. §-ának (2) bekezdése szerinti fegyveresen
vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos cselekmények elhárításában,
o g) talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítése, illetőleg egyéb tűzszerészeti
feladatok térítés ellenében való végrehajtása,
o h) hozzájárulás a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához,
o i) állami szervek részére térítés ellenében katonai szakértelmet és speciális
eszközöket igénylő feladatok ellátása,
o j) részvétel az állami protokolláris feladatok teljesítésében.
• (2) Az egyes honvédségi szervezetek konkrét feladatait – az (1) bekezdés keretei
között – külön jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a
belső rendelkezések határozzák meg.
– A honvédség szervezete
• A Honvédség szervezeti felépítése törvényi szinten nyer szabályozást. A törvény
meghatározza a Honvédség szervezetei kialakításának általános követelményeit. E
szerint e szerveket a béke és háborús működési rendnek megfelelően kell létrehozni
úgy, hogy a Honvédség egésze, illetőleg annak egyes elemei is képesek legyenek a
meghatározott feladatok végrehajtására. A törvény rögzíti a szervezeti felépítés
konkrét követelményeit is.
• A Honvédség szervezeti struktúrája három részre osztható: Honvédelmi
Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium közvetlen alárendeltségébe tartozó
szervek, valamint a Honvédség hadrendje szerinti szervezetek. A törvény a katonai
szervezetek szervezeti struktúráját is részletezi.
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• A szabályozás a Honvédség szerveit – a szervezeti hierarchiát is figyelembe véve –
rendeltetésük szerint, a Honvédség katonai szervezeteit alkalmazásuk szerinti
tagozódásuk alapján csoportosítja.
• A törvény tisztázza a katonai ügyészi szervezetnek a Honvédség szervezeti
struktúrájában való elhelyezését, valamint utal a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetem sajátos szervezeti jellegére.
• A honvédség együttműködése és társadalmi kapcsolatai
• 135. § (1) A Honvédség szervezetei az állami, társadalmi és politikai
szervezetekkel szabályozott módon tartanak kapcsolatot.
• (2) A lakosságot érintő katonai feladatokról, a jelentősebb csapatmozgásokról, az
adott településre kiható szervezeti változásokról és a lakosság nyugalmát
befolyásoló rendezvényekről a katonai szervezetek parancsnokai (a
helyőrségparancsnokok) kötelesek tájékoztatni a helyi védelmi bizottságot,
valamint a helyi önkormányzatot
• 136. § (1) A Honvédség a feladatainak végrehajtása során más államok
hadseregeivel,
illetve
nemzetközi
szervezetek
keretében
létrehozott
többnemzetiségű katonai szervezetekkel (a továbbiakban együtt: külföldi fegyveres
erő) két- vagy többoldalú kapcsolatot tart.
• (2) Nemzetközi kapcsolat a Honvédség vagy a külföldi fegyveres erő
kezdeményezése alapján nemzetközi szerződéssel létesíthető.
• (3) A Honvédség nemzetközi kapcsolatban állhat külföldi fegyveres erőkkel,
külföldi állami, valamint nemzetközi szervezetekkel többoldalú nemzetközi
megállapodás szerint is.
• 137. § (1) A Honvédség – az Alkotmány rendelkezéseinek keretein belül – részt
vesz az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Unió, az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet és a NATO keretében szervezett, továbbá nemzetközi
szerződés alapján más katonai műveletekben.
• (2) Az (1) bekezdés szerinti katonai művelet keretébe tartozik:
o a) a Honvédség katonai szervezetei meghatározott feladatainak külföldön
történő végrehajtása,
o b) a külföldi fegyveres erővel közös feladat külföldön vagy a Magyar
Köztársaság területén történő végrehajtása,
o c) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi fegyveres erő saját
feladatai végrehajtásának segítése.
• 138. § (1) A nemzetközi együttműködés a következőkre terjed ki:
o a) diplomáciai és nemzetközi szervezetben, illetve nemzetközi katonai
parancsnokságon a Honvédség képviselete,
o b) együttműködés vegyes bizottságokban és más közös szakmai
szervezetekben,
o c) békefenntartói, katonai megfigyelői, összekötő és szakértői feladatok
végzése,
o d) humanitárius és katasztrófaelhárító műveletekben való részvétel,
o e) kiképzés, felkészítés (saját, közös),
o f) gyakorlat [békepartnerségi, törzsvezetési gyakorlat, hadijáték stb. (saját,
közös)],
o g) katonai létesítmények katonai célú igénybevétele, rendelkezésre bocsátása,
o h) légtér igénybevétele, ellenőrzése, rendelkezésre bocsátása,
o i) katonai szállítmányok őrzése, kísérése, határátlépésének elősegítése, átadása,
átvétele,
o j) oktatásban, képzésben, tudományos munkában, haditechnikai fejlesztésben
való részvétel, közreműködés,
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o k) látogatás, tapasztalatcsere, konzultáció, bemutatók,
o l) hagyományőrzés,
o m) kegyeleti tevékenység, hadisír gondozás,
o n) nemzetközi szerződés alapján meghatározott egyéb feladatok.
• (2) A Honvédség közreműködik a külföldi fegyveres erőknek a Magyar
Köztársaság területén az (1) bekezdés szerinti feladatai végrehajtásához szükséges
feltételek biztosításában.
• (3) A Honvédség és a külföldi fegyveres erők együttműködését nemzetközi
egyezmények szabályozzák.
– Megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot, az alkotmány 19/e. §-a
szerinti eset és veszélyhelyzet idején alkalmazható szabályok
• 148. § A megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot, az
Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset, valamint veszélyhelyzet idején alkalmazható
szabályokat, a bevezethető rendkívüli intézkedéseket ez a fejezet állapítja meg.
• A rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, az Alkotmány
19/E. §-a szerinti helyzet és a veszélyhelyzet az ország életének kivételes
időszakai, amelyekben az Alkotmányban meghatározott feltételek esetén kivételes
hatalom (rendeleti kormányzás) érvényesül.
• A rendkívüli intézkedések bevezetése és alkalmazása teszi lehetővé, hogy az ország
összes személyi és dologi erőforrása a haza fegyveres katonai védelme vagy az
alkotmányos rend megóvása érdekében maximális mértékben igénybe vehető
legyen. Ezek az intézkedések biztosítják az ország egész területén a közrend és
közbiztonság fenntartását, valamint a lakosság védelmét és alapvető
életszükségleteinek folyamatos kielégítését.
• A törvény meghatározza azokat a rendkívüli intézkedéseket, amelyeket
szükségállapot idején a köztársasági elnök, rendkívüli állapot idején a Honvédelmi
Tanács, megelőző védelmi helyzet, veszélyhelyzet vagy az Alkotmány 19/E. §-a
szerinti helyzet idején a kormány rendeleti úton vezethet be. Ezen intézkedések
végrehajtásának területi követelményeit és feladatait a törvény szerint illetékességi
területükön a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosban a főpolgármester állapítja
meg.
• A törvény felhatalmazza a kormányt a Honvédelmi Tanács és a köztársasági elnök
rendelettervezeteinek előkészítésére, és azoknak a végrehajtásáért felelősök részére
történő megküldésére.
9.1.1.2.
9.1.1.2.1.

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
A Rendőrség feladata

– 1. § (1) A Magyar Köztársaság Rendőrségének (a továbbiakban: Rendőrség) feladata
a közbiztonság és a közrend védelme, valamint az államhatár őrzése, a határforgalom
ellenőrzése és az államhatár rendjének fenntartása.
– (2) A Rendőrség a közbiztonság és a közrend védelme, valamint az államhatár
őrzése, a határforgalom ellenőrzése és az államhatár rendjének fenntartása körében
az e törvényben és törvény felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott
bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatkörében:
• a) általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a
bűncselekmények megelőzését és felderítését;
• b) szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések
megelőzésében és felderítésében;
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• d) ellátja a közbiztonságra veszélyes egyes eszközök és anyagok előállításával,
forgalmazásával és felhasználásával kapcsolatos hatósági feladatokat;
• e) közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el;
• f) ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat;
• g) gondoskodik a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság
tagjainak személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban részt vevők, az
igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjának (a továbbiakban: Védelmi
Program) végrehajtásáról, továbbá védi a Magyar Köztársaság érdekei
szempontjából különösen fontos személyek (a továbbiakban: védett személy)
életét, testi épségét, őrzi a kijelölt létesítményeket;
• h) engedélyezi és felügyeli a személy- és vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenységet;
• i) büntetés-végrehajtási feladatokat lát el;
• j) ellátja a rendkívüli állapot, a megelőző védelmi helyzet, a szükségállapot, a
veszélyhelyzet és az Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott helyzet, katasztrófa
vagy katasztrófa veszélye esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi feladatokat,
továbbá rendkívüli állapot idején, az Alkotmány 19/E. §-ában meghatározott
esetben közreműködik az államhatárt fegyveresen vagy felfegyverkezve átlépő
személyek kiszorításában, illetve elfogásában és lefegyverzésében;
• k) őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes
átlépését;
• l) ellenőrzi az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalmat, a
szállítmányokat - ide nem értve a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK rendeletében meghatározott vámellenőrzést -, valamint végzi a
határátléptetést, továbbá biztosítja a határátkelőhelyek rendjét;
• m) irányítja a határesemények kivizsgálásával megbízott magyar szervek
tevékenységét, felügyeli az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek
felújításával kapcsolatos munkák végzését;
• n) megteszi az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a
tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedéseket, továbbá elhárítja
az államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekményeket;
• o) elvégzi a részére törvényben vagy kormányrendeletben megállapított, valamint
az Európai Unió kötelező jogi aktusából vagy nemzetközi szerződésből eredő
egyéb feladatokat.
– 2. § (1) A Rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot
közvetlenül fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben, felvilágosítást és
segítséget ad a rászorulónak. A Rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi
méltóságot, óvja az ember jogait.
• (2) A Rendőrség a feladatának ellátása során
o a) együttműködik az állami és a helyi önkormányzati szervekkel, a társadalmi
és a gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok közösségeivel;
o b) segítséget nyújt – jogszabályban meghatározott esetben – az állami és a
helyi önkormányzati szervek hivatalos eljárásának zavartalan lefolytatásához;
o c) támogatja a helyi önkormányzatoknak és az állampolgárok közösségeinek a
közbiztonság javítására irányuló önkéntes tevékenységét.
• (3) A Rendőrség a feladatának ellátása során pártbefolyástól mentesen jár el.
• (4) A Rendőrség külön törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa vagy
nemzetközi szerződés alapján együttműködik a külföldi és a nemzetközi
rendvédelmi szervekkel, fellép a nemzetközi bűnözés ellen. Nemzetközi szerződés
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa alapján – rendészeti feladatai ellátása
során – magyar rendőr külföldön, rendőrségi vagy határrendészeti feladatokat
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ellátó külföldi szerv tagja a Magyar Köztársaság területén külön törvényben,
illetve nemzetközi szerződésben meghatározott rendőrségi jogosítványokat
gyakorolhat.
9.1.1.2.2.

A Rendőrség szervezete és irányítása

– 4. § (1) A Rendőrség állami, fegyveres rendvédelmi szerv.
• (2) A Kormány a rendészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) útján
irányítja a Rendőrséget.
• (3) A Rendőrség központi szervre, megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra,
valamint rendőrkapitányságokra és határrendészeti kirendeltségekre tagozódik.
Egyes feladatok ellátására törvény vagy kormányrendelet más rendőri szervet is
létrehozhat.
• (4) A Rendőrség személyi állománya hivatásos állományú rendőrökből,
köztisztviselőkből, közalkalmazottakból, valamint a Munka Törvénykönyvének
hatálya alá tartozó munkavállalókból állhat.
9.1.1.2.3.

A rendőrség együttműködése

– 8. § (1) A rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri
szerv létesítéséhez és megszüntetéséhez előzetesen ki kell kérni az érintett települési,
Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat képviselő-testületének a véleményét.
• (2) A rendőrkapitányság, a határrendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri
szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a kinevezési jogkör gyakorlója kikéri
az illetékességi területen működő települési – Budapesten a fővárosi kerületi –
önkormányzatok képviselő-testületének a véleményét. Rendőrfőkapitány esetében
a megyei (fővárosi) önkormányzat képviselő-testületének véleményét kell kérni.
A szükségessé váló felmentésről az illetékes önkormányzatokat – az érintettel
történő közléssel egyidejűleg – tájékoztatni kell.
• (8) A rendőrfőkapitány a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási
szervének a vezetőjét, a területi önkormányzat közgyűlésének elnökét
(főpolgármestert), a területi katasztrófavédelmi szerv vezetőjét, a
Nemzetbiztonsági Hivatal területi szervének vezetőjét; a rendőrkapitány vagy a
határrendészeti kirendeltség vezetője a települési önkormányzat polgármesterét
tájékoztatja
o a) a lakosságot a szomszédos állam területéről fenyegető veszélyről;
o b) a tömegesen menekülő, illetve ideiglenes menedéket kérő személyek
várható érkezéséről;
o c) az ország területére betört fegyveres csoportról, a lakosság védelme
érdekében tett és javasolt intézkedésekről, a fegyveres csoport
felszámolásáról;
o d) a határterületen az e törvény alapján bevezetett minden korlátozásról, ha
annak előzetes bejelentésére a késedelem veszélye miatt nem volt lehetőség;
o e) a környezet szennyezéséről, illetve annak veszélyéről vagy a természeti
értékek és területek károsításáról.
– 10. § (1) A rendőrkapitány, a megyék (főváros) tekintetében a rendőrfőkapitány és az
illetékességi területen működő önkormányzatok, a közbiztonsággal összefüggő
feladatok ellátásának társadalmi segítésére és ellenőrzésére – a közbiztonság
fenntartásában érintett állami és társadalmi szervezetek bevonásával –
bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot hozhatnak létre. A bizottság elnökét,
tagjait együttesen bízzák meg az önkormányzat képviselő-testülete megbízatásának
időtartamára.
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9.1.1.2.4.

Titkos információgyűjtés

– 63. § (1) A Rendőrség bűncselekmény elkövetésének megelőzésére, felderítésére,
megszakítására, az elkövető kilétének megállapítására, elfogására, körözött személy
felkutatására, tartózkodási helyének megállapítására, bizonyítékok megszerzésére,
valamint a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak, az
igazságszolgáltatással együttműködő személyek védelme érdekében – törvény
keretei között – titokban információt gyűjthet.
– Bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés
• 64. § (1) A Rendőrség a 63. § (1) bekezdésében meghatározott bűnüldözési
feladatának teljesítése érdekében
o a) informátort, bizalmi személyt vagy a Rendőrséggel titkosan együttműködő
más személyt vehet igénybe;
o b) az eljárás céljának leplezésével (puhatolás) vagy a kilétét leplező fedett
nyomozó igénybevételével információt gyűjthet, adatot ellenőrizhet;
o c) saját személyi állománya, valamint a vele együttműködő személy és
rendőri jelleg leplezésére, védelmére fedőokiratot állíthat ki, használhat fel,
fedőintézményt hozhat létre, és tarthat fenn;
o d) a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható és vele kapcsolatban lévő
személyt, valamint a bűncselekménnyel kapcsolatba hozható helyiséget,
épületet és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, járművet, eseményt
megfigyelhet, arról információt gyűjthet, az észlelteket hang, kép, egyéb jel
vagy nyom rögzítésére szolgáló technikai eszközzel (a továbbiakban:
technikai eszköz) rögzítheti;
o e) a bűncselekmény elkövetőjének leleplezésére vagy a bizonyítás érdekében
– sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó – csapdát alkalmazhat;
o f) mintavásárlás végzése érdekében informátort, bizalmi személyt, a
Rendőrséggel titkosan együttműködő más személyt vagy fedett nyomozót,
továbbá – az ügyész engedélyével – álvásárlás, bizalmi vásárlás,
bűnszervezetbe való beépülés, illetve – a 2. § (4) bekezdésére is figyelemmel
– ellenőrzött szállítás folytatása érdekében fedett nyomozót alkalmazhat.
o g) ha a bűncselekmény megelőzésére, felderítésére, az elkövető elfogására,
kilétének megállapítására nincs más lehetőség, a sértettet szerepkörében –
életének, testi épségének megóvása érdekében – rendőr igénybevételével
helyettesítheti.
• (7) Rendvédelmi szerv és nemzetbiztonsági szolgálat fedőintézményként,
okmánya fedőokmányként csak az illetékes miniszter és az érintett szervezet
országos vezetőjének tájékoztatásával alkalmazható.
• (8) A Rendőrség az informátor, a bizalmi személy, a Rendőrséggel titkosan
együttműködő más személy, a fedett nyomozó, valamint a fedőokirat és a
fedőintézmény védelme érdekében a közigazgatási nyilvántartásokban, így
különösen a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, a személyi igazolvány
nyilvántartásban, az anyakönyvi nyilvántartásban, az úti okmány nyilvántartásban,
a gépjárművezetői engedély és gépjármű nyilvántartásban, az ingatlannyilvántartásban, a cégnyilvántartásban fedőadatokat helyezhet el. A fedőadatokat
törölni kell, ha az elhelyezés alapjául szolgáló bűnüldözési érdek megszűnt.
– Bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés
• 69. § (1) A Rendőrség bírói engedéllyel a 63. § (1) bekezdésében meghatározott
bűnüldözési célból a súlyos bűncselekmények esetében a nyomozás elrendeléséig
o a) magánlakást titokban átkutathat (titkos kutatás), az észlelteket technikai
eszközzel rögzítheti;
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o b) magánlakásban a történteket technikai eszköz segítségével megfigyelheti és
rögzítheti;
o c) levelet, egyéb postai küldeményt, valamint a telefonvezetéken vagy azt
helyettesítő távközlési rendszerek útján továbbított közlés tartalmát
megismerheti, azt technikai eszközzel rögzítheti;
o d) az Interneten vagy más számítástechnikai úton történő levelezés (E-mail)
során keletkezett adatokat és információkat megismerheti és felhasználhatja.
• (4) Az állam elleni bűncselekmények (Btk. X. fejezet), az emberiség elleni
bűncselekmények (Btk. XI. fejezet), továbbá a külföldre szökés (Btk. 343. §), a
zendülés (Btk. 352. §) és a harckészültség veszélyeztetése (Btk. 363. §)
bűncselekmények felderítése a nyomozás elrendeléséig a nemzetbiztonsági
szolgálatok hatáskörébe tartozik.
• (5) A terrorcselekmény (Btk. 261. §) felderítése a Rendőrség hatáskörébe tartozik,
ha a feljelentés a Rendőrséghez érkezett, illetőleg arról a Rendőrség szerzett
tudomást.
• 72. § (1) Ha a különleges eszköz alkalmazásának engedélyezése olyan
késedelemmel járna, amely az adott ügyben nyilvánvalóan sértené a bűnüldözés
eredményességéhez fűződő érdeket, a nyomozó hatóság vezetője elrendelheti a
titkos kutatást, illetőleg 72 óra időtartamra a különleges eszköz alkalmazását
(sürgősségi elrendelés).
• 73.§. (3) A különleges eszközzel végzett megfigyelés befejezését követő 8 napon
belül meg kell semmisíteni a megfigyelés célja szempontjából érdektelen rögzített
információt vagy az ügyben nem érintett személy adatait.
• 75. § A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítő feladatokat ellátó szerv (e törvény
alkalmazása szempontjából a továbbiakban: Rendvédelmi Szervek Védelmi
Szolgálata) feladatkörében az e fejezetben szabályozott titkos információgyűjtést
a Rendőrségre vonatkozó szabályok szerint végezheti.
• 91/E.§. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon kívül – törvényben meghatározott
feladataik teljesítéséhez – bűnüldözési, nemzetbiztonsági, illetőleg honvédelmi
célra bűnüldözési adatok továbbíthatók:
o a) a bíróság,
o b) az ügyészség,
o c) a nemzetbiztonsági szolgálatok,
o d) a vám- és pénzügyőrség bűnüldöző szerve,
o e) a honvédelmi igazgatás szervei,
o f) a büntetés-végrehajtás szerve, továbbá
o g) az igazságügyért felelős minisztérium nemzetközi bűnügyi
együttműködésért felelős szerve részére.
• 91/F. § (1) A Rendőrség bűnüldözési adatot a schengeni vívmányokat alkalmazó
állam bűnüldöző és igazságszolgáltatási szervei részére bűnüldözési,
bűnmegelőzési és büntetés-végrehajtási célból, valamint továbbfelhasználás
céljából a 91/E. § (4) bekezdésében foglaltak szerint továbbíthat.
• 91/G. § A bűnüldözési adatok továbbítását az adatkezelőnél írásban kell
kérelmezni. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénylő szerv – ezen belül a
felhatalmazott személy – nevét, az adatkérés célját és indokát.
• 94. § (1) A Kormány a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata útján
gondoskodik
o a) a Rendőrség, a katasztrófavédelem hivatásos szervei, az állami és hivatásos
önkormányzati tűzoltóság, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási
szervezet, továbbá a
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o b) az a) pontban felsorolt szervek irányítását ellátó minisztériumoknak a
felsorolt szervek irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos szervezeti
egységei belső bűnmegelőzési célú ellenőrzéséről és a bűnfelderítésről.
• (2) A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata végzi
o a) az (1) bekezdés a) pontjában felsorolt szervek hivatásos, köztisztviselői és
közalkalmazotti állományába tartozók;
o b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott minisztériumi szervezeti
egységek hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti és állományába tartozók
által elkövetett hivatali bűncselekmények, hivatalos személyként elkövetett
bűncselekmények, a szolgálati helyen vagy a hivatali tevékenységgel
összefüggésben elkövetett más bűncselekmények, továbbá a katonai
bűncselekmények felderítését a nyomozás elrendeléséig, ha a felderítés nem
tartozik a polgári vagy a katonai nemzetbiztonsági szolgálat hatáskörébe.
9.1.1.2.5.

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata182

Az egyes országok közös jellemzője, hogy – államrendjüktől, társadalmi és gazdasági
berendezkedésüktől függetlenül – valamilyen formában gondoskodnak fegyveres erőik és
rendvédelmi szerveik személyi állományának bűnmegelőzési célú ellenőrzéséről,
védelméről, illetve a belső bűncselekmények felderítéséről.
A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (RSZVSZ) jelenlegi formájában 1995-ben
jött létre. Jogelődeitől eltérően mindenki számára megismerhető, nyílt jogszabályok
alapján kezdte meg működését.
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény adott felhatalmazást a Kormánynak, hogy
létrehozza a belső ellenőrzési szolgálatot. A Kormány a 49/1995 (V.4.) számú rendeletében
szabályozta az RSZVSZ működését, amely mint kormányzati ellenőrzési szervezet –
jelenleg – az igazságügyi és rendészeti miniszter közvetlen irányítása alatt végzi
tevékenységét. A Kormány a Szolgálat útján gondoskodik a Rendőrség, a
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási
szervezet és ezek minisztériumi felügyeleti szerveinek bűnmegelőzési célú ellenőrzéséről
és a bűncselekmények felderítéséről.
Az RSZVSZ nem nyomozóhatóság. Felderítő tevékenységét a bűncselekmény gyanújának
megállapításáig, vagy kizárásáig folytatja, ezt követően feljelentést tesz az illetékes
ügyészséghez, vagy lezárja az ügyet. Feladatköre az említett szervezetek hivatásos
állományú tagjai, közalkalmazottai és köztisztviselői által elkövetett, vagy tervezett,
hivatali, vagy hivatalos személyként elkövetett bűncselekmények, a szolgálati helyen, vagy
a hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett bűncselekmények felderítésére terjed
ki. Egyszerűbb megfogalmazásban az RSZVSZ a rendvédelmi szerveken belüli korrupció
és más jogsértések felfedésének letéteményese.
A Társadalomtudományok Enciklopédiájának definíciója szerint – "a korrupció az állami
hatalommal való visszaélés magánhaszon céljából". Ez azonban ennél jóval bonyolultabb
jelenség. A korrupció világjelenség, amely ellen mind a nemzetállamok, mind a
nemzetközi szervezetek igyekeznek eredményesen fellépni, mert képes eltorzítani a
közösségek gazdasági és egyéb érdekeit.
A rendvédelmi szervek állománya által elkövetett jogsértő cselekményeknél egyre inkább
kimutatható azok szervezettsége és növekvő számban kerülnek látókörbe olyan bűnözők,
akik tudatosan folytatnak a rendvédelmi szervek tagjaival kapcsolatépítést. A bűnözők egy
része folyamatosan törekszik arra, hogy tevékenységéhez egyfajta rendvédelmi
"infrastruktúrát" is kiépítsen. A bűnmegelőzés és ennek megfelelően a felderítés szerepe
tehát jelentős mértékben növekszik.
Az Európai Unió Bizottságának bűnmegelőzési stratégiája szerint a bűnmegelőzés olyan
folyamatos és strukturált együttműködés vagy eseti kezdeményezés, amely hozzájárul a
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bűnözés mennyiségi és minőségi visszaszorításához. A bűnmegelőzési stratégia
célkitűzései között szerepel a korrupció megelőzése. Magyarországon, mint az Európai
Unió új tagállamában a közhivatalnokoknak, a rendvédelmi szervek hivatásos és nem
hivatásos munkatársainak tehát példát kell mutatniuk. A korrupció ügyében csak a "zéró
tolerancia" fogadható el. Különösen szükség van erre a jövő iránt viselt felelősségünk
miatt. A Magyar Gallup Intézet felmérése szerint a közszolgálat, a közintézmények
tisztasága legszembetűnőbben a fiatalok körében veszített hiteléből.
A rendvédelmi szerveken belüli korrupcióval szembeni fellépés széles skálán mozog. A
jogi, normatív eszközöktől, a szervezeti intézkedéseken át, a technikai és humánpolitikai
intézkedésekig, a nyilvánosság eszközeinek igénybe vételéig terjed. A legfontosabb
azonban a polgári felelősségtudat kialakítása és az állampolgári segítségnyújtás előtérbe
helyezése valamint igénybe vétele.
Az RSZVSZ tevékenységével a korrupció legyőzését szolgálja. Ugyanilyen jelentősége
van a munkájukban a rendvédelmi szervek tagjainak védelme az alaptalan, hamis vádakkal
szemben.
A Szolgálat megváltozott védelmi filozófiája, modernizációs törekvései jelzik: a
rendvédelmi szerveken belüli jogsértésekkel minőségileg új szervezet foglalkozik. Így
talán a belső bűncselekmények alakulására is igaz lesz Sir Winston Churchill emlékezetes
mondása: "Ez még nem a vég, nem is a vég kezdete, de talán a kezdet vége."
9.1.1.3.

9.1.1.3.1.

1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes
jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó
törvénymódosításokról (Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ).
A szervezett bűnözés elleni koordináció:

– 4/A. § (1) A szervezett bűnözés megelőzésének, megszakításának, felderítésének
elősegítése céljából a szervezett bűnözés elleni fellépés céljából gyűjtött adatok
gyűjtésének, felhasználásának és ellenőrzésének koordinációjáért felelős szerv (a
továbbiakban: szervezett bűnözés elleni koordinációs központ)
• a) gyűjti az együttműködő szervektől érkezett adatokat; megvizsgálja, hogy azok
a törvény 4/B-4/C. §-aiban felsorolt adatcsoportok valamelyikébe tartoznak-e,
ellenkező esetben az adatot a küldő szerveknek visszaküldi,
• b) figyelemmel kíséri, hogy az együttműködő szerveknél nem folyik-e
párhuzamos felderítés, ennek észlelése esetén az érintett szerveket a párhuzamos
felderítésről értesíti,
• c) az együttműködő szervek megkeresésére, a rájuk vonatkozó törvények szerint
általuk kezelhető adatok körének figyelembevételével információkat szolgáltat,
• d) megvizsgálja, hogy a beérkezett adatra vonatkozóan más együttműködő
szervtől nem érkezett-e információs igény, és amennyiben a jogszabályi feltételek
fennállnak, az igénylő szerveknek az adatot továbbítja,
• e) az együttműködő szervek részéről érkezett adatokat – azok elemzését,
értékelését követően – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező együttműködő
szerveknek küldi meg, az elvégzett elemző-értékelő tevékenység eredményeként –
szükség szerint – felderítési cselekményre, nyomozási cselekményre, intézkedésre
tesz javaslatot,
• f) figyelemmel kíséri, hogy a beérkezett adathoz kapcsolható, azt kiegészítő vagy
azzal összefüggő adat nem áll-e rendelkezésre, ennek észlelése esetén az érintett
együttműködő szerveket az adatok összefüggéseiről értesíti,
• g) a szervezett bűnözésben szerepet játszó bűnözői csoportok alakulásának és
megszűnésének, egymáshoz való viszonyának figyelemmel kísérésével,
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jogellenesen szerzett javaik legalizálását szolgáló vállalkozásaik elemzésével
segítséget nyújt az ellenük való fellépéshez.
– (2) A szervezett bűnözés elleni koordinációs központ a szervezett bűnözés elleni
stratégiai döntések meghozatalának elősegítése céljából
• a) a rendelkezésre álló adatok elemzésének eredményeként személyazonosításra
alkalmatlan statisztikai adatok szolgáltatásával segítséget nyújt a szervezett
bűnözés elleni kormányzati döntések meghozatalához,
• b) figyelemmel kíséri a szervezett bűnözés terén jelentkező tendenciákat, új
jelenségeket, ezekről elemzéseket, tanulmányokat készít.
– (3) A szervezett bűnözés elleni koordinációs központ részére e törvényben
meghatározottak szerint
• a) a rendőrség központi szerve,
• b) a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata,
• d) a Vám- és Pénzügyőrség,
• e) a Nemzetbiztonsági Hivatal,
• f) az Információs Hivatal,
• g) a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat,
• h) a Katonai Biztonsági Hivatal
• i) a Katonai Felderítő Hivatal
szolgáltat adatokat, illetve jogosult onnan adatok igénylésére.
– (4) A szervezett bűnözés elleni koordinációs központ feladatainak ellátása során az
együttműködő szervek országos parancsnokai által erre kijelölt központi szerveivel
működik együtt.
9.1.1.3.2.

Adatkezelés:

– 4/B. § (1) A szervezett bűnözés elleni koordinációs központ az e törvényben
meghatározott feladatainak ellátása céljából az együttműködő szervek
adatszolgáltatásából származó adatokat, ezen belül a következő személyes adatokat
kezeli:
• a) azon felderítés alá vont személy természetes személyazonosító adatait,
valamint a személyének azonosítására alkalmas egyéb adatokat – ide nem értve a
személyazonosító, adóazonosító és társadalombiztosító azonosító jelet, valamint
az ujjnyomatot, az arcfényképet és a DNS-t –, akivel szemben a szervezett
bűnözéssel összefüggő bűncselekmény gyanúja merül fel;
• b) azon személy bűnös kapcsolatainak természetes személyazonosító adatait,
valamint a kapcsolat jellegére vonatkozó adatokat, akivel szemben a szervezett
bűnözéssel összefüggő bűncselekmény gyanúja merül fel.
– (2) Az együttműködő szervek mint adatátadók, a hatáskörükbe tartozó a szervezett
bűnözéssel összefüggő bűncselekmény felderítése és megelőzése során kezelésükbe
került és a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ törvényes feladatainak
ellátásához szükséges adatokat adják át a szervezett bűnözés elleni koordinációs
központnak.
– (2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvény 9. § d) pontjában foglalt feladatkörének ellátása során
birtokába került, szervezett bűnözéssel összefüggő bűncselekményekre vonatkozó
adatok körébe eső információk szolgáltatására köteles.
– (3) A kötelező adatszolgáltatás alól kivételesen, egyedi esetben, a forrás életének,
testi épségének közvetlen veszélyeztetettsége esetén az együttműködő szervet
irányító miniszter felmentést adhat.
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9.1.1.4.
9.1.1.4.1.

1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról
A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása

– 1. § A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálatai
• a) az Információs Hivatal,
• b) a Nemzetbiztonsági Hivatal,
• c) a Katonai Felderítő 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 Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat (a továbbiakban együtt: polgári nemzetbiztonsági szolgálatok), a
Katonai Felderítő Hivatal és a Katonai Biztonsági Hivatal (a továbbiakban együtt:
katonai nemzetbiztonsági szolgálatok) a Kormány irányítása alatt álló, országos
hatáskörű, önálló gazdálkodást folytató költségvetési szervek.
– (2) Az e törvényben meghatározott feladatok ellátására a nemzetbiztonsági
szolgálatok – a kormányzati irányítási döntéseknek megfelelően – helyi, területi
szerveket hozhatnak létre.
9.1.1.4.2.

A nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai

3. § A nemzetbiztonsági szolgálatok rendeltetése, hogy az e törvényben meghatározott
feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközrendszerével elősegítsék
a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, ezáltal
közreműködjenek az ország szuverenitásának biztosításában és alkotmányos rendjének
védelmében.
9.1.1.4.3.

4. § Az Információs Hivatal

– a) megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a
külföldre vonatkozó, illetőleg külföldi eredetű, a nemzet biztonsága érdekében
hasznosítható információkat, továbbá a Magyar Köztársaság érdekeinek
érvényesítését szolgáló tevékenységet folytat;
– b) felderíti a Magyar Köztársaság szuverenitását, politikai, gazdasági vagy más
fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és
tevékenységet;
– c) információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető, külföldi szervezett
bűnözésről, különösen a terrorszervezetekről, a jogellenes kábítószer- és
fegyverkereskedelemről, a tömegpusztító fegyverek és alkotóelemeik, illetve az
előállításukhoz szükséges anyagok és eszközök jogellenes nemzetközi forgalmáról;
– d) felderíti az ország gazdasága biztonságának és pénzügyi helyzetének
veszélyeztetésére irányuló külföldi szándékokat és cselekményeket;
– e) közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes
forgalmának felderítésében és megelőzésében;
– f) ellátja a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar
szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét;
– g) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve
ellenőrzésének feladatait;
– h) ellátja a rejtjeltevékenység szakirányítását, hatósági engedélyezését, felügyeletét,
és rejtjelkulcsot állít elő.
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9.1.1.4.4.

5. § A Nemzetbiztonsági Hivatal

– a) felderíti és elhárítja a Magyar Köztársaság szuverenitását, politikai, gazdasági,
védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati
törekvéseket és tevékenységet;
– b) felderíti és elhárítja a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjének törvénytelen
eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett
törekvéseket;
– c) felderíti és elhárítja külföldi hatalmak, szervezetek vagy személyek
terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit;
– d) felderíti és elhárítja a Magyar Köztársaság gazdasági, tudományos-technikai,
pénzügyi biztonságát veszélyeztető leplezett törekvéseket, valamint a jogellenes
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, illetve
ellenőrzésének feladatait;
– g) végzi a letelepedési engedélyt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerését
kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami
szuverenitás és az alkotmányos rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet
benyújtott személyek ellenőrzését és az ezzel kapcsolatos feladatokat;
– h) a nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni bűncselekmények (Btk. X.
fejezet), az emberiség elleni bűncselekmények (Btk. XI. fejezet), illetve működési
területén a külföldre szökés (Btk. 343. §), a zendülés (Btk. 352. §) és a
harckészültség veszélyeztetése (Btk. 363. §) bűncselekmények felderítését;
– i) felderíti a terrorcselekményt (Btk. 261. §), ha a bejelentés a Nemzetbiztonsági
Hivatalhoz érkezett, illetve arról a Nemzetbiztonsági Hivatal szerzett tudomást;
– j) információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni
erőszak (Btk. 174/B. §), az államtitoksértés (Btk. 221. §), a közveszély okozás (Btk.
259. §), a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), a légi jármű
hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a közösség elleni igazgatás (Btk. 269. §), és a
rémhírterjesztés (Btk. 270. §) bűncselekményekre vonatkozóan;
– k) közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes
forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális
forgalmának ellenőrzésében;
– l) közreműködik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának
felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának
ellenőrzésében;
– m) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó
iparbiztonsági ellenőrzéseket.
9.1.1.4.5.

6. § A Katonai Felderítő Hivatal

– a) megszerzi, elemzi és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre
vonatkozó, illetőleg külföldi eredetű, a biztonságpolitika katonai elemét érintő
katonapolitikai, hadiipari és katonai információkat;
– b) felfedi a Magyar Köztársaság ellen irányuló, támadó szándékra utaló törekvéseket;
– c) felderíti a külföldi katonai titkosszolgálatoknak a Magyar Köztársaság
szuverenitását, honvédelmi érdekeit sértő vagy veszélyeztető törekvéseit és
tevékenységét;
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– d) információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető jogellenes
fegyverkereskedelemről, valamint a fegyveres erők biztonságát veszélyeztető
terrorszervezetekről;
– e) közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes
forgalmának felderítésében és megelőzésében;
– f) biztosítja a Honvéd Vezérkar hadászati-hadműveleti tervező munkájához
szükséges információkat;
– g) ellátja a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar
katonai szervek és létesítmények (intézmények) biztonsági védelmét;
– h) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve
ellenőrzésének feladatait.
9.1.1.4.6.

7. § A Katonai Biztonsági Hivatal

– a) felderíti és elhárítja a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség ellen
irányuló külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet;
– b) működési területén felderíti és elhárítja a Magyar Köztársaság alkotmányos
rendjének törvénytelen eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására
irányuló leplezett törekvéseket;
– c) a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szervezeteinél felderíti és
elhárítja a külföldi hatalmak, személyek vagy szervezetek terrorcselekmény
elkövetésére irányuló törekvéseit;
– d) információkat gyűjt a Honvédelmi Minisztériumot és a Magyar Honvédséget
veszélyeztető szervezett bűnözésről, ezen belül kiemelten a jogellenes kábítószer- és
fegyverkereskedelemről;
– e) közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes
forgalmának felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális
forgalmának ellenőrzésében;
– f) közreműködik a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának
felderítésében, megelőzésében, megakadályozásában és legális forgalmának
ellenőrzésében;
– g) ellátja az illetékességi körébe tartozó, kijelölt kormányzati és katonai vezetési
objektumok (intézmények) biztonsági védelmét;
– h) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve
ellenőrzésének feladatait;
– i) működési területén a nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni
bűncselekmények (Btk. X. fejezet), az emberiség elleni bűncselekmények (Btk. XI.
fejezet), a külföldre szökés (Btk. 343. §), a zendülés (Btk. 352. §) és a harckészültség
veszélyeztetése (Btk. 363. §) bűncselekmények felderítését;
– j) működési területén felderíti a terrorcselekményt (Btk. 261. §);
– k) működési területén információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási
csoport tagja elleni erőszak (Btk. 174/B. §), az államtitoksértés (Btk. 221. §), a
közveszély okozás (Btk. 259. §), a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk.
261/A. §), a légi jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a közösség elleni izgatás
(Btk. 269. §), a rémhírterjesztés (Btk. 270. §), a közveszéllyel fenyegetés (Btk.
270/A. §), a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmára
vonatkozó kötelezettség megszegése (Btk. 287. §) bűncselekményekre vonatkozóan,
felderíti továbbá mindazon bűncselekményeket, amelyek veszélyeztetik a
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség alkotmányos feladatainak
végrehajtását;
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– l) ellátja a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség szervezeteiben
folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel
összefüggő nemzetbiztonsági feladatokat;
– m) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a hatáskörébe tartozó
iparbiztonsági ellenőrzéseket.
9.1.1.4.7.

–
–

–

–
–

8. § (1) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

• a) a jogszabályok keretei között a titkos információgyűjtés, illetve a titkos
adatszerzés különleges eszközeivel és módszereivel – írásbeli megkeresésre –
szolgáltatást végez törvény által erre feljogosított szervezetek titkos
információgyűjtő, illetve titkos adatszerző tevékenységéhez;
• b) törvény által feljogosított szervezetek igényei alapján biztosítja a titkos
információgyűjtő, illetve a titkos adatszerző tevékenységhez szükséges különleges
technikai eszközöket és anyagokat;
• c) speciális távközlési összeköttetést biztosít a Kormány által meghatározott
felhasználók részére;
• d) ellátja a biztonsági okmányok védelmével összefüggő hatósági felügyeletet;
• e) szakértői tevékenységet végez;
• f) elvégzi a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági ellenőrzését.
(2) A Nemzetbiztonság Szakszolgálat kormányzati tájékoztató tevékenységet nem
folytathat.
(3) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szolgáltató szervezet, az 54. § (1)
bekezdésének a),-d), f) és g) pontjaiban meghatározott eszközöket és módszereket
saját kezdeményezésre csak az (1) bekezdés a) és a 9. § d) pontjában meghatározott
feladatai ellátása érdekében alkalmazhatja.
(4) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat az 54. § (1) bekezdésének e), h)-j), pontjaiban,
valamint az 56. §-ban meghatározott titkos információgyűjtés eszközeit és
módszereit saját kezdeményezésre – a 9. § d) pontjában meghatározott feladat
ellátását kivéve – nem alkalmazhatja.
(5) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által teljesített szolgáltatások térítésmentesek.
(6) A titkos információgyűjtésre, illetve a titkos adatszerzésre felhatalmazott
szervezetek és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat közötti együttműködés rendjét a
Kormány határozza meg.

9.1.1.4.8.

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 együttműködhetnek egymással és más
szervekkel;
– b) ellátják a rendkívüli állapottal, a megelőző védelmi helyzettel és a
szükségállapottal összefüggő külön törvényben meghatározott feladatokat;
– c) ellátják e törvény keretei között a Kormány, illetve a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító miniszter vagy a honvédelmi miniszter által meghatározott
feladatokat;
– d) ellátják a belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési feladatokat;
– e) gondoskodnak a hivatásos állományú munkatársak és a közalkalmazottak
szakirányú képzéséről.
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9.1.1.4.9.

A nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása és vezetése

– 10. § (1) A Kormány a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat a kijelölt miniszter, a
katonai nemzetbiztonsági szolgálatokat a honvédelmi miniszter (a továbbiakban:
miniszter) útján irányítja.
– (2) Az (1) bekezdés szerinti polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító kijelölt
miniszter nem lehet a belügy-, a honvédelmi és az igazságügy miniszter.
– 11. § (1) A miniszter
• a) előkészíti a nemzetbiztonsági szolgálatok működésével, feladataival és
hatásköreivel kapcsolatos jogszabályok, valamint egyéb kormányzati döntések
tervezeteit, illetőleg részt vesz azok előkészítésében;
• 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 működését;
• d) kapcsolatot tart fenn a nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi
együttműködésének elősegítése érdekében.
– (2) A miniszter irányító jogkörében
• a) törvényen, kormányrendeleten vagy egyéb kormányzati döntésen alapuló
feladatok végrehajtására a nemzetbiztonsági szolgálatok részére feladatot határoz
meg, illetve utasítást ad;
• b) félévente írásban meghatározza a főigazgatók számára a szolgálatok időszerű
feladatait; írásban ad utasítást a Kormány tagjaitól érkezett információs igények
teljesítésére;
• c) a főigazgatók előterjesztésére jóváhagyja a nemzetbiztonsági szolgálatok
szervezeti és működési szabályzatát és az állománytáblát;
• d) javaslatot tesz a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésére;
• e) a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetési gazdálkodása tekintetében
gyakorolja a fejezetért felelős szerv vezetőjének, valamint a költségvetési szerv
felügyeletéért felelős szerv vezetőjének jogszabályokban meghatározott tervezési,
előirányzat-módosítási, beszámolási, információszolgáltatási, pénzügyi, valamint
ellenőrzési kötelezettségeit és jogait;
• f) a nemzetbiztonsági szolgálatok gazdálkodása tekintetében célszerűségi és
eredményességi ellenőrzést végez;
• g) ellenőrzi a nemzetbiztonsági szolgálatok törvényes és rendeltetésszerű
működését, feladataik végrehajtását;
• h) a főigazgatók előterjesztésére jóváhagyja a titkos információgyűjtés belső
eljárási és engedélyezési szabályait;
• i) a főigazgatók előterjesztésére jóváhagyja a nemzetbiztonsági szolgálatok
nemzetközi kapcsolataira vonatkozó javaslatokat;
• j) javaslatot tesz a miniszterelnöknek a főigazgatók kinevezésére és felmentésére;
• k) a kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat a
főigazgatók felett, kinevezi és felmenti helyetteseiket, felettük gyakorolja a
munkáltatói jogokat;
• l) javaslatot tesz a köztársasági elnöknek a tábornoki kinevezésekre;
• m) a főigazgatók javaslatára kinevezi az ezredeseket;
• n) jóváhagyja a tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztásokba javasolt
személyek kinevezését és az ilyen beosztásban lévő személyek felmentését;
• o) intézkedik a főigazgatókat, helyetteseiket érintő belső biztonsági és
bűnmegelőzési célú ellenőrzések elvégzéséről;
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–
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–

• p) gyakorolja a törvényben, kormányrendeletben vagy kormányhatározatban
számára biztosított külön jogokat.
(3) A miniszter az irányító jogkörében adott utasításával a főigazgatók hatáskörébe
tartozó ügyet nem vonhat el, hatáskörük gyakorlását nem akadályozhatja.
(4) A miniszter a nemzetbiztonsági szolgálatok részére egyedi utasítást a főigazgatók
útján adhat, a hatósági jogkör alapján eljáró nemzetbiztonsági szolgálatoknak a
döntés tartalmára vonatkozó utasítást nem adhat.
(5) A miniszter kivizsgálja a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységével
kapcsolatos panaszokat, a vizsgálat eredményéről és a megtett intézkedésekről 30
napon belül tájékoztatja a panaszost. Ez a határidő egy esetben 30 nappal
meghosszabbítható.
(6) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter irányítja az állami
szervektől származó, az ország nemzetbiztonságára vonatkozó információk
elemzését, értékelését, valamint az e tárgyú kormányzati döntés előkészítést
támogató munkát.
12. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok élén főigazgatók állnak, akiket a miniszter
előterjesztésére a miniszterelnök nevez ki, és ment fel.
(2) A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójára vonatkozó előterjesztést a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter a honvédelmi miniszterrel
és a belügyminiszterrel egyetértésben teszi meg.
13. § (1) A főigazgatók e törvény, a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi
eszközei által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezetik a
nemzetbiztonsági szolgálatokat.
(2) A Magyar Honvédség vezérkari főnöke a honvédelmi törvényben meghatározott
feladatai ellátásához szükséges információ átadását – alá- és fölérendeltség
hiányában is – közvetlenül igényelheti a Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójától,
aki azt haladéktalanul köteles teljesíteni. A szakmai kapcsolattartás és az
információszolgáltatás rendjét a honvédelmi miniszter állapítja meg.

9.1.1.4.10.

A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya

– 20. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya hivatásos állományú
személyekből 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 Magyar
Honvédség állományába tartoznak. Szolgálati viszonyukra a hivatásos katonák
szolgálati viszonyára vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.
– 21. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományának szolgálati
jogviszonya határozatlan időtartamra létesített különleges szolgálati jogviszony,
amelyben a szolgálat függelmi rendben, fokozott veszélyeztetettségben történik.
– 22. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja
• a) fontos és bizalmas munkakört betöltő személynek minősül;
• 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 történő belépési szándékát köteles előzetesen a
főigazgatónak bejelenteni, a főigazgató a tagsági viszonyt megtilthatja, ha az a
hivatással vagy a szolgálati beosztással nem egyeztethető össze, illetőleg a
szolgálat érdekeit sérti vagy veszélyezteti (összeférhetetlenség);
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• e) nem folytathat olyan tevékenységet, amely a hivatásos szolgálati jogviszonyhoz
méltatlan, vagy a szolgálati feladatok pártatlan, befolyástól mentes ellátását
veszélyeztetné;
• f) munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt a főigazgató előzetes engedélyével
létesíthet; az engedélyt az e) pontban meghatározott esetekben, valamint akkor
kell megtagadni, ha a jogviszony létesítése a hivatással vagy a szolgálati
beosztással nem egyeztethető össze, ha a szolgálati jogviszonnyal összefüggésben
szerzett információkkal való visszaélésre adhat alkalmat, illetve, ha a szolgálat
érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
9.1.1.4.11.

A nemzetbiztonsági szolgálatok működési alapelvei

– 27. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja feladata
teljesítése során köteles végrehajtani a szolgálati elöljáró utasításait, kivéve, ha azzal
nyilvánvalóan bűncselekményt követne el.
– (4) Ha a nemzetbiztonsági szolgálatok tagja a szolgálatok jogellenes működését
észleli, észrevételéről írásban jelentést tehet a miniszternek. A miniszter köteles a
bejelentést kivizsgálni, valamint a vizsgálat elrendeléséről és annak eredményéről a
Bizottságot és a bejelentőt tájékoztatni.
– 28. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok a feladataik teljesítése érdekében
együttműködnek egymással.
– (2) Az állami szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok egymás munkáját
kölcsönösen segítik. Az együttműködés részletes szabályait – a törvényi előírások
keretei között – külön megállapodások rögzítik.
– (3) A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása során együttműködhetnek
természetes személyekkel, jogi személyekkel vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekkel. Az együttműködés részletes szabályait – a törvényi
előírások keretei között – külön megállapodások rögzíthetik.
– (4) A nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi megállapodások és
kötelezettségvállalások alapján együttműködhetnek külföldi titkosszolgálatokkal.
– (5) A nemzetbiztonsági szolgálatok a biztonsági követelmények érvényesítése
érdekében a társadalombiztosítási, egészségügyi, adó elszámolási, költségvetési,
pénzügyi, statisztikai adatszolgáltatással, a maradandó értékű irat védelme érdekében
végzett levéltári ellenőrzéssel, valamint a speciális működési költségek körébe
tartozó valuta felhasználással kapcsolatos eljárási szabályokat – a törvényi előírások
keretei között – az illetékes szervezetekkel külön megállapodásban rögzítik.
– 29. § (1) A Kormány tagjai feladatkörükben – e törvény keretei között – írásban
kérhetik a minisztertől információs igények megjelölését a nemzetbiztonsági
szolgálatok részére. A kérést indokolni kell és jelezni, hogy az információt más
forrásból nem lehet beszerezni.
– 30. § (1) Az e törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, ha azt a
nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói kezdeményezik, a nemzetbiztonság
szempontjából különleges fontosságú állami szervek és a tartós állami tulajdonban
lévő gazdálkodó szervezetek, a központi energiaellátó és hírközlési rendszereket
üzemeltető, a nemzetközileg ellenőrzött termékeket és technológiákat előállító és
felhasználó, valamint a hadiipari kutatással foglalkozó üzemek és intézmények a
nemzetbiztonsági szolgálat – alkalmazási feltételeknek egyébként megfelelő –
munkatársával hivatásos szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyt,
illetve munkajogviszonyt (a továbbiakban együtt: munkaviszony) létesítenek.
– (2) Az e törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében a nemzetbiztonsági
szolgálatok – külön megállapodás alapján meghatározott időtartamra –
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munkaviszonyt kezdeményezhetnek az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó
szervezeteknél.
9.1.1.4.12.

A nemzetbiztonsági szolgálatok által alkalmazható intézkedések

– 31. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok nyomozóhatósági jogkört nem
gyakorolhatnak.
– (2) A nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja a 32-36. §-ban
meghatározott intézkedéseket a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatkörébe tartozó
bűncselekmények megelőzése, illetve az ilyen bűncselekmények elkövetőjének
elfogása érdekében alkalmazhatja.
– (3) A nemzetbiztonsági szolgálatok a feladataik ellátása során a személyes
szabadsághoz, a magánlakás, a magántitok és a levéltitok sérthetetlenségéhez, a
személyes adatok védelméhez, a közérdekű adatok nyilvánosságához, valamint a
birtokvédelemhez fűződő jogokat e törvényben foglaltak szerint korlátozhatják.
– (4) Az intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll
arányban az intézkedés törvényes céljával.
9.1.1.4.13.

A nemzetbiztonsági szolgálatok adatkezelése

– 39. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok adatot szereznek be
• a) az érintett önkéntes, illetve e törvényben előírt kötelező adatszolgáltatásával;
• b) nyílt forrásból;
• c) adatkezelést végző szerv adatszolgáltatásából;
• d) titkos információgyűjtéssel.
– 40. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik teljesítése érdekében – eltérő
törvényi rendelkezés hiányában – bármely adatkezelési rendszerből – az adatkérés
céljának megjelölésével – adatokat kérhetnek, a rendszerekbe és a nyilvántartás
alapjául szolgáló iratba betekinthetnek. Az adatkérést hiányos és töredékadatok
tekintetében is teljesíteni kell. Az adattovábbítás tényét mind az átadó, mind az
átvevő szervnél dokumentálni kell.
– 41. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik ellátása érdekében a polgárok
személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervek, a Belügyminisztérium és a
Rendőrség nyilvántartásaiban, az egyéb igazgatási, valamint a határforgalom
ellenőrzését 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
határforgalomra vonatkozóan – írásban – az érintett feltartóztatását is kérhetik. Az
érintett szerv a nemzetbiztonsági szolgálatok megkeresésében foglalt intézkedést
teljesíti.
– 42. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok adatkérése, adatbetekintése és
adatszolgáltatása, a jelzések elhelyezésének ténye, illetve mindezek tartalma
államtitoknak minősül.
– (2) Az az adatkezelő szerv, amely a nemzetbiztonsági szolgálatok részére az általa
kezelt nyilvántartásokból adatszolgáltatást teljesített, adatbetekintést biztosított,
illetőleg nyilvántartásában a nemzetbiztonsági szolgálatok megkeresésére jelzést
helyezett el, mindezek tényéről, tartalmáról, valamint a megtett intézkedésekről az
érintettet, illetőleg más személyt vagy szervezetet nem tájékoztathat.
– 44. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok e törvény alapján feladataik ellátása
érdekében egymástól adatot kérnek, illetve egymásnak adatot szolgáltatni kötelesek.
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– (2) A Rendőrség, a Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a bíróság, az ügyészség és
a büntetés-végrehajtási szervek a konkrét cél megjelölésével – a rájuk vonatkozó
törvényben meghatározott feladataik ellátására, az ott meghatározott körben – a
nemzetbiztonsági szolgálatoktól adatok igénylésére jogosultak.
– (3) A nemzetbiztonsági szolgálatok adatközlése nem eredményezheti a
nemzetbiztonsági szolgálatokkal együttműködő személy (adatforrás) felfedését. A
titkos információgyűjtő módszer és forrás védelme érdekében az átadott adat
felhasználására vonatkozóan a nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói korlátokat
határozhatnak meg.
– 47. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok – konkrét feladataik teljesítése érdekében,
ha az adatvédelem és az adatbiztonság feltételei a másik adatkezelő részéről is
biztosítottak – adatkezelési rendszereiket egymás és más állami adatkezelő szervek
adatkezelési rendszerével összekapcsolhatják.
– (2) Az összekapcsolást a konkrét nemzetbiztonsági feladat elvégzését követően meg
kell szüntetni, az összekapcsolás során keletkezett adatállományt az eljárás
befejezését követően törölni kell.
9.1.1.4.14.

Titkos információgyűjtés

– 53. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok a 4-9. §-okban foglalt feladataik teljesítése
érdekében titkos információgyűjtést folytathatnak; ez nem terjed ki a 4. § h)
pontjában és a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott feladatok ellátására.
– (2) A nemzetbiztonsági szolgálatok a titkos információgyűjtés speciális eszközeit és
módszereit csak akkor használhatják, ha az e törvényben meghatározott feladatok
ellátásához szükséges adatok más módon nem szerezhetők meg.
9.1.1.4.15.

Külső engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés

– 54. § (1) A titkos információgyűjtés keretében a nemzetbiztonsági szolgálatok
• a) felvilágosítást kérhetnek;
• b) a nemzetbiztonsági jelleg leplezésével információt gyűjthetnek;
• c) titkos kapcsolatot létesíthetnek magánszeméllyel;
• d) az információgyűjtést elősegítő információs rendszereket hozhatnak létre és
alkalmazhatnak;
• e) sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó csapdát alkalmazhatnak;
• f) a saját személyi állományuk és a velük együttműködő természetes személyek
védelmére, valamint a nemzetbiztonsági jelleg leplezésére fedőokmányt
készíthetnek és használhatnak fel;
• g) fedőintézményt hozhatnak létre és tarthatnak fenn;
• h) a feladataik által érintett személyt, valamint azzal kapcsolatba hozható
helyiséget, épületet és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, járművet,
eseményt megfigyelhetik, az észlelteket technikai eszközzel rögzíthetik;
• i) az 56. §-ban foglaltakon kívül beszélgetést lehallgathatnak, az észlelteket
technikai eszközökkel rögzíthetik;
• j) hírközlési rendszerekből és egyéb adattároló eszközökből információkat
gyűjthetnek.
– (2) Rendvédelmi szerv fedőintézményként, okmánya fedőokmányként csak az
illetékes miniszter és az érintett szervezet országos vezetőjének tájékoztatásával
alkalmazható.
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9.1.1.4.16.

Külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés

– 56. § A nemzetbiztonsági szolgálatok külső 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, ellenőrizhetik és azok
tartalmát technikai eszközzel rögzíthetik;
• d) közcélú telefonvezetéken vagy azt helyettesítő távközlési szolgáltatás útján
továbbított közleményt megismerhetik, az észlelteket technikai eszközzel
rögzíthetik.
– 57. § (1) Az 56. §-ban meghatározott titkos információgyűjtés engedélyezésére
irányuló előterjesztést az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Katonai
Felderítő Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal és – a 8. § (1) bekezdésének f),
valamint a 9. § d) pontjában meghatározott feladat ellátása tekintetében – a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója nyújthat be.
9.1.1.4.17.

Kivételes engedélyezés

– 59. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói az 56. §-ban felsorolt titkos
információgyűjtés folytatását legfeljebb az engedélyező döntéséig engedélyezhetik,
ha a titkos információgyűjtés külső engedélyeztetése olyan késedelemmel járna,
amely az adott ügyben nyilvánvalóan sértené a nemzetbiztonsági szolgálat
eredményes működéséhez fűződő érdeket.
– (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a külső engedély iránti előterjesztést a
nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói kötelesek engedélyezésükkel egyidejűleg
benyújtani.
9.1.1.4.18.

A titkos információgyűjtéssel kapcsolatos sajátos gazdálkodási szabályok

– 63. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésükben az alaptevékenységgel
összefüggő speciális működési kiadásaik fedezésére elkülönített előirányzatot
szerepeltethetnek. A speciális működési kiadásokat összevontan – az általános
számviteli szabályoktól eltérően – egy összegben kell szerepeltetni.
– (2) Speciális működési kiadásnak minősülnek a nemzetbiztonsági szolgálatok
titkosszolgálati tevékenységéhez, a titkos információgyűjtés eszközeinek és
módszereinek alkalmazásához közvetlenül kötődő személyi és tárgyi vonatkozású
kiadások.
– (3) A nemzetbiztonsági szolgálatok által az együttműködő magánszemély részére
kifizetett összegből 20%-os forrásadót kell levonni és befizetni az adóhatóságnak. A
magánszemélynek ezt a jövedelmet nem kell az összevont adóalapjába beszámítania,
azt nem kell bevallania, a kifizetőnek pedig nem kell erről személyre szólóan adatot
szolgáltatnia, illetőleg a magánszemély részére igazolást kiadnia.
– 64. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok feladataik teljesítése érdekében – a fedésül
szolgáló intézmény típusára vonatkozó jogszabályok előírásai szerint –
fedőintézményt hozhatnak létre és tarthatnak fenn. Fedőintézményként költségvetési
szerv nem hozható létre.
– (2) A fedőintézmény létrehozása és fenntartása a nemzetbiztonsági szolgálatok
költségvetéséből történik. Az ehhez szükséges kiadások speciális működési
kiadásnak minősülnek.
– (3) Ha a fedőintézmény megszűnik, vagyona a nemzetbiztonsági szolgálatokat illeti.
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9.1.1.4.19.

A nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés szabályai

– 67. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok által nyújtott nemzetbiztonsági védelem (a
továbbiakban: védelem) célja az 1. számú mellékletben meghatározott személyek
tevékenysége ellen irányuló, valamint ezen személyek tevékenységéhez kötődő
védett információk jogellenes megszerzését célzó – ezáltal a Magyar Köztársaság
nemzetbiztonsági érdekeit sértő vagy veszélyeztető – leplezett törekvések felderítése
és elhárítása.
– (2) A védelem ellátása során a nemzetbiztonsági szolgálatok a védendő személyt
érintően csak írásbeli beleegyezésével alkalmazhatják a titkos és nyílt
információgyűjtés eszközeit és módszereit.
– (3) A nemzetbiztonsági szolgálatok rendszeresen tájékoztatják a védendő személyt a
védelem során tett biztonsági intézkedésekről és az intézkedések által érintett
személyek köréről.
– 68. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatok által végzett nemzetbiztonsági ellenőrzés (a
továbbiakban: ellenőrzés) célja annak vizsgálata, hogy fontos és bizalmas
munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltő személyek megfelelnek-e az
állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges, valamint –
amennyiben szükséges – a nemzetközi kötelezettségvállalásokból fakadó biztonsági
feltételeknek.
– (2) A biztonsági feltételek vizsgálata azon kockázati tényezők, körülmények,
információk felderítését jelenti, amelyek felhasználásával a fontos és bizalmas
munkakört betöltő személyek tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá,
illetve támadhatóvá válhat, és ezáltal a nemzetbiztonságot sértő vagy veszélyeztető
helyzet állhat elő.
– (3) A fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek körét a 2. számú melléklet
tartalmazza.
– (4) A fontos és bizalmas munkakörbe jelölt személyekre vonatkozó szabályok szerint
kijelölésük, illetve megbízatásuk előtt egyszeri biztonsági ellenőrzést kell
kezdeményezni az alábbi személyek tekintetében:
• a) a titkos információgyűjtést engedélyező bíró,
• b) valamennyi miniszter,
• c) a Bizottság és a Honvédelmi Bizottság tagja, illetve e két bizottság eljárásában
közreműködő szakértő,
• d) az 55. §-ban meghatározott kijelölt ügyész,
• e) az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény szerinti
titokbirtokos szervvel közreműködő olyan személy, akinek feladata ellátásához
államtitkot vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján biztonsági ellenőrzéssel
védendő, az 1995. évi LXV. törvény 5/B. § (2)-(6) bekezdésében szereplő, illetve
az 5/B. § (7) bekezdése szerinti nemzetközi szerződést kihirdető törvényben
meghatározott külföldi minősítéssel és jelöléssel ellátott adatot szükséges
megismernie.
9.1.1.5.

A nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés elméleti és gyakorlati kérdései183

Ez a szakterület azért különösen fontos, mert a MEGELŐZÉST szolgálja és nem az
UTÓKEZELÉST, a kármentést. A biztonság vonatkozásában is, mint minden más
veszélyeztetett területen a nemkívánatos események, helyzetek megelőzése a hangsúlyos, a
meghatározó, mert a bekövetkezett eseményeknél már csak az utókezelésre marad lehetőség.
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9.1.1.5.1.

A nemzetbiztonsági ellenőrzésről az NBH 2008-as évkönyve alapján:

A nemzetbiztonsági ellenőrzések lefolytatásának szabályait a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) 67-72. §-ai, a fontos és bizalmas
munkakört betöltő személyek felsorolását, illetve az "A", "B" vagy "C" típusú kérdőívek
kitöltési kötelezettségének meghatározását az Nbtv. 2. számú melléklete, valamint az
illetékes miniszterek vonatkozó rendeletei tartalmazzák.
A betöltött beosztásokat alapul véve a nemzetbiztonsági ellenőrzés két fő csoportra terjed
ki. Egyrészt a törvény által meghatározott, nevesített munkakörökben foglalkoztatottakra,
másrészt a minősített információkat (állam- és szolgálati titok, külföldi minősített adat)
birtoklókra és kezelőkre. A miniszteri irányítás alatt álló központi államigazgatási szervek
vezetői a főosztályvezetőig, a központi közigazgatási szervek, illetve a külképviseletek
vezetői, a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek állományában tábornoki rendfokozattal
rendszeresített beosztást betöltő személyek, valamint a többségi állami tulajdonban lévő
gazdálkodó szervezetek és pénzintézetek vezetői "C" típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésre
kötelezettek. Az úgynevezett titokbirtokos intézmények vezetői az általuk irányított
szervezeteken belül további – a megismert adat minősítési szintjéhez igazodó – "A", "B"
vagy "C" típusú ellenőrzéshez kötött munkaköröket határozhatnak meg.
A különböző fokozatú ellenőrzések az érintettek személyes körülményeinek változását
vizsgálják 5, 10, illetve 15 éves intervallumban. Az alapvetően nyílt eljárás a személy
múltját és jelenét vizsgálja, amelynek általános célja annak megállapítása, hogy a fontos és
bizalmas munkakörre jelölt, vagy azt betöltő személyek megfelelnek-e az állam és a
nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges, illetve az információ védelmével
kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó követelményeknek.
Az arra jogosultak 2008-ban összesen 5377 nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását
kezdeményezték, ami az előző évhez képest 24%-os növekedést jelent. A kezdeményező
szervek köre a központi közigazgatás strukturális átalakítása következtében megváltozott,
így új elrendelőként jelentkezett a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,
valamint az Önkormányzati Minisztérium. Létrejöttek új szervezetek, pl. a
Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központja, a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt., stb. Jelentkeztek azonban olyan szervek is, amelyek korábban nem
kértek hasonló ellenőrzést: az Országgyűlési Biztosok Hivatalában működő adatvédelmi
ombudsman, az Alsó Duna-völgyi Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, az Antenna
Hungária Magyar Műsorszóró és Rádió hírközlési Zrt., valamint a Kopint-Datorg
Infokommunikációs Zrt. Meghatározó kezdeményezők továbbra is az Országos Rendőr
főkapitányság, a Külügyminisztérium és a Vám- és Pénzügyőrség Országos
Parancsnoksága.
Az ellenőrzések típus szerinti megoszlásánál változatlanul a "C"-típusú, ellenőrzések
vannak túlsúlyban (3114 db), amelyek az ellenőrzéseknek több mint a felét teszik ki.
Kisebb számú a "B"-típusú ellenőrzések kezdeményezése (1520 db), és ennek mintegy fele
az "A"-típusú ellenőrzés (743 db).
Jelentős mértékű emelkedés tapasztalható a nemzetbiztonsági kockázati tényezőt
megállapító szakvélemények terén, míg 2007-ben 3, addig 2008-ban 24 kockázatot
megállapító, illetve rögzítő ellenőrzés alapján készült ilyen tartalmú szakvélemény.
9.1.1.5.2.

A nemzetbiztonsági védelemről az NBH 2008-as évkönyve alapján:

A Hivatal tevékenységében számottevő változást hozott a nemzetbiztonsági védelemben
részesítendő létesítmények körét definiáló jogszabály (3002/2004. sz. kormányhatározat)
módosítása. A 3011/2008. sz. kormányhatározat a nemzetbiztonsági védelem lehetőségét
kiterjesztette a helyhatóságokra is, ami – amellett, hogy jelentős politikai vitákat generált –
többletfeladatokat eredményezett a Hivatal számára. A jogszabály aktualizálása
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mindazonáltal indokolt volt tekintve, hogy legutóbbi, 2005-ös módosítása óta a
közigazgatási/kormányzati intézményrendszer lényegesen átstrukturálódott, számos új
szervezet, testület létesült, illetve a meglevők is jelentős szerkezeti átalakuláson mentek
keresztül.
A kormányzati intézmények szerkezetében 2008. május 1-jével bekövetkezett változások
az NBH számára is indokolttá tették a védelmi prioritások újragondolását, az érintett
intézményekkel kapcsolatos feladatok áttekintését. Az új kormányzati szerkezetben
számos, védelmi szempontból fontos intézmény/létesítmény más felügyeleti szerv
irányítása alá került, amit a Hivatalnak folyamatosan adaptálnia kell törvényi feladatai
ellátása során. Ezen túlmenően jelentős számú nemzetbiztonsági ellenőrzést kellett rövid
idő alatt végrehajtani, ami többletterhet rótt a munkatárasakra.
Számos olyan érdekcsoport létezik, amelyek a nemzetgazdaságot/biztonságot érintő
stratégiai-politikai döntésekkel, tervezetekkel, továbbá nem a nyilvánosságra tartozó, vagy
még nem nyilvános intézkedésekkel, szándékokkal kapcsolatos információk jogosulatlan
megszerzésére törekednek. Nemzetbiztonsági védelmi tevékenysége keretében az NBH
kiemelt feladatként kezeli az ilyen jellegű tevékenység, törekvés megakadályozását, az
esetlegesen folyamatban lévő cselekmény megszakítását.
Az információk megszerzésének többféle módszere lehet. Az érintettek legtöbbször a
megtévesztés eszközével kísérelnek meg titkos, bizalmas információk birtokába jutni. Az
esetek egy részében a számukra értékes személyeket megkörnyékezve, őket
megajándékozva, velük baráti viszonyt kiépítve próbálják megszerezni a szükséges
értesüléseket, adatokat, vagy dokumentumokat. A partnert kisebb-nagyobb
szabálytalanságok elkövetésére rábírva zsarolásra alkalmas helyzetet is teremthetnek.
Gyakori emellett – a kiválasztott személy jól értesültségét, szaktudását, szakmai
felkészültségét, tájékozottságát méltatva – annak egyszerű kikérdezése. Az ellenérdekelt
titkosszolgálatokhoz köthető személyek rendszerint a különböző rendezvények alkalmával
kutatják fel a céljaik elérésére alkalmas személyeket. A titokbirtokosokkal általában
először hivatalos kapcsolatfelvételre kerül sor, amelyet fokozatosan mélyítenek barátivá.
Lehetséges kockázati tényezőként jelentkezik, hogy az államigazgatási szervek
alkalmazottai – a munkájukhoz köthető adatokkal – regisztrálnak közösségi portálokon. Ez
azon túlmenően, hogy az érintettek munkaviszonyával összefüggő információk
nyilvánosságra kerülése nem minden esetben kívánatos, olyan veszélyeket is magában
hordoz, hogy az egy helyen dolgozók egymást akárcsak barátként, ismerősként megjelölve
könnyebbé teszik egy-egy intézmény humánerőforrás-állományának feltérképezését, azaz a
rosszindulatú behatolási kísérletek egyszerűbbé, eredményesebbé válhatnak.
A Hivatal évek óta tapasztalja, hogy egyes közhasznú szervezetek, egyesületek valós
céljaik leplezése, illetve legalizálása érdekében – általában bűnmegelőzési feladatok
ellátására hivatkozva – együttműködést próbálnak kialakítani a rendvédelmi-rendészeti
szervekkel, elsősorban a rendőrséggel.
Az elmúlt év során több szerveződés esetében is megkérdőjelezhetőnek bizonyult a
működtetés valós célja. Egyes – már büntetett előéletű – tagok elsődleges szándéka az volt,
hogy az említett szervekkel való együttműködésre hivatkozva elkerülhessék a hatósági
ellenőrzéseket, és zavartalanul folytathassák jogszerűtlen tevékenységüket, törvénybe
ütköző módon működtethessék magánvállalkozásukat. Arra is volt példa, hogy az újonnan
alakuló szervezet – tudatosan a megtévesztésre törekedve – rendvédelmi alakulatra utaló
nevet, jelképeket, ruházatot akart használni, sőt, egyik tagja még rendőri intézkedést is
megpróbált foganatosítani.
Ugyanakkor érthető módon – az egyesületek, illetve azok egyes képviselőinek, tagjainak
bűnözői előéletéről és kapcsolatrendszeréről, valamint a háttérben meghúzódó valós
céljairól tudomással nem bíró – önkormányzati tisztségviselők, valamint az adott térség
lakosai általában örömmel veszik, ha egy szervezet a helyi közbiztonság tevőleges,
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azonnali javítását ígéri. Fokozott körültekintést igényel azonban a közéleti, önkormányzati
szereplők részéről az egyes szervezetekkel való együttműködés kialakítása. Tisztában kell
lenniük a lehetséges veszélyforrásokkal, és ki kell alakítaniuk magukban, illetve a
környezetükben a helyes biztonsági szemléletet, a kockázati tényezők megelőzésére,
elkerülésére szolgáló magatartásformát.
A Hivatal – az ország uniós és a schengeni övezethez való csatlakozása óta – fokozott
figyelemmel kíséri a magyar okmányokkal kapcsolatos esetleges visszaéléseket. Az NBH
tapasztalatai szerint a széles körben használt biztonsági elemeket tartalmazó
dokumentumok, iratok iránti "kereslet" mind belföldön, mind külföldön jelentősen
növekedett. Egyes elkövetői csoportok Európai Unión belüli mozgásuk, tartózkodásuk
legalizálására, illetve pénzügyi-gazdasági visszaéléseik elkövetésére kívánják felhasználni
a magyar okmányokat. A jogsértések megelőzését jól szolgálja a különböző biztonsági
elemek alkalmazása, emiatt a hamisított adattartalmú – adott esetben nyilvántartási
háttérrel is rendelkező – okmányok kurrens cikké váltak, és nőttek a szervezett bűnözésben
érdekelt csoportok, a bűnöző életvitelt folytató személyek befolyásolási törekvései az
okmányszerzés területén.
9.1.1.6.

Nemzetbiztonsági Iroda

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli minisztert a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a Nemzeti Biztonsági Felügyelettel és a Szervezett
Bűnözés Elleni Koordinációs Központtal (a továbbiakban együtt: szolgálatok) kapcsolatos
feladatai ellátásában a Miniszterelnöki Hivatal keretei között működő Nemzetbiztonsági
Iroda segíti. Az Iroda munkatársait egyrészt a Miniszterelnöki Hivatal állományába tartozó
köztisztviselők, másrészt a szolgálatoktól berendelt hivatásos állományú személyek alkotják.
Az Irodavezető irányítja az Iroda munkáját, felelős az Irodára háruló feladatok
végrehajtásáért. Részt vesz az államtitkári értekezleten.
Az Iroda feladatait a következő szervezeti egységek látják el:
– A Tanácsadó és Információs Osztály alapvető feladata, hogy szakmai szempontból
segítse a miniszternek a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységével
összefüggő irányító munkáját, a szolgálatok eredményes működéséhez szükséges
feltételek biztosítását célzó tevékenységét. Ennek keretében a hivatalok feladatait
érintő miniszteri utasításokat, állásfoglalásokat dolgoz ki. Különös figyelmet fordít a
nemzetbiztonsági szolgálatok időszerű feladatainak meghatározására és azok
végrehajtásának figyelemmel kísérésére. Az osztály részt vesz a kormányzat
nemzetbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos döntései előkészítésének támogatását
szolgáló munkákban. Ezen túlmenően kormányzati tájékoztató tevékenységet végez,
amely keretében tájékoztatókat, összefoglaló elemzéseket készít a kormány tagjai
számára, illetve gondoskodik az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának
szükséges tájékoztatásáról is. Az államigazgatási egyeztetésre beérkezett jogszabálytervezeteket nemzetbiztonsági, szakmai szempontból véleményezi. A Tanácsadó és
Információs Osztály végzi a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos
adminisztrációs és koordinációs feladatokat is, valamint gondoskodik a
Nemzetbiztonsági Kabinet titkársági és ügyviteli feladatainak ellátásáról.
– A Jogi és Közigazgatási Osztály kapcsolatot tart az államigazgatási szervek, valamint
a szolgálatok hasonló feladatot ellátó szervezetei egységeivel; végzi a szolgálatokra
vonatkozó, a nemzetbiztonsági feladatok meghatározásával, végrehajtásával, a
szolgálatok működésével, feladataival, a nemzetbiztonsági elemző, értékelő,
tájékoztató tevékenységgel kapcsolatos előterjesztések és jogszabály-tervezetek
előkészítését, illetve – más előterjesztő esetén – közreműködik azok előkészítésében;
véleményezi a minisztériumok és az országos hatáskörű szervek által államigazgatási
egyeztetésre megküldött előterjesztéseket, a szolgálatok működését érintő anyagok
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tekintetében kikéri a szolgálatok véleményét; szakértői szinten képviseli az Irodát a
tárcaközi egyeztető értekezleteken, tárcaközi bizottságokban és munkacsoportokban.
Koordinálja az Iroda ügyviteli rendjével, ügykezelésével és titokvédelemmel
kapcsolatos belső szabályzatainak előkészítését, gondoskodik arról, hogy azok a
jogszabályokkal, illetőleg más belső szabályokkal összhangban legyenek, és érvényre
juttatja a szükséges formai követelményeket; emellett az osztály előkészíti a
szolgálatok tevékenységére és működésére vonatkozó miniszteri szintű – a miniszter
irányító jogköréből adódó – általános jogi, közigazgatási döntéseket; véleményezi a
szolgálatok által felterjesztett belső rendelkezések tervezeteit, valamint a miniszteri
jóváhagyásra felterjesztett jogi, közigazgatási tartalmú előterjesztéseket, jogi,
közigazgatási kérdésekben szakmai állásfoglalásokat készít, illetve közreműködik azok
kidolgozásában; koordinálja a szolgálatok által – az államigazgatási feladatok
teljesítése érdekében – végzett egyéb jogi tevékenységet. Az osztály túlmenően végzi a
miniszterhez érkező, hivatásos szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos panaszok
elbírálását; közreműködik a szolgálatok által felterjesztett, a hivatásos szolgálati
jogviszonnyal kapcsolatos személyi javaslatok véleményezésében; a nemzetbiztonsági
ellenőrzésekkel, valamint a szolgálatok működésével kapcsolatos panaszok, továbbá az
egyéb állampolgári panaszok elbírálását.
– A Költségvetési, Igazgatási és Informatikai Osztály rendkívül szerteágazó
feladatokat lát el, melyek lényegében felölelik az Iroda összes olyan tevékenységét,
amelyek nem tartoznak a nemzetbiztonsági szakmai illetve jogi és közigazgatási
tevékenységek közé. Az osztály által végzett tevékenységeket – az osztály
elnevezésének megfelelően – három fő csoportba oszthatjuk. A költségvetési terület
végzi azokat a főbb tevékenységeket, melyek segítségével elvégezhetők a
gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokban (Államháztartási törvény és végrehajtási
rendelete, Kormány- és PM rendeletek) előírt feladatok. A feladatok elvégzésében
könnyebbséget jelent, hogy az Iroda önálló gazdálkodást nem folytat, így nincs
szükség önálló pénzügyi és számviteli tevékenységre. A főbb tevékenységi csoportok a
következők:
o A költségvetés tervezése – Kincstári költségvetés, elemi költségvetés
elkészítése, ellenőrzése
o Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságával való kapcsolattartás
költségvetési ügyekben
o Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás (havi előirányzat-nyitás,
előirányzat előrehozási kérelmek, előirányzat átcsoportosítások, beruházási
okmányok készítése stb.)
o Adatszolgáltatások, statisztikák
o Különböző nyilvántartások vezetése
o Elemzések készítése
o Zárszámadás elkészítése, ellenőrzése
o ÁSZ, KEHI ellenőrzések (költségvetés, zárszámadás) segítése
• A költségvetési terület természetesen részt vesz a területet érintő, elsősorban
közgazdasági,
illetve
pénzügyi
jellegű
jogszabályok,
előterjesztések
államigazgatási véleményezésében. Az egyeztető értekezleteken képviseli az Iroda
álláspontot. Ugyancsak részt vesz az államtitkári értekezletre való felkészítésben.
• Az igazgatási terület munkatársai által végzett tevékenységeket elsődlegesen a
humánpolitikával, az oktatással, a protokoll feladatokkal és egyéb igazgatási
teendőkkel kapcsolatos feladatok végrehajtása teszi ki. Ide tartozik a titkos ügyirat
- kezelő iroda is. Az előzőeken túlmenően részt vesz az osztály koncepcionális
elképzeléseinek kidolgozásában, valamint az Irodát érintő egyedi projektek
megvalósításában, nagyszabású rendezvények szervezésében.
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• Az informatikai területen a kormányzati informatikai feladatokban való részvétel, a
szolgálatok informatikai tevékenységének koordinálása, az Iroda belső informatikai
rendszerének fejlesztése és működtetése alkotják a tevékenység gerincét.
– Ellenőrzési Osztály a miniszter törvényben meghatározott ellenőrzési jogköre
gyakorlásának elősegítése érdekében ellátja a szolgálatok tevékenységének
törvényességi felügyeleti ellenőrzését. A szolgálatok és az Iroda gazdálkodásának
vonatkozásában szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer-, teljesítmény- és utóellenőrzést
végez.
9.1.1.7.

Nemzetbiztonsági kabinet (1047/2009. (IV. 13.) Korm. határozat)

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 23. § (1) bekezdésében
meghatározott hatáskörében eljárva a következőket határozza el:
Kormány kabinetjeként
– a Kormánykabinet,
– a Gazdasági Kabinet,
– a Nemzetbiztonsági Kabinet,
– a Társadalompolitikai Kabinet működik.
A kabinetek – ha jogszabály vagy kormányhatározat eltérően nem rendelkezik – az általuk
tárgyalt előterjesztések kapcsán állást foglalnak az ügyek érdemében, ennek keretében
véleményt nyilvánítanak, illetve döntési javaslatot tesznek.
A Nemzetbiztonsági Kabinet a Kormány ügyrendje szerinti döntés-előkészítési rendben
közreműködik a Kormány honvédelmi és rendvédelmi politikája végrehajtásának
összehangolásában, így különösen részt vesz a haza védelmét és a szövetségesi
kötelezettségek teljesítését, a közbiztonság, valamint a nemzetbiztonság védelmét, továbbá
az élet- és vagyonvédelmet érintő döntések előkészítésében, illetve figyelemmel kíséri azok
végrehajtását.
A Nemzetbiztonsági Kabinet elnöke a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter, további tagjai a honvédelmi miniszter, az igazságügyi és rendészeti
miniszter, a külügyminiszter és az önkormányzati miniszter. A Nemzetbiztonsági Kabinet
ülésére a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert és a pénzügyminisztert meg kell hívni.
9.1.1.8.

2004. évi XIX. törvény a Vám- és Pénzügyőrségről

Az Európai Unió saját forrásainak, a Magyar Köztársaság költségvetésének biztosítása, a
rendvédelmi, a fogyasztó- és piacvédelmi, továbbá a tagállami feladatok és a Vám- és
Pénzügyőrség szerveinek feladata ellátása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt
alkotja:
9.1.1.8.1.

A Vám- és Pénzügyőrség jogállása

1. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség az adópolitikáért felelős miniszter irányítása és
felügyelete alatt álló fegyveres rendvédelmi, államigazgatási szerv, amely önálló jogi
személyiséggel, országos hatáskörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó központi
költségvetési szerv.
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9.1.1.8.2.

A Vám- és Pénzügyőrség feladatai

– 2. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség vámigazgatási jogkörében végzi:
• a) a vámhatáron át lebonyolódó áru- és utasforgalom vámellenőrzését, a
vámtartozások és a vámeljáráshoz kapcsolódó nem közösségi adók és díjak
kiszabását és beszedését,
• b) közvetlenül vagy közvetve – meghatározott körben – az áruk azonosságának
(adózási szempontból történő besorolásának, minőségének és egyéb jogszabály
által meghatározott követelményeknek) a vizsgálatát, illetve a vizsgálat
megtörténtének ellenőrzését,
• c) a vámokmányok adatainak vám- és statisztikai célú ellenőrzését, javíttatását,
nyilvántartását, összesítését, feldolgozását és átadását,
• d) a vám-, az adó- és egyéb jogszabályokban meghatározott adóztatási, ellenőrzési
és utólagos ellenőrzési feladatokat,
• e) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap Garanciarészlegéből
(EMOGA) finanszírozott kifizetésekhez kapcsolódó utólagos ellenőrzéseket.
– (2) A Vám- és Pénzügyőrség jövedéki igazgatási jogkörében végzi:
• a) a jövedéki jogszabályokban meghatározott jövedéki ellenőrzéssel,
• b) a jövedéki jogszabályokban meghatározott jövedéki adóügyekkel kapcsolatos
feladatokat.
– (3) A Vám- és Pénzügyőrség a bűnüldözési és nyomozó hatósági jogkörében végzi a
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) által
hatáskörébe utalt bűncselekmények megelőzését, felderítését és nyomozását.
– (4) A Vám- és Pénzügyőrség rendészeti és igazgatási jogkörében végzi:
• a) a külön jogszabály által hatáskörébe utalt szabálysértések felderítését és
elbírálását,
• b) a Vám- és Pénzügyőrség nyomozó hatóságai által elrendelt személyi védelmet
a vonatkozó jogszabályok keretei között,
• c) meghatározott körben anyagi javak, értékek őrzését, kísérését,
• d) mobil ellenőrző csoportok felállításával az Európai Unió (a továbbiakban: EU)
külső és belső határai mentén a mélységi ellenőrzést,
• e) a külön jogszabályban meghatározott rendvédelmi feladatok ellátását.
– (5) A Vám- és Pénzügyőrség nemzetközi tevékenysége keretében végzi:
• a) a közösségi és a külön jogszabályok alapján a Vám- és Pénzügyőrség
feladatkörébe tartozó ügyekben az informatikai rendszerek működtetéséből,
alkalmazásából adódó tagállami feladatokat,
• b) a nemzetközi egyezményekben és a kétoldalú megállapodásokban az
együttműködésből adódó feladatok ellátását,
• c) az EU által biztosított, a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó
támogatásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatását,
• d) az Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF) történő együttműködéssel és
koordinációval kapcsolatban a külön törvényben meghatározott feladatokat.
– (6) A Vám- és Pénzügyőrség egyéb feladatainak ellátása keretében végzi:
• a) külön jogszabályban szabályozott, nemzetközileg ellenőrzött termékek és
technológiák forgalmának ellenőrzését,
• b) a nemesfémforgalommal és fémjelzéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat,
• c) a vám-, a jövedéki, a szabálysértési és egyéb eljárások során keletkezett, a
feladat- és hatáskörébe tartozó adatok kezelését,
• d) a közúti határátkelőhelyek üzemeltetését, a fenntartásukra és fejlesztésükre
vonatkozó feladatok végrehajtását.
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9.1.1.8.3.

A Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományú tagjainak intézkedési és
szolgálati fellépési jogai és kötelezettségei

– 5. § (1) A Vám- és Pénzügyőrségnek a határátkelőhelyeken végzett feladatait ellátó,
a nyomozási, a szabálysértési, a vám- és jövedékellenőrzési, az őrzésvédelmi, a
hatósági, a végrehajtási eljárási feladatai ellátását végző, valamint mindezen
tevékenységek irányítását, felügyeletét és ellenőrzését ellátó személyek (a
továbbiakban együtt: pénzügyőrök) rendvédelmi tevékenységet folytatnak,
egyenruha és szolgálati fegyver viselésére jogosultak.
– (2) A Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományú tagjai szolgálati jogviszonyban
állnak, a szolgálati jogviszony tartalmát külön törvény szabályozza.
– (3) A Vám- és Pénzügyőrség tagja köteles a Vám- és Pénzügyőrség számára a 2. §ban meghatározott feladatokat előíró, valamint a külön jogszabályokból a Vám- és
Pénzügyőrségre háruló feladatokat ellátni.
– (4) A Vám- és Pénzügyőrségre háruló feladatok teljesítése során a szervezet
szolgálati jogviszonyban álló tagja jogosult:
• a) a szolgálati feladatok végrehajtása érdekében személyeket a Magyar
Köztársaság államterületén belül igazoltatni,
• b) ellenőrizni a szállítás alatt levő áruk, jövedéki termékek biztosítására
alkalmazott zárakat és jeleket, valamint a közösségi és a harmadik országból
érkező áruk vámkezelésének megtörténtét. Megvizsgálhatja és igazoltathatja a
szállítás alatt lévő jövedéki termékek, adótárgyak, áruk származását, e célból
közutakon személyeket, járműveket – a közúti közlekedés rendjéről szóló
jogszabályban meghatározott jelzések alkalmazásával – megállíthat, a vasúti és
autóbusz-pályaudvarokon, hajóállomásokon, repülőtereken tartózkodó, illetve
vasúton, hajón, személyszállító közforgalmú gépjárművön szállított utasok
csomagjait a szállítóeszközön tartózkodás ideje alatt, menet közben vagy az
állomásokon megvizsgálhatja,
• c) a vám- és jövedéki jogszabályok és a Vám- és Pénzügyőrség feladatát
meghatározó egyéb jogszabályok megsértésének észlelése, gyanúja esetén a
jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és a bizonyítékok biztosítása
érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. E célból a vám és nem közösségi
adók tekintetében jogszabálysértés elkövetésével gyanúsított személyt és tanúkat
meghallgathatja, a bizonyítékul szolgáló vagy elkobzás alá eső dolgokat
visszatarthatja, illetve lefoglalhatja. Ez a jogosultság és kötelezettség a
szolgálaton kívül levő pénzügyőrre is vonatkozik, ha az esetnél szolgálatban levő
pénzügyőr nincs jelen, vagy ha a szolgálatban levő pénzügyőrt az intézkedésben
segíteni kell,
• d) a vámterületre jogosulatlanul bevitt, vagy a vámfelügyelet alól elvont áru,
illetve adózatlan jövedéki termék felderítése érdekében az illetékes vámhatóság
vezetőjének határozata alapján belépni és ellenőrzést folytatni olyan helyiségben,
ahol azonosított és ellenőrzött forrásból származó adatok alapján
valószínűsíthetően a vámjogszabályok megsértésével árut, illetve a jövedéki
törvény előírásait megszegve ásványolajat, vagy jövedéki terméket tartanak,
tárolnak, illetve állítanak elő. A helyiségbe való belépést és az ott folytatott
ellenőrzést két hatósági tanú jelenlétében, az ellenőrzött személy kíméletével,
lehetőleg nappal kell végrehajtani. A vámhatóság az intézkedésről jegyzőkönyvet
vesz fel, amelyben rögzíti az intézkedés során megállapított tényeket, illetve a
hatósági tanúk azonosításához szükséges adatokat,
• e) a Vám- és Pénzügyőrség hatáskörébe tartozó bűncselekmény vagy
szabálysértés elkövetésén tetten ért, illetve annak elkövetésével megalapozottan
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gyanúsítható személy kilétét megállapítani. E célból jogosult az ilyen személyeket
feltartóztatni, a Vám- és Pénzügyőrség szerveihez előállítani. A feltartóztatás és
az előállítás időtartama csak a céljának eléréséhez szükséges ideig tarthat, de a
nyolc órát nem haladhatja meg. Ezt az időtartamot a feltartóztatást, előállítást
foganatosító vámszerv vezetője egy alkalommal négy órával meghosszabbíthatja,
• f) a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományú tagja, amennyiben megalapozott
a gyanú, hogy az ellenőrzés alá vont személy testében, testüregében kábítószert
vagy kábítószernek minősülő anyagot szállít, jogosult az ilyen személy
beleegyezésével vizeletvétel és orvosi vizsgálat elrendelésére. A beleegyezés
megtagadása esetén a vámszerv vezetője felhatalmazó kérelmet terjeszt elő az
illetékes ügyészséghez. Ilyen esetben a vizeletvétel és az orvosi vizsgálat csak az
ügyész felhatalmazásával rendelhető el. A feltartóztatás és az orvosi vizsgálat
időtartama a nyolc órát nem haladhatja meg,
• g) a vám- és jövedéki ellenőrzés végrehajtása során – a vám- és jövedéki
jogszabályok és a Vám- és Pénzügyőrség feladatát meghatározó egyéb
jogszabályok megsértésének észlelése, gyanúja esetén – elrendelni az ellenőrzés
tárgyát képező áru hivatalos helyre történő azonnali beszállítását, amennyiben az
ellenőrzés biztonságos lefolytatásához az ellenőrzés helyszínén a feltételek nem
adottak, illetve az ellenőrzés végrehajtása mások személyi és/vagy
vagyonbiztonságát veszélyezteti. Az áru birtokosa köteles az elrendelésnek eleget
tenni, és amennyiben vele szemben az eljárás során jogsértés elkövetésének
gyanúja nem merül fel, kérheti igazolt költségeinek megtérítését.
– (5) A jogszerűen fellépő pénzügyőr intézkedéseinek az ellenőrzött személy köteles
alávetni magát.
– 6. § A Vám- és Pénzügyőrség polgári alkalmazottainak jogviszonyára a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
– 7. § A Vám- és Pénzügyőrség a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködéséről
szóló 2002. évi LIV. törvény, az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi
együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény, valamint a vonatkozó nemzetközi
szerződések alapján együttműködik a külföldi és a nemzetközi rendvédelmi
szervekkel.
9.1.1.8.4.

Titkos információgyűjtés

– 21. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség nyomozó hivatalai, valamint a Vám- és
Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága (a továbbiakban:
felhatalmazott szervek) a Be. által a Vám- és Pénzügyőrség nyomozóhatósági
hatáskörébe utalt bűncselekmény elkövetésének megelőzésére, felderítésére,
megszakítására, az elkövető kilétének megállapítására, elfogására, körözött személy
felkutatására, tartózkodási helyének megállapítására, bizonyítékok megszerzésére,
valamint a büntetőeljárásban résztvevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak, az
igazságszolgáltatással együttműködő személyek védelme érdekében – e törvény
keretei között – titokban információt gyűjthetnek.
– (2) Az (1) bekezdés alapján tett intézkedések, az abban érintett természetes és jogi
személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek adatai nem
hozhatók nyilvánosságra.
– (3) A felhatalmazott szervek, valamint a beszerzett adat és az információgyűjtés
ténye tekintetében az ügyész és a bíró a titkos információgyűjtés során – külön
engedély nélkül – megismerhetik a minősített adat tartalmát.
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9.1.1.8.5.

Bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés

– 22. § (1) A felhatalmazott szervek bűnüldözési feladataik teljesítése érdekében
• a) informátort, bizalmi személyt vagy a Vám- és Pénzügyőrséggel titkosan
együttműködő más személyt vehetnek igénybe,
• b) az eljárás céljának leplezésével (puhatolás) vagy a kilétét leplező fedett
nyomozó igénybevételével információt gyűjthetnek, adatot ellenőrizhetnek,
• c) saját személyi állományuk, valamint a velük együttműködő személy és
pénzügyőri jelleg leplezésére, védelmére fedőokiratot állíthatnak ki,
használhatnak fel, fedőintézményt hozhatnak létre, és tarthatnak fenn,
• d) a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható és vele kapcsolatban lévő
személyt, valamint a bűncselekménnyel kapcsolatba hozható helyiséget, épületet
és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, járművet, eseményt
megfigyelhetnek, arról információt gyűjthetnek, az észlelteket hang, kép, egyéb
jel vagy nyom rögzítésére szolgáló technikai eszközzel (a továbbiakban: technikai
eszköz) rögzíthetik,
• e) a bűncselekmény elkövetőjének leleplezésére vagy a bizonyítás érdekében,
indokolt esetben – sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó – csapdát
alkalmazhatnak,
• f) mintavásárlás végzése érdekében informátort, bizalmi személyt, a
felhatalmazott szervekkel titkosan együttműködő más személyt vagy fedett
nyomozót, továbbá – az ügyész engedélyével – álvásárlás, bizalmi vásárlás,
bűnszervezetbe való beépülés, illetve – a 7. § rendelkezéseinek
figyelembevételével – ellenőrzött szállítás folytatása érdekében fedett nyomozót
alkalmazhatnak,
• g) ha a bűncselekmény megelőzésére, felderítésére, az elkövető elfogására,
kilétének megállapítására nincs más lehetőség, a sértettet szerepkörében –
életének, testi épségének megóvása érdekében – pénzügyőr igénybevételével
helyettesíthetik.
– (2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésére a Vám- és Pénzügyőrség a természetes
személyekkel, a jogi személyekkel vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekkel titkos együttműködési megállapodást köthet. Ennek keretében a Vámés Pénzügyőrség kezdeményezheti a bűnüldözés szempontjából különleges
fontosságú ilyen szervezetek munkatársával hivatásos szolgálati, közszolgálati,
közalkalmazotti jogviszony, illetve munkajogviszony (a továbbiakban:
munkaviszony) létesítését.
– (3) Az e törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében a Vám- és
Pénzügyőrség – külön megállapodás alapján meghatározott időtartamra –
munkaviszonyt kezdeményezhet a (2) bekezdés hatálya alá tartozó szervezeteknél.
– (6) Rendvédelmi szerv és nemzetbiztonsági szolgálat fedőintézményként, okmánya
fedőokmányként csak az illetékes miniszter és az érintett szervezet országos
vezetőjének tájékoztatásával alkalmazható.
– (7) A felhatalmazott szervek az informátor, a bizalmi személy, a Vám- és
Pénzügyőrséggel titkosan együttműködő más személy, a fedett nyomozó, valamint a
fedőokirat és a fedőintézmény védelme érdekében a közigazgatási
nyilvántartásokban, így különösen a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban, a
személyi igazolvány nyilvántartásban, az anyakönyvi nyilvántartásban, az úti
okmány nyilvántartásban, a gépjárművezetői engedély és gépjármű nyilvántartásban,
az ingatlan-nyilvántartásban, a cégnyilvántartásban fedőadatokat helyezhetnek el. A
fedőadat elhelyezésének ténye, az elhelyezésre vonatkozó rendelkezést tartalmazó
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okirat vagy más adathordozó államtitoknak minősül. A fedőadatokat törölni kell, ha
az elhelyezés alapjául szolgáló bűnüldözési érdek megszűnt.
9.1.1.8.6.

Az együttműködők díjazása

23. § A felhatalmazott szervek a velük együttműködők tevékenységéért indokolt mértékű
anyagi ellenszolgáltatást nyújthatnak.
9.1.1.8.7.

Bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés

– 31. § (1) A felhatalmazott szervek bírói engedéllyel a 21. § (1) bekezdésében
meghatározott bűnüldözési célból a súlyos bűncselekmények esetében
• a) lakást és telephelyet titokban átkutathatnak (titkos kutatás), az észlelteket
technikai eszközzel rögzíthetik,
• b) lakásban és telephelyen történteket technikai eszközök segítségével
megfigyelhetik és rögzíthetik,
• c) levelet és egyéb postai küldeményt felbonthatnak, azok tartalmát
megismerhetik, azt technikai eszközzel rögzíthetik,
• d) közcélú telefonvezetéken vagy azt helyettesítő hírközlési szolgáltatás útján
továbbított közlés tartalmát megismerhetik, az észlelteket technikai eszközzel
rögzíthetik,
• e) az Interneten vagy más számítástechnikai úton történő levelezés (e-mail) során
keletkezett adatokat és információkat megismerhetik és felhasználhatják.
– (2) Az (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott eszközök alkalmazása során
gyűjtött, a titkos információgyűjtés alapjául szolgáló eljárásban nyilvánvalóan nem
érintett személyekre vonatkozó adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni, azok a
továbbiakban nem kezelhetők és nem használhatók fel.
– (5) A Vám- és Pénzügyőrség felhatalmazott szervei a bírói engedélyhez kötött titkos
információgyűjtő eszközök alkalmazását a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattól
rendelik meg
– 33. § (1) Ha a különleges eszköz alkalmazásának engedélyezése olyan késedelemmel
járna, amely az adott ügyben nyilvánvalóan sértené a bűnüldözés eredményességéhez
fűződő érdeket, a felhatalmazott szervek vezetői legfeljebb a bírói döntésig
engedélyezhetik a különleges eszköz alkalmazását (sürgősségi elrendelés).
– (5) A különleges eszközzel végzett megfigyelés befejezését követő 8 napon belül
meg kell semmisíteni a megfigyelés célja szempontjából érdektelen rögzített
információt vagy az ügyben nem érintett személy adatait.
– 37. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség bűnüldözési célú adatkezelési rendszereibe csak a
vámhatóság, illetve a vámhatóság működését ellenőrző szerv tagja, az adópolitikáért
felelős miniszter által irányított minisztériumnak a miniszter által kijelölt
köztisztviselője, az adatvédelmi biztos és az általa felhatalmazott személy, valamint
törvény által feljogosított más szerv képviselője tekinthet be, kérhet felvilágosítást,
értesítést vagy adatszolgáltatást.
– (2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül, törvényben meghatározott feladataik
teljesítése érdekében, a cél megjelölésével adatszolgáltatást kérhetnek:
• a) a bíróság,
• b) az ügyészség,
• c) a nyomozó hatóság,
• d) a nemzetbiztonsági szolgálatok,
• e) a határőrség illetékes szerve,
• f) a külpolitikáért felelős miniszter által irányított minisztérium illetékes szerve,
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• g) a honvédelmi igazgatás illetékes szerve,
• h) a törvényben meghatározott más szervezet.
– (5) A Vám- és Pénzügyőrség a nyomozó hatósági jogkörébe tartozó
bűncselekményekkel összefüggésben keletkezett személyes és bűnüldözési adatokat
– beleértve a titkos információgyűjtés során keletkezett adatokat is – az Európai
Rendőrségi Hivatal, a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete, a Schengeni
Információs Rendszer központja és nemzeti egysége, valamint a bűnüldöző szervek
együttműködését szabályozó egyéb, két- és többoldalú nemzetközi szerződésen
alapuló regionális bűnüldözési szervezet részére az Európai Unió bűnüldözési
információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében
megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény
rendelkezései alkalmazásával vehet, illetve adhat át.
9.1.1.8.8.

Együttműködési kötelezettség

40. § A Vám- és Pénzügyőrség nyomozó szervei, a Rendőrség és a Határőrség illetékes
szervei hatáskörükben eljárva kötelesek együttműködni, és kötelesek egymást a
bűnmegelőző és felderítő tevékenység gyakorlása során támogatni.
9.1.1.9.

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről

Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi egyezményekből eredő feladatok
teljesítése érdekében, valamint az életet és a vagyonbiztonságot, a természetes és épített
környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzése és károsító
hatásai elleni védekezés egységes irányítási rendszerének kialakítása és működtetése,
továbbá a veszélyhelyzetben, illetve a katasztrófa sújtotta területeken alkalmazható
szabályok bevezetése céljából a következő törvényt alkotja:
9.1.1.9.1.

Általános szabályok

– 1. § (1) A katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés (a továbbiakban:
katasztrófavédelem) nemzeti ügy. A védekezés egységes irányítása állami feladat.
– (2) Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van arra, hogy megismerje a
környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési
szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a
katasztrófavédelemben.
– 2. § (1) A védekezést és a következmények felszámolását az erre a célra létrehozott
szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával,
valamint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban:
Pvt.) alapján létrehozott polgári védelmi szervezetek, a hivatásos katasztrófavédelmi
szervek, a hivatásos önkormányzati tűzoltóság, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar
Honvédség, a rendvédelmi szervek és az állampolgárok, továbbá az állami
meteorológiai szolgálat, az állami mentőszolgálat, az egészségügyi államigazgatási
szerv, az önkéntesen részt vevő társadalmi szervezetek, valamint a civil és az erre a
célra létrehozott köztestületek, továbbá a nem természeti katasztrófák esetén annak
okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok (a továbbiakban
együtt: katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve közreműködésével
kell biztosítani.
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– (2) A katasztrófavédelemben részt vevők feladataikat – ha jogszabály másként nem
rendelkezik – e törvény alapján, illetőleg a polgári védelmi kötelezettség keretében
látják el.
9.1.1.9.2.

A törvény alkalmazási köre

– 4. § (1) E törvényt kell alkalmazni a katasztrófahelyzetben, illetve a katasztrófa
megelőzése érdekében (beleértve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezést is) a Magyar Köztársaság területén végzett
katasztrófaveszélyes tevékenységre, továbbá akkor, ha a katasztrófa károsító hatása
ellen a Magyar Köztársaság területén védekezés szükséges.
– (2) A törvény IV. fejezetének hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén
működő, veszélyes ipari üzemekre és veszélyes létesítményekre, valamint a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésében, az ellenük való
védekezésben érintett közigazgatási szervekre és gazdálkodó szervezetekre, helyi
önkormányzatokra, természetes személyekre.
– (3) A törvény IV. fejezetének hatálya nem terjed ki:
• a) az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 1. § (1) bekezdésében az
atomenergia alkalmazásával összefüggésben meghatározott tevékenységekre,
jogosultságokra és kötelezettségekre,
• b) a veszélyes anyagoknak a veszélyes ipari üzemen kívüli közúti, vasúti, légi
vagy vízi szállítására, illetve a szállítás közbeni ideiglenes tárolására,
• c) a veszélyes anyagoknak a veszélyes ipari üzemen kívüli vezetékes szállítására,
beleértve a szivattyúállomásokat,
• d) ásványi nyersanyagok feltárásával és kitermelésével kapcsolatos föld alatti,
külszíni vagy fúrólyukas bányászati tevékenységekre, kivéve az ásványi
nyersanyagok vegyi vagy termikus feldolgozását, tárolását, ha annak során a
külön jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségű veszélyes
anyag jelen van,
• e) a hulladéklerakókra, kivéve az ásványi nyersanyagok kitermeléséből származó
hulladékok, meddők feldolgozására szolgáló létesítményeket (beleértve a derítőés ülepítő medencét is), ahol a külön jogszabályban meghatározott küszöbértéket
elérő mennyiségű veszélyes anyag van jelen, különösen abban az esetben, ha a
tevékenység a hulladékok vegyi és termikus feldolgozásával jár együtt,
• f) a katonai célból üzemeltetett veszélyes ipari üzemekre, veszélyes
létesítményekre.
9.1.1.9.3.

A Kormány feladatai

5. § A Kormány a katasztrófavédelem megszervezése és irányítása érdekében:
– a) megszervezi a katasztrófák elleni védekezés irányítását és a végrehajtás
összehangolását, a tervezés kormányszintű feladatainak végrehajtását, a katasztrófák
következményeinek felszámolására való felkészülés, a megelőzés és a végrehajtás
feladatainak tárcák közötti koordinációját, e koordináció érdekében létrehozza a
Kormányzati Koordinációs Bizottságot, meghatározza annak – e törvényben foglalt
feladat- és hatásköre figyelembevételével – eljárási szabályait, jóváhagyja szervezeti
és működési rendjét,
– b) meghatározza a Kormány tagjainak és a védekezésben érintett állami szerveknek a
katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait,
– c) megköti a katasztrófákkal kapcsolatos kölcsönös tájékoztatásra és
segítségnyújtásra, valamint a megelőzés területén történő együttműködésre irányuló
nemzetközi egyezményeket,
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– d) összehangolja a katasztrófavédelemmel összefüggő oktatási, képzési, tudományos
kutatási és műszaki fejlesztési tevékenységet,
– e) létrehozza az országos katasztrófavédelmi információs rendszert,
– f) kihirdetésre előkészíti a veszélyhelyzetben bevezetésre kerülő, az egyes törvények
rendelkezéseitől eltérő rendeletek tervezeteit, és megküldi azokat a végrehajtásért
felelős személyeknek és szervezeteknek,
– g) az éves költségvetésben javasolja a hazai és a nemzetközi segítségnyújtásra
fordítható előirányzat mértékét,
– h) kialakítja a nemzetközi segítségnyújtásban történő magyar részvétel rendszerét.
9.1.1.9.4.

Kormányzati Koordinációs Bizottság

– 9. § A Kormányzati Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a
védekezésre való felkészülésben és a megelőzésben kialakítja és érvényesíti a
Kormány katasztrófavédelemmel összefüggő döntéseinek előkészítése során a
felkészülés, valamint a védekezés egységes követelményeit.
– 10. § A Bizottság a védekezés irányítása területén:
• a) összehangolja a megyei, a fővárosi védelmi bizottság elnöke, valamint a
védekezésben részt vevő szervek katasztrófák elleni védelmi tevékenységét,
• b) összehangolja a miniszterek és az államigazgatási szervek védekezéssel
kapcsolatos tevékenységét,
• c) összehangolja a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek védekezési
tevékenységét.
– 11. § A Bizottság vezetője kezdeményezi a Kormánynál a védekezéshez, illetve a
katasztrófaveszély elhárításához szükséges nemzetközi segítség igénybevételét,
illetve összehangolja a védekezésben részt vevő magyar és külföldi szervek és
szervezetek tevékenységét.
– 12. § A katasztrófaveszély elhárítására, illetve a katasztrófa elleni védekezés során –
a következmények felszámolása érdekében – védekezési munkabizottság működik. A
katasztrófavédelem irányítása a szakirányítást végző miniszterek közreműködésével
valósul meg.
9.1.1.9.5.

A katasztrófák elleni védekezésért felelős hivatásos szervek

– 25. § (1) A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a polgári védelem és az állami tűzoltóság
országos szerveiből összevont, annak területi szervei, a megyei parancsnokságokból
összevont, államigazgatási feladatot is ellátó rendvédelmi szervek.
– (2) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és annak területi szervei ellátják
a hivatásos állami tűzoltóság, valamint a polgári védelmi szervezetek jogszabályban
meghatározott feladatait.
– (3) A katasztrófavédelmi szervezet országos hatáskörű központi szervre, Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra és területi szervekre tagozódik, tagjai hivatásos
állományúak, köztisztviselők és közalkalmazottak.
– (4) Területi szervek a megyei igazgatóságok, amelyek alárendeltségében helyi
szervként polgári védelmi kirendeltségek működnek. Budapest főváros polgári
védelmi szervezete közvetlenül a központi szerv alárendeltségében működik, helyi
szervei a kerületi kirendeltségek. A megyei igazgatóságok ellátják a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok közvetlen
szakmai felügyeletét.
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9.1.1.9.6.

A központi szerv

26. § A központi szerv az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, amely önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A főigazgató az alárendeltjei, az
önkormányzati, a létesítményi, az önkéntes tűzoltóságok szakmai feladatainak végrehajtása
érdekében:
– a) ellátja az ágazati jogszabályokban számára meghatározott feladatokat,
– b) meghatározza a polgári védelmi, a tűzvédelmi és műszaki mentési, a
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és
ellenőrzi az alárendelt szervezetek szakmai munkáját és tevékenységét,
– c) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányításával közreműködik a
katasztrófák várható következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó
tervezésben,
– d) kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési
szakmai elveket és követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos
tervező, szervező feladatokat, vezeti alárendelt szervezeteinek a bekövetkezett
események következményeinek felszámolására irányuló tevékenységét,
– e) részt vesz a katasztrófák megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi
együttműködésben,
– f) szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek
rendelkezésre állását, illetve a külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő
kijuttatását, szervezi a nemzetközi katasztrófa segítségnyújtás gyakorlati
végrehajtását, a szállítmányok továbbítását és folyamatos kapcsolatot tart a
nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel, e tevékenységbe bevonja a
különböző karitatív szervezeteket, a Magyar Vöröskeresztet és azokat a nemzetközi
karitatív szervezeteket vagy azok magyar tagozatait, amelyek erre előzetesen a
Főigazgatósággal megállapodást kötöttek,
– g) ellátja a hatáskörébe tartozó hatósági, szakhatósági és szakértői feladatokat,
– h) ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával és felkészítésével, ellátásával
és alkalmazásával, valamint a lakosság és az anyagi javak mentésével összefüggő
tervezési és szervezési feladatokat,
– i) együttműködik a hazai és a nemzetközi katasztrófavédelmi szervezetekkel a
katasztrófák elhárításában,
– j) biztosítja a védelmi igazgatás szerveihez szükséges szakértőket, és részt vesz a
védelmi igazgatás tervezési feladataiban,
– k) együttműködik az országos illetékességgel eljáró szervek ágazati katasztrófa
elhárítási szervezeteivel.
9.1.1.9.7.

132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet az önkormányzati miniszter feladat- és
hatásköréről

– 1. § Az önkormányzati miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelős: c) a
katasztrófák elleni védekezésért,
– 2. § A miniszter az e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány
határozataiban meghatározott feladatkörében: k) meghatározza a hatáskörébe tartozó
honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi
felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását, ellátja a védelmi felkészüléssel
kapcsolatos feladatokat.
– 3. § A miniszter
• c) a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége körében felel a polgári
védelemért és a tűz elleni védekezésért, e körben előkészíti különösen
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• ca) a katasztrófák elleni védekezés egységes irányítási rendszerének kialakításáról
és működtetéséről,
• cb) a polgári védelem feladatairól, szervezetéről, működéséről, az állampolgárok
és szervezetek polgári védelmi kötelezettségéről,
• cc) a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatokról,
• cd) az ipari balesetek megelőzéséről és elhárításáról, valamint az országhatáron
túli hatással járó ipari balesetek nemzetközi értesítési és kölcsönös
segítségnyújtási rendszeréről,
• ce) az infrastruktúra kritikus elemeivel kapcsolatos feladatokról,
• (3) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége körében
o a) irányítja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot;
o b) működteti
o ba) az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszert,
o bb) a Nemzeti Helyzetértékelő Központot;
o c) felügyeli a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központot.
– 8. § A miniszter a katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatos felelőssége körében
• a) irányítja a polgári védelemmel összefüggő hatósági tevékenységet, ellátja a
polgári védelem szervezet- és tevékenységirányításával kapcsolatos feladatokat,
• b) előkészíti a tűz elleni védekezés állami és önkormányzati feladatával,
szervezetével, működésével összefüggő jogi szabályozást, kialakítja a tűz elleni
védekezés szakmai szabályait, és gondoskodik azok érvényesítéséről, ellátja a tűz
elleni védekezés szervezet- és tevékenységirányításával kapcsolatos
jogszabályban meghatározott feladatokat,
• c) szakirányítást és szakmai felügyeletet gyakorol az önkormányzatok és a
gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi tevékenysége felett,
• d) előkészíti – az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatójával együttműködve
– a nukleárisbaleset-elhárítási nemzeti politikát érintő kormányzati döntéseket, és
koordinálja a kormányzati szervek nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos
felkészülésének feladatait,
• e) biztosítja a RODOS valósidejű nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató
rendszer, valamint a Nemzetközi Radiológiai Adatcsere Központ működési
feltételeit, kapcsolatot tart az európai adatcsere-központokkal,
• f) ellátja a NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzet Tervezési Bizottságának
(SCEPC) szerveivel való kapcsolattartást,
• g) ellátja a polgári veszélyhelyzeti tervezéssel összefüggő feladatokat,
• h) ellátja a Kormányzati Koordinációs Bizottság elnöki teendőit,
• i) közreműködik a rendvédelmi szervek hivatásos állományának szolgálati
jogviszonyával és társadalombiztosítási ellátásával kapcsolatos jogi szabályozás
előkészítésében,
• j) közreműködik a polgármesterek, jegyzők katasztrófavédelmi felkészítésének
szervezésében,
• k) koordinálja a kritikus infrastruktúrával kapcsolatos feladatok ellátását,
• l) irányítja és felügyeli a katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szakmai képzés,
továbbképzés rendszerét és szerveit,
• m) közreműködik a polgári válság-, katasztrófa- és veszélyhelyzeti irányítási
rendszer továbbfejlesztésében,
• n) irányítja a védelmi igazgatás - feladat- és hatáskörébe tartozó - egyes
feladatainak ellátásában részt vevő szervek értesítésével összefüggő
tevékenységeket.
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9.1.1.9.8.

Nemzeti Helyzetértékelő Központ (NHK)

– Az ezredfordulóhoz kapcsolódóan YK2-es munkacsoportként indult.
– A 2010/2002 (I. 25.) Korm. határozat elrendeli, hogy az ágazatok lehetőségeit
meghaladó méretű válsághelyzetek esetére a polgári veszélyhelyzet tervezésben
érintett
minisztériumok
ez
irányú
elemző-értékelő
képességének
továbbfejlesztésével, a szükséges hírközlési, informatikai elemek rendszerszerű
kialakításával és továbbfejlesztésével kell biztosítani a kormányzati döntéselőkészítést. Ennek érdekében a Belügyminisztériumban a polgári válságok
kezelésére az érintett minisztériumok részvételével központi értékelő és elemző
részleget kell működtetni a Nemzetbiztonsági Kabinet információkkal történő
ellátására.
– A 168/2006 (VII. 28.) Korm. rendelet az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztériumhoz telepíti, Nemzeti Helyzetértékelő Központ néven.
– A belügyminiszter 29/2005. (BK. 15) BM utasítása a terrorizmus elleni fellépés
egységes végrehajtására
• Terrorizmus elleni küzdelem aktuális feladatairól szóló 2112/2004. (V. 7.) Korm.
hat.
• Fokozatok elrendelése, módosítása, megszűntetése (A, B, C, D)
• NHK kapcsolódás
– 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
feladat- és hatásköréről
• 5. § (3) A miniszter a katasztrófák elleni védekezésért való felelőssége körében b)
Működteti bb) a Nemzeti Helyzetértékelő Központot;
– 9/2007. (IK. 8.) IRM-ÖTM együttes utasítás a terrorizmus elleni fellépés egységes
végrehajtására
• Terrorizmus elleni fellépés általános feladatainak egységes végrehajtásáról szóló
2046/2007. (V. 7.) Korm. hat.
• Fokozatok elrendelése, módosítása, megszűntetése (A, B, C, D)
• NHK bázisán működő válságkezelő csoport
• lakosság tájékoztatása
• A, B, C, D fokozatok elrendelése esetén végrehajtandó feladatok
– 7/2007. IRM-ÖTM együttes utasítás a terrorizmus elleni fellépés egységes
végrehajtására: Marathon Terra alkalmazás fejlesztése.
– NHK feladatai veszélyhelyzetben
• Célkitűzések rögzítése, szem előtt tartása
• Információgyűjtés
• Információkezelés
• Médiafigyelés
• Feldolgozás
• Elemzés
• Várható kihatások felmérése
• Szakértők behívása, felkérése
• Döntés előkészítés
• Koordináció
• Kapcsolattartás
• Közvélemény tájékoztatása
• Értesítés, riasztás
• Működési feltételek biztosítása
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9.1.1.10.
9.1.1.10.1.

1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről
A büntetés-végrehajtási szervezet jogállása

– 1. § (1) A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) a külön
törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket,
büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság
átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá – törvény által megállapított
körben – az idegenrendészeti őrizetet végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi
szerv.
– (2) A bv. szervezet a feladatainak törvényes ellátásával járul hozzá a közrend és a
közbiztonság erősítéséhez.
– (3) A bv. szervezet részére feladatot törvény határozhat meg.
– 2. § (1) A bv. szervezet működését a Kormány az igazságügy miniszter útján
irányítja.
– (2) A bv. szervezet központi vezető szerve a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága (a továbbiakban: Országos Parancsnokság), élén a büntetésvégrehajtás országos parancsnokával (a továbbiakban: országos parancsnok).
– (3) A büntetések és az intézkedések végrehajtása felett az ügyészség – külön
törvényben meghatározottak szerint – törvényességi felügyeletet gyakorol.
– (4) A bv. szervezet költségvetése az Igazságügyi Minisztérium költségvetési
fejezetéhez tartozik.
– (5) Az Országos Parancsnokság, a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények,
továbbá a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó
szervezetek (a továbbiakban együtt: bv. szervek) jogi személyek.
9.1.1.10.2.

A bv. szervezet személyi állománya

– 10. § (1) A bv. szervezet személyi állománya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
hivatásos büntetés-végrehajtási szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: hivatásos
szolgálati jogviszony), továbbá külön jogszabályban meghatározott munkakörök
esetén, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban álló személyekből állhat.
– (2) A gazdálkodó szervezeteknél alkalmazottak hivatásos szolgálati jogviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban állhatnak.
– (3) Közalkalmazott, köztisztviselő, illetve munkaviszonyban álló személy csak olyan
munkakört láthat el, amelyhez a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének sajátos
feltételei nem szükségesek.
– (4) A bv. szervezet állománya olyan személyekből áll, akik rendelkeznek a
munkakör betöltéséhez szükséges – más jogszabályokban meghatározott – személyi,
egészségi, fizikai feltételekkel, megfelelő iskolai végzettséggel (szakképzettséggel)
és azokkal a pszichikai adottságokkal, amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy
feladatukat a fogvatartott emberek között emberséges módon lássák el.
– (5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti jogviszonyok tartalmát külön törvények
szabályozzák.
9.1.1.10.3.

Az intézkedési kötelezettség és az intézkedések alkalmazásának közös
szabályai

– 11. § (1) A személyi állomány tagja a bv. szervezet feladatkörében, szolgálati
beosztásának (munkakörének) a jogszerű ellátása során a jogszabályokban
meghatározott intézkedések megtételére jogosult és köteles.
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– (2) Az intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll
arányban annak törvényes céljával. Több lehetséges és alkalmas intézkedés közül azt
kell választani, amely az eredményesség biztosítása mellett a legkisebb személyi
korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.
– (3) Az intézkedő nem alkalmazhat kínzást, kényszervallatást, embertelen vagy
megalázó bánásmódot, az erre vonatkozó utasítást köteles megtagadni. A személyi
állomány tagja az ilyen magatartás tanúsítóját a cselekmény abbahagyására
felszólítani, vele szemben intézkedni, vagy az intézkedésre jogosult személynek
jelentést tenni köteles.
– (4) A személyi állomány tagja köteles megakadályozni, hogy a fogvatartottak
egymást bántalmazzák, sanyargassák, vagy egyéb, az emberi méltóságot sértő
magatartást tanúsítsanak.
– (5) Az intézkedés során kerülni kell a sérülés okozását, az emberi élet kioltását. Az
intézkedésnél megsérült személy részére – amint az lehetséges – segítséget kell
nyújtani, gondoskodni kell az orvosi ellátásáról, kórházi elhelyezés esetén a
hozzátartozó vagy más, a sérülttel kapcsolatban álló személy értesítéséről.
– (6) A személyi állomány egyenruha viselésére kötelezett tagját az intézkedése során
az egyenruhája és az igazolványa, egyenruha viselésére nem kötelezett tagját az
igazolványa igazolja.
– (7) Ha az intézkedések a személyi állomány vagy a fogvatartottak életének és testi
épségének a megvédésére, a fogva tartás törvényes biztosítására, a fogolyszökés
megakadályozására nem elegendők, a bv. szerv köteles más rendvédelmi szerv
közreműködését kérni.
9.1.1.10.4.

Titoktartási kötelezettség

– 12. § A bv. szervezet személyi állományának tagja az államtitkot és a szolgálati
titkot, valamint a tudomására jutott magántitkot köteles megtartani. A titoktartási
kötelezettség alól jogszabály, valamint jogszabály felhatalmazása alapján, az abban
megjelölt személy felmentést adhat.
9.1.1.10.5.

Együttműködési, tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettség

– 13. § (1) A bv. szervezet a jogszabályok keretei között együttműködik a fogvatartás
körülményeinek a figyelemmel kísérésére, a szabadulás után a társadalomba való
beilleszkedés elősegítésére, a karitatív tevékenység végzésére, továbbá az egyéb
büntetés-végrehajtási feladatok segítésére alakult börtönmissziókkal és társadalmi
szervezetekkel, az ilyen tevékenységet ellátó egyházakkal, alapítványokkal és
személyekkel. Ha az ilyen szervezetek vagy személy a bv. szervezet rendjére és
biztonságára vonatkozó jogszabályokat, vagy a bv. szervezettel kötött
megállapodásban foglaltakat megszegik, a bv. szervezet az együttműködést
megszüntetheti.
– (2) Intézet és gazdálkodó szervezet alapítása előtt ki kell kérni az érintett települési
önkormányzat, Budapesten az illetékes önkormányzat képviselő-testületének a
véleményét. Ugyancsak ki kell kérni e testületek véleményét az intézet jellegének a
megváltoztatásáról, a lakosságot érintő egyéb lényeges intézkedésekről pedig e
szerveket előzetesen tájékoztatni kell.
– (3) A bv. szervezet a közrend és a közbiztonság, az élet- és vagyonbiztonság súlyos
sérelme vagy annak közvetlen veszélye esetén, az intézkedésre jogosult rendvédelmi
szerv kérésére – a büntetés-végrehajtás biztonságának a veszélyeztetése nélkül –
segítséget nyújt a közrendvédelmi feladatok ellátásához. A segítség nyújtására
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kizárólag a bv. szervezet és az intézkedésre jogosult szerv közötti megállapodás
alapján, az abban foglaltak szerint kerülhet sor.
– (4) A személyi állomány tagja a szolgálati (munkaköri) feladatának ellátása során –
az illetékes hatóság intézkedéséig – a bíró, az ügyész, illetve az eljárásban
közreműködő más hivatalos személy részére, az e személyek életét, testi épségét,
személyes szabadságát sértő vagy közvetlenül veszélyeztető cselekmények
megakadályozása érdekében – feladata végrehajtásának a veszélyeztetése nélkül –
köteles a szükséges segítséget megadni. A szolgálati feladat végrehajtásának
elsődlegessége mellett a segítségnyújtás szükségességéről a konkrét körülmények
értékelésével a személyi állomány jelenlévő tagja dönt.
9.1.1.10.6.

A fogvatartott nyilvántartása

– 28. § (1) A fogvatartottról a fogva tartó bv. szerv helyi, az Országos Parancsnokság
központi nyilvántartást vezet.
– (2) A nyilvántartás kiterjed
• a) a fogvatartott személyazonosító adataira és fényképére;
• b) lakcímére;
• c) a végrehajtás során a büntetés-végrehajtás e törvényben meghatározott feladatai
ellátásához és a fogvatartott jogainak a gyakorlásához szükséges adatokra,
iratokra;
• d) a büntetőeljárásban, illetve a fogvatartottal kapcsolatos egyéb – bírósági,
ügyészségi, közjegyzői, államigazgatási – eljárásban keletkezett azon iratokra,
amelyeket jogszabály rendelkezése alapján a bv. szervezet részére meg kell
küldeni.
– 29. § (1) Az adatkezelő szerv a nyilvántartott adatokról és iratokról (a továbbiakban:
adatok) teljes körű tájékoztatást ad
• a) az igazságügy miniszter,
• b) a bíróság,
• c) az ügyészség,
• d) a rendőrség és az egyéb nyomozó hatóságok,
• e) a nemzetbiztonsági szolgálatok,
• f) az adatvédelmi biztos részére.
– (2) Az (1) bekezdésben nem említett állami szervek, nemzetközi és egyéb
szervezetek, továbbá az állampolgárok részére – jogszabályban meghatározott
esetben hivatalból, egyébként kérelemre – a feladataik ellátásához, illetve a jogaik
érvényesítéséhez szükséges adatokról az adatkezelő szerv tájékoztatást ad.
– (3) Az adatszolgáltatásra irányuló kérelemnek az adatkérés indokát, jogszabályi
alapját, illetve az adatszolgáltatáshoz fűződő érdek igazolását kell tartalmaznia.
– (4) A fogvatartott adatai – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai és
tudományos célra felhasználhatók.
– 30. § (1) A fogvatartott adatait a bv. szervezet, illetve az adatokról tájékoztatást kérő
szervek, szervezetek és állampolgárok kizárólag a jogszabályban meghatározott
feladataik törvényes ellátásához, illetve a kérelemben említett jog érvényesítéséhez
használhatják fel.
– (2) A fogvatartott a róla nyilvántartott adatokat – a (3) bekezdésben foglalt
kivételekkel – megismerheti, kérheti a téves adatok kijavítását és a jogellenesen
nyilvántartott adatok törlését. A fogvatartott ilyen kérelmét teljesíteni kell.
– (3) Nem hozható a fogvatartott tudomására a fogva tartás biztonságát érintő azon
adat, mely olyan intézkedéssel kapcsolatban keletkezett, amelyet a fogvatartott
törvényi rendelkezés következtében eltűrni köteles. A fogvatartott szabadulásakor a
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szolgálati vagy államtitkok kivételével – kérésére – ezeket az adatokat is
megismerheti.
– (4) A fogvatartottnak az adataival való rendelkezési joga nem sértheti a bűnüldöző és
igazságszolgáltatási szervek működéséhez, az állami és az önkormányzati feladatok
ellátásához szükséges adatok használatához fűződő közérdek érvényesítését.
9.1.1.11.

9.1.1.11.1.

A magyar büntetés-végrehajtás helyzete az Európai Uniós csatlakozás küszöbén 2002
Az európai unió tagállamai büntetés-végrehajtási rendszereinek főbb
jellemzői

Az Európai Unióban a tagállamok büntetés-végrehajtási rendszereinek jogi szabályozása
az egyes államok belső jogrendszerében található. Nincs tehát a tagállamokra kötelező
uniós jogi szabályozás.
Ugyanakkor az Európa Tanácsban már korábban több bizottság is foglalkozott a
büntetőpolitikai és börtönügyi kérdésekkel. Így a Bűnözési Problémák Európai Bizottsága
(CDPC), a Börtönügyi Együttműködési Bizottság (PC-R-CP), a Kínzás, Embertelen,
Megalázó Eljárás vagy Büntetés Elleni Bizottság (CPT). Ezek a bizottságok az Európa
Tanács Miniszteri Bizottsága felügyeletével működtek, illetve működnek, amely ajánlás
vagy határozat szintjére emelte a bizottságok javaslatait.
Az Európai Börtönszabályok öt részben összesen 100 pontban foglalja össze a
börtönrendszer működésének alapelveit, a börtönrendszerek működésére, a fogvatartottak
elosztására és osztályozására, elszállásolására, személyes higiéniájára, ruházatára,
ágyneműjére, élelmezésére, egészségügyi ellátására, fegyelmezésére és büntetésére, az
alkalmazható kényszerítő eszközökre, a fogvatartottak tájékoztatására és panaszaik
kezelésére, a külvilággal való kapcsolatra, a fogvatartottak vallási és erkölcsi támogatására,
vagyontárgyaik megőrzésére, szállításukra, más börtönbe való áthelyezésére, a
börtönszemélyzetre, a kezelési célokra és rezsimekre, a fogvatartottak oktatására,
képzésére, testnevelésére, testmozgására, sportjára, pihenésére, szabadulásra történő
felkészítésére, a különleges fogvatartotti csoportokra (előzetes letartóztatottak, az
elmebeteg, szellemileg fogyatékos fogvatartottak) vonatkozó ajánlásokat.
Az Európai Börtönszabályokon túl más Európai Tanácsi határozatok, ajánlások is
foglalkoztak a büntetés-végrehajtási rendszerek iránti követelményekkel. Ezek közül külön
említést érdemelnek A fogvatartottak választási, polgári és szociális jogairól, a
felfüggesztett ítéletről, a probációról és a börtönbüntetés egyéb alternatíváiról, az előzetes
letartóztatásról, a börtönszemélyzet státusáról, felvételéről és oktatásáról, az elítéltekre és a
börtönközösségekre vonatkozó személyiségközpontú kutatásokról, a feltételes
szabadságvesztésre ítélt bűnelkövetők felügyeletéről és utógondozásáról, a fogvatartottak
kezelésére vonatkozó standard (névadó) minimum szabályairól, a felnőtt bűnelkövetők
rövid időtartamú kezeléséről, a bűnelkövetőkkel végzett csoportos és közösségi munkáról,
a büntetés-végrehajtási munkáltatásról, a hosszú időtartamú büntetést töltő elítéltek
kezeléséről, a veszélyes fogvatartottak kezeléséről szóló egyes ajánlásokat.
A példák bizonyítják azt, hogy az Európai Unióban a büntetés-végrehajtási tevékenység
minden szegmensére található pontosan megfogalmazott, jól adaptálható ajánlás vagy
határozat.
Az Európai Parlament 1998. december 17-én határozatot hozott az Európai Unión belüli
fogva tartási körülményekről. A határozatban a Parlament felszólította a tagállamokat,
hogy teljes mértékben alkalmazzák az Európai Tanács ajánlásait, határozatait, az Európai
Börtönszabályokat, továbbá, hogy pontosan kövessék a Kínzás, Embertelen, Megalázó
Eljárás vagy Büntetés Elleni Bizottság ajánlásait.
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A határozatban a Parlament nyomatékosan követelte a tagállamoktól, hogy a fogvatartottak
családi kapcsolatait tartsák szem előtt. Előírták, hogy a tagállamok büntetés-végrehajtási
intézeteiben kerüljenek kialakításra az ellenőrzés nélküli, hosszabb időtartamú családi
látogatást biztosító külön helyiségek.
A határozatban szerepel az is, hogy amennyiben házastársakat ítélnek szabadságvesztésre,
őket egy zárkában, lakóhelyiségben kell elhelyezni, más zárkatársak nélkül. A
határozatban kezdeményezte az Európai Parlament, hogy a tagállamok törvényi szinten
szabályozzák a szabadságvesztés, az előzetes letartóztatás végrehajtását. Követelményként
írták elő azt, hogy a fogvatartottaknak hasonló színvonalú egészségügyi, orvosi ellátást kell
nyújtani, mint az ország többi lakosának. Előírták azt is, hogy minden egyes fogvatartott
egészségi állapotát a büntetés-végrehajtási intézetbe való felvételkor mérjék fel. A
határozatban állást foglaltak abban a kérdésben is, hogy az intézetekben szülő anyák
gyermekeikkel együtt két évig lehetnek együtt.
A határozatban az Európai Parlament felhívta a tagországokat, hogy "ne tétlenkedjenek" a
félig vagy teljesen nyitott büntetés-végrehajtási intézetek létesítése, működtetése terén. A
Parlament határozatában külön részként szerepel az a felszólítás, hogy az unió
tagállamainak kormányai konkrét intézkedésekkel támogassák a büntetésüket kitöltött
személyek újbóli munkába állását.
Az említett börtönszabályok, ajánlások, határozatok a magyar büntetés-végrehajtási
személyzet előtt ismertek, viszonylag nagy példányszámban magyar fordításban kiadásra
kerültek. Az ajánlások, határozatok a büntetés-végrehajtási szakképzés tananyagainak
részét képezik. Az 1990 utáni magyar jogalkotásban az ajánlásokat figyelembe vették, egy
részük már beépült hazai jogrendszerünkbe.
Az Európai Unió tagállamainak büntetés-végrehajtási mutatói igen jellemzőek a
börtönviszonyokra.
Érdemes elemezni és értékelni az egyes tagországok összes fogva tartottainak számát, a
100.000 lakosra jutó fogvatartotti létszámot, a büntetés-végrehajtási intézetek
befogadóképességét, a fogvatartottak és a férőhelyek számának arányát (a telítettséget, a
túltelítettséget), a börtönszemélyzet létszámát. (Az adatok az Európai Tanács Penological
Information Bulletin c. 2002. évi decemberi számából származnak.)
9.1.1.11.2.

Az európai uniós tagállamok börtönrendszereinek főbb adatai

Az említett adatokat bemutató táblázatból az alábbi következtetések vonhatók le:
– az európai börtönrendszerek döntő hányadában a lakosság lélekszámához
viszonyítva, vagy 100.000 lakosra kivetítve arányosan kevesebb a fogvatartottak
száma, mint például hazánkban, vagy a kelet-európai országokban. Ez a miatt van
így, mert az uniós tagállamokban gyakrabban élnek a szabadságvesztés helyetti
alternatív (vagy kreatív) büntetésekkel, a probációval, és fejlettebb szinten áll a
bűnmegelőzési tevékenység, továbbá a börtönből szabadultak utógondozása is;
– az uniós országokban a fogvatartottak számához viszonyítva nagyobb az intézetek
befogadó képessége, mint például hazánkban, ebből eredően kisebb mértékű az
intézetek telítettsége, túltelítettsége. Ez alól egyetlen kivétel van, Görögország, ahol
az intézetek telítettsége 158 %-os.
– a börtönszemélyzet létszáma a fogvatartottak számához viszonyítva sokkal magasabb
az Európai Unió országaiban, mint például hazánkban;
– az Európai Unió tagállamaiba kiutazó magyar büntetés-végrehajtási szakemberek
tapasztalatai, a külföldi szakirodalom leírásai alapján egyértelműen megállapítható,
hogy az uniós tagállamok börtönei korszerűbbek, biztonság-technikai, építészeti,
egészségügyi, foglalkoztatási, munkáltatási és sok más szempontból, mint például a
magyar, vagy a kelet-európai intézetek;
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– eltérőek az uniós börtönrendszerek működési filozófiájukban, az intézetek
tipizáltságában is. A működési filozófiájuk lényege abban összegezhető, hogy a
fogvatartottak személyiségfejlesztésére, oktatására, szakképzésére, családi
kapcsolataik fenntartásának elősegítésére, ellátására, egészségük megőrzésére sokkal
nagyobb figyelmet - és természetesen nagyságrendekkel magasabb pénzösszegeket
fordítanak - mint a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben. Az intézetek
rendszerében pedig markánsan elkülönülnek a szigorúan őrzött, magas biztonsági
fokozatú börtönök, a közepes biztonsági fokozatú börtönök, a félig nyitott, a nyitott
intézetek, vagy egy intézeten belüli ilyen típusú részlegek;
– az Európai Uniós börtönrendszerek fogvatartotti kezelési metodikáinak lényege
szerint a fogvatartott a szigorúbb és enyhébb rezsimekben intézetbeli magatartásra,
személyiségének fejlődése, megszerzett végzettsége, képzettsége függvényében kerül
elhelyezésre, és mindezek a tényezők határozzák meg az általa élvezett előnyöket,
vagy az őt ért hátrányokat.
– jellemző az is, hogy az un. "civil kontroll" nagy szerepet játszik az bv. intézetek
felügyeletében, ellenőrzésében. Ez főként a felügyelő bizottságok, büntetésvégrehajtási bizottságok, intézőbizottságok, intézeti tanácsok, intézeti bizottságok
működésében nyilvánul meg, amelyekben mindig képviselteti magát a települési,
kistérségi vagy régiós önkormányzat is.
9.1.1.11.3.

A magyar büntetés-végrehajtás helyzete különös tekintettel az európai uniós
igényekre

A jelenlegi magyar büntetés-végrehajtási rendszer jogi szabályozása csak alapjaiban felel
meg az Európai Uniós igényeknek. A büntetések és intézkedések végrehajtásáról 1979-ben
adták ki a 11. törvényerejű rendeletet (már a jogszabályi forma is elavult), és a
szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló IM
rendeletet pedig 1996-ban alkották meg. Felvetődik tehát a jogi szabályozás megújításának
igénye.
A magyar Büntetés-végrehajtási Szervezet egy katonai centrális alá-fölérendeltségen
alapuló, egyenruhás, fegyveres rendvédelmi szervezet. E jellemzők minősítéséhez érdemes
megismerni az Európai Börtönszabályok A személyzet c. III. részéből az 54/2. pontot. "Az
alkalmazottakat általában főállású hivatásos börtöntisztviselőkké kell kinevezni és
köztisztviselői státusba kell helyezni. Állásuk garanciája csakis a kifogástalan magatartás,
a hatékonyság, a testi és lelki egészség, valamint a megfelelő iskolázottság legyen. A
fizetés legyen elegendő ahhoz, hogy vonzza és megtartsa a pályán az alkalmas férfiakat és
nőket, a kiegészítő juttatások és szolgálati feltételek – tekintettel a munka nehézségére –
legyenek előnyösek".
Az ajánlás alapján megkérdőjelezhető a katonai jelleg, és felvetődik az illetmény- és
pótlékrendszer reformjának igénye is. Az Európai Uniós tagállamok börtönrendszereinek
főbb adataival is érdemes összehasonlítani a magyar büntetés-végrehajtási rendszer
jellemzőit.
9.1.1.11.4.

A magyar büntetés-végrehajtás főbb adatai

Hazánk mintegy 10 milliós lakosságához viszonyítva magas a napjainkban állandósuló
18.000 fős fogvatartotti létszám. A 100.000 lakosra jutó fogvatartotti létszám (178) is
kiemelkedően magas. A büntetés-végrehajtási intézetek befogadó képessége 11.234 fő, ami
azt jelenti, hogy a 32 büntetés-végrehajtási intézet telítettsége jelenleg 161 %-os, amire az
Európai Unió országaiban nincs is példa. Még egy további adattal is bizonyítható
elmaradásunk az Európai Uniós országokhoz viszonyítva. Hazánkban a büntetés-
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végrehajtási szervezet létszáma jelentősen alacsonyabb (7350 fő) a fogvatartotti
létszámmal összevetve.
A magyar büntetés-végrehajtási intézetek rendszere nem olyan differenciált, mint az
Európai Uniós tagállamoké. Vannak ugyan különleges biztonsági körleteink, amelyek
nagyjából megfelelnek az európai szigorúan őrzött, magas biztonságú intézetek
követelményeinek, de ilyen intézeteink nincsenek, csak intézet-részeink. A közepes
biztonsági fokozatú minősítés talán a legjellemzőbb a legtöbb magyar intézetekre. A félig
nyitott, nyitott rezsimek hiányoznak a magyar büntetés-végrehajtási rendszerből. A
szabadságvesztés végrehajtásának jelenlegi magyarországi gyakorlatában a fokozatok
(fegyház, börtön, fogház) bírói ítélet által meghatározott zártsága érvényesül. A
rendszerben nem érvényesül a rezsimekben való mozgási lehetőség, amely beszűkíti a
személyiségfejlesztés, a motiválás lehetőségeit.
A magyar büntetés-végrehajtási intézetek országbeli területi elhelyezkedése, befogadó
kapacitása nem felel meg a régiós igényeknek. Ez azt jelenti, hogy jelenleg nem vagyunk
képesek azt az uniós gyakorlatot érvényesíteni, amely szerint a fogvatartottakat abban –
amennyiben arra lehetőség nincs – a szomszédos régióban kell elhelyezni, ahol
szabadságvesztésük megkezdése előtt éltek, laktak, ahol hozzátartozóik élnek.
Magyarországon jelenleg a fogvatartottak hozzátartozóira jelentős költségeket rónak a
látogatásra utazások, és ez a családi, társas kapcsolatok lazulásához, megszűnéséhez
vezethet. A magyarországi börtönökben a fogvatartottak oktatásához, képzéséhez,
sportolásához, a szakmai tevékenységhez, a közművelődéshez a napi egy óra időtartamú
szabadlevegőn tartózkodáshoz szükséges létesítmények, területek csak igen szűkösen
biztosítottak.
Bár a magyar büntetés-végrehajtási intézetekben működik civil kontroll (pl. a Helsinki
Bizottság tevékenysége, a börtönmissziók, a karitatív szervezetek, egyházak), de a civil
kontrollban még nem érvényesülnek eléggé a települési, kistérségi vagy régiós érdekek.
9.1.1.11.5.

A magyar büntetés-végrehajtás fejlesztésének fő irányai, céljai, feladatai az
európai unióhoz történő csatlakozás nézőpontjából

d) A magyar büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogi szabályozást úgy tartalmában, mint
formájában meg kell újítani. Módosítani szükséges a Büntetés-végrehajtási
Szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvényt, és egy új törvény tervezetét kell
kidolgozni, a szabadságvesztés, az előzetes letartóztatás, a kényszergyógykezelés, az
igazságügyi elmemegfigyelés, az elzárásra beutalás, az idegenrendészeti őrizet
büntetés-végrehajtási intézetekben történő végrehajtásának szabályairól. Ezen
alapszabályozás megtörténte után a végrehajtás gyakorlatának egységesítése
érdekében jelentős számban kell kiadni IM rendeletet, országos parancsnoki és
intézetparancsnoki intézkedéseket. Végül – mivel az ördög a részletekben bújik meg
– szabályzatok, módszertani útmutatók, ajánlások kiadásával kell a jogszabályok
keretein belüli szakszerű gyakorlat kialakulásához hozzájárulni.
e) A büntetés-végrehajtási intézetek számát, kapacitását növelni kell úgy, hogy az
intézeti telítettség legfeljebb 100-120 % között legyen. Két Kormányhatározat
jelentős intézményfejlesztést határozott meg. Így azt észak-keleti régióban és az
észak-nyugati régióban egy-egy 700 fős, Martonvásáron egy 550 fős, Nagyfán és
Állampusztán egy-egy 150 fős, Debrecenben egy 150 fős, Nógrád megyében egy 100
fős előzetes ház, Kelet-Magyarországon egy 100 fős női börtön, Pécsett egy 50 fős
regionális fiatalkorú intézet létesítését írték elő. A létesítések, bővítések
finanszírozási lehetőségeit a költségvetési forrásokon túl más területeken is keresni
kell. Ennek megvalósítása már megkezdődött azzal, hogy PHARE forrásból
pályázaton megnyertük a pécsi fiatalkorúak regionális intézete létrehozásának
pénzügyi fedezetét. További forrás a magántőke bevonása az intézetek létesítésébe,
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egyes funkcionális (élelmezés, karbantartás, mosatás, oktatás, munkáltatás)
szolgáltatáskénti biztosításába. Néhány napja kaptuk meg a Pénzügyminisztérium
hozzájárulását ahhoz, hogy két 700 fős intézet létesítése ilyen módon, a PPP (publicprivate-partnership) módszerével megtörténhet. Jelenleg folyik a projektek
megvalósítási terveinek kidolgozása, a megfelelő ingatlanok kiválasztása.
Remélhetően a két intézet létesítése, üzembe helyezése olyan kísérlet lesz, amelynek
tapasztalatai hozzájárulnak további intézetek magántőke bevonásával történő
létesítéséhez.
f) Növelni szükséges a Büntetés-végrehajtási Szervezet létszámát is, nem csak az új
intézetek létesítése miatt, hanem a már működő intézetek biztonságának,
hatékonyságának növelése érdekében. Szükséges lenne, hogy legalább a 2 : 1,
fogvatartott-személyzet arányszáma kialakuljon.
g) Ki kell alakítanunk a büntetés-végrehajtási intézetek régiós elvek szerinti működési
rendszerét. Jelenleg ezt úgy képzeljük el, hogy a Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága létszámát tovább csökkentjük, (jelenleg 160 fő), és a 7 statisztikai
régióban régió parancsnokságokat hozunk létre. A kis létszámú régió
parancsnokságok tulajdonképpen a nagyobb, jelenleg is működő vezető intézetekre
épülnének, amelyek mint büntetés-végrehajtási szakmai és költségvetési önálló
szervek ellátnák a csatolt – részjogkörű büntetés-végrehajtási szakmai és
költségvetési – szervek, intézetek egyes funkcionális (gazdasági, személyzeti,
informatikai, stb.) irányítását, kiszolgálását is. E rendszer kialakításában határozott
elképzelésünk az, hogy növeljük a régió parancsnokságok, különösen az intézetek
büntetés-végrehajtási hatáskörét, leadva ezeket a minisztériumi, országos
parancsnoksági hatáskörökből. Így megvalósulhat az, hogy a fogvatartottak ügyeiben
ott döntenek, ahol a legtöbb információval rendelkeznek az elbírálást illetően. E
megoldástól a bürokrácia jelentős csökkenését is reméljük.
h) A jelenlegi büntetés-végrehajtási intézeteket, az újonnan létesítendő, kibővítendő
intézetekkel együtt át kell alakítani úgy, hogy biztonsági, kezelési és sok más
tekintetben elkülönüljenek a szigorúan őrzött, magas biztonsági fokozatú, a közepes
biztonsági fokozatú, a félig nyitott és nyitott intézetek, és az ilyen részlegek is egyegy intézeten belül.
i) Korszerűsítenünk kell a Büntetés-végrehajtási Szervezetet, jellegét tekintve. Távlati
célként felmerülhet a hivatásos, közalkalmazott, polgári munkavállaló
állománycsoportok
átminősítése
köztisztviselői,
közalkalmazotti
állománycsoportokra. Alapvető rendező elvként tartjuk szem előtt, hogy egy ilyen
jelentőségű korszerűsítést csak akkor hajtható végre, ha ez együtt jár a személyzet
erkölcsi-anyagi elismerésének növekedésével, továbbá ha az előkészítés és a
végrehajtás körültekintően, az állomány érdekképviseleti szervezeteinek előzetes
egyetértésével történik. A korszerűsítésnek ki kell terjednie a büntetés-végrehajtási
szakképzés reformjára is. E reformon belül főként a tiszthelyettes- és
zászlósképzésre, az idegen nyelvi és az informatikai oktatásra, a vezetőképzésre,
továbbá minden állománykategória vonatkozásában a rendszeres továbbképzésre kell
külön figyelmet fordítanunk.
j) Javaslatot kell tenni arra, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben a civil kontroll
jobban érvényesüljön, és a települési, megyei önkormányzatok szerepe növekedjen
az intézetek működésével összefüggésben.
A magyar büntetés-végrehajtás Európai Uniós igényekhez történő felzárkózása már 1990ben megkezdődött. Több jogszabályi változás történt. Néhány intézet felépült. Így a
kecskeméti fiatalkorúak regionális intézete, a Fővárosi Bv. Intézet Maglódi úti objektuma,
a Szegedi Fegyház és Börtön Dorozsmai úti objektuma, a Szirmabesenyői Fiatalkorúak
Regionális intézete. Néhány hónap múlva megkezdi működését a veszprémi új –
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zöldmezős beruházással készült – előzetes ház. A 14 legnagyobb büntetés-végrehajtási
intézetünkben informatikai oktató kabineteket hoztunk létre, és a 32 intézetből 30-ban újra
van általános iskolai oktatás. Egyre növekszik a tanműhelyek száma az intézetekben.
Működési gyakorlatunk változott annyiban, hogy jobban élünk a fogvatartottaknak adható
elismerések és kedvezmények, az enyhébb végrehajtási szabályok lehetőségeivel. A
korábbiaknál sokkal nagyobb mértékben biztosítunk munkalehetőséget, szakoktatási,
munkaerő piaci képzési feltételeket.
Az Európai Uniós büntetés-végrehajtási gyakorlat megismerésében nagy segítséget kapunk
főként a holland és a német büntetés-végrehajtási szervezetektől. A holland büntetésvégrehajtás finanszírozza azt a MATRA projektet, amely a "twinning prisons"
"ikerbörtönök" kapcsolatrendszerét létrehozta és működteti, továbbá a fiatalkorúak, a
hosszú időtartamú szabadságvesztésre ítéltek, a kábítószerfüggő fogvatartottak, a
különösen veszélyes fogvatartottak kezelése tárgyában, magyar oktatók kiképzésével,
holland börtönökben történő, beosztottak részvételével végrehajtott gyakorlatokkal,
fogvatartotti program-minták közös kidolgozásának irányításával nyújt segítséget
részünkre.
Mindezek alapján reális az az értékelés, amely a magyar büntetés-végrehajtásról szerepel
az Európai Bizottság 2002. évi éves jelentése Magyarország előrehaladásáról a csatlakozás
felé c. dokumentumban, a 20. oldalán, a 6. bekezdésben.
"A magyarországi börtönök továbbra is zsúfoltak, de ennek ellenére színvonaluk megüti a
nemzetközi mércét. A vizsgált időszakban régi épületek modernizációja és kibővítése,
valamint egy új büntetés-végrehajtási intézmény létesítése révén javulás történt ezen a
téren. A hosszú távú kormányprogram végrehajtása alapján további beruházások vannak
folyamatban, melyek a magyarországi börtönök elhelyezési viszonyainak további javítását
célozzák."
A minősítés az értékelés mellett kifejezi a fejlesztés iránti várakozást is. A fejlesztés
szükséges és előnyös nem csak azért, hogy megfeleljünk az Európai Unió igényeinek,
hanem mert ezzel elősegíthetjük a magyarországi közbiztonság kedvező szinten tartását, az
optimális büntetés-végrehajtási tevékenység végzésével.
9.2.

A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok kapcsolódása, együttműködése a magyar
honvédséggel és más rendvédelmi szervekkel, a komplex biztonság keretében.

A komplex biztonságunk illetve védelmünk hatékonysága, eredményessége nagyon szorosan
összefügg az ebben résztvevő szervezetek összehangolt, rugalmas, a mindenkori kihívásoknak
megfelelő, dinamikus együttműködésével. Az együttműködéseket az egyes résztvevők
működését szabályzó törvények rögzítik, de más jogszabályok is kiegészítik, az öntevékenység
nagyszerű lehetősége mellett. Sajnos a kétharmados törvények módosítását megakadályozó
pártpolitikai illetve hatalmi érdekellentétek áldozatai azok a törvények is, amelyek módosítása
feltétlenül szükséges lenne az adófizetők biztonsága, az új kihívások hatékony kezelése
érdekében. Ide sorolhatók a sokkal hatékonyabb együttműködést biztosító vonatkozások is. Az
alkotásom későbbi fejezetében részletesebben foglalkozom a hatékonyabb védelmi struktúra
modelljével, így ebben a fejezetben csak mintavételesen mutatom be a honvédelmi és a
rendvédelmi szervezetek együttgondolkodását. Erre – talán legjobb – példaként, az egyik ,
transznacionális kihívásokról szóló konferenciát, illetve az ottani hozzászólások összefoglalóját
hozom fel. A nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendvédelmi és védelmi szervezetek
együttműködése szükségességének bizonyítására a transznacionális kihívások elleni közös
fellépés – szerintem – azért a legjobb példa, mert a mai kihívások többségét ezek alkotják, és
ezek azok a kihívások amelyeket csak közös erőfeszítés révén lehet leküzdeni.
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9.2.1.

A transznacionális kihívások tartalmi-formai jellemzői és a kezelésükhöz nyújtott
hozzájárulás lehetőségei a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok részéről184

A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatala Tudományos Tanácsa kezdeményezte és
szervezte meg a tudományos, szakmai konferenciát.
A rendezvény rangosságát az alábbi, szinte teljes körű kulcsszereplők határozták meg: a
Honvédelmi Minisztérium, a HM Honvéd Vezérkar, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi
Parancsnoksága, az MK Katonai Biztonsági Hivatal, az MK Információs Hivatal, az MK
Nemzetbiztonsági Hivatal, az MK Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem és a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet, a Határőrség, a Rendvédelmi
Szervek Védelmi Szolgálat, a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, a Vám- és
Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, a Magyar Külügyi Intézet, a Magyar Hadtudományi
Társaság és a Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület.
A KFH Tudományos Tanácsa a résztvevőkkel együttgondolkodva szándékozta elemezni a
fenyegetéseket és az ellenük való küzdelem sokrétűségét, mert ezek az ismeretek teszik
lehetővé, hogy a szakmai tudást és készséget, valamint a rendelkezésre álló eszközöket a
megfelelő irányokba összpontosítsák és elkerüljék az átfedéseket, illetve az erők
szétforgácsolását. Az eredményes együttműködés alapja a közös gondolkodás, amit
konferencia elő kívánt mozdítani, úttörő és példamutató kezdeményezésével.
A konferencia áttekintette a transznacionális veszélyeket és kihívásokat, megvizsgálta a
katonai nemzetbiztonsági szolgálatok azok kezeléséhez nyújtott eredményesebb
hozzájárulásának lehetőségeit, a közvetlenül érintett társ nemzetbiztonsági és rendészeti
szervek gyakorlati tapasztalatainak felhasználásával.
A globalizálódó világban – amikor a kihívások döntő többsége és a válaszok is szükségszerűen
multinacionális jellegűek – a nemzeti és nemzetközi folyamatok objektív, alapvető sajátja a
globalizáció, és sajnálatos módon globálisak a vele együtt járó negatív jelenségek, a
transznacionális, vagy határon átnyúló veszélyek, fenyegetések is. Elegendő csak az olyan
komplex, bonyolult kihívásokra gondolni, mint a nemzetközi terrorizmus, a határokon átnyúló
szervezett bűnözés, a proliferáció, az illegális fegyverkereskedelem, a vallási és etnikai
szélsőségek, vagy az illegális migráció, melyek kihívást jelentenek.
9.2.1.1.

Az új típusú kihívások kezelése az ügynöki hírszerzésben

A kétpólusú világrend megszűnése óta Magyarország biztonságpolitikai környezete
jelentősen átalakult. Egyfelől csökkent, illetve megszűnt a világméretű fegyveres
konfliktusok kialakulásának a veszélye. Másfelől viszont olyan új fenyegetések jelentek
meg, illetve már meghaladottnak vélt problémák keltek életre a világban, továbbá a MK
közvetlen környezetében is, amelyek az összetettségük, komplexitásuk, valamint előre nem
jelezhetőségük révén tartós és folyamatos bizonytalanságot eredményeztek nemzeti,
nemzetközi és globális szinten egyaránt.
Az új fenyegetések hatására a magyar nemzetbiztonsági rendszer részét képező katonai
hírszerzés is jelentős átalakuláson ment keresztül. Feladatrendszerében olyan módosulások
történtek az évek során, amelyek révén meg tudott felelni a vele szemben támasztott
elvárásoknak.
Az MK Katonai Felderítő Hivatalon belül létrejöttek és a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló 1995. évi CXXV. törvény 6. § alapján megkezdték tevékenységüket azok a struktúrák
is, amelyek feladatrendszere az ügynöki hírszerzés lehetőségeire épülve konkrétan és
kimondottan az új típusú kihívásokhoz kapcsolódott. Ezen struktúrák a törvény adta
lehetőségek közül elsősorban két fő területre, a Magyar Köztársaság és szövetségesei
biztonságát
veszélyeztető
nemzetközi
terrorizmusra,
valamint
a
jogellenes
fegyverkereskedelemre fókuszálták erőfeszítéseiket.
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Tevékenységük révén az elmúlt évek során jelentős előrehaladást értek el a határon túli
célterületek megismerésében, az ottani rendőri-közigazgatási, titkosszolgálati, banki,
önkormányzati, szervezett bűnözői és terrorista szervezetekben, továbbá az állami, gazdasági
és politikai struktúrákban való pozíciószerzésben. Ezen pozíciókat olyan szinten kívánják
erősíteni, hogy biztosítható legyen a magyar érdekek védelme, az országunkba irányuló,
fenyegetést jelentő tevékenységek előrejelzése, megelőzése.
Az ügynöki erőkkel folytatott felderítést végző speciális szervezetek a terrorizmus és a
jogellenes fegyverkereskedelem elleni tevékenységük során az elmúlt évek alatt számos
olyan nehézséggel találkoztak, amelyek a korábbi, klasszikus értelemben vett hírszerző
munkához képest eltérő sajátosságokkal bírtak és gyors alkalmazkodásra késztették mind a
vezetői, mind a végrehajtói állományt.
A transznacionális fenyegetések felderítése során a korábbi, hagyományos tartalmú hírszerző
munkához képest (a teljesség igénye nélkül) az alábbi sajátosságokat lehetett tapasztalni:
– a feldolgozás alá vont célszemélyek tevékenységük sajátosságából adódóan gyakorta
rendelkeztek konspirációs képzettséggel;
– a megcélzott személyek, szervezetek részéről számolni kellett az ellenfigyelés
lehetőségével;
– a feldolgozómunka, vagy az ügynökkel való találkozó szempontjából korábban
biztonságosnak ítélt hazai terület az új kihívásokkal összefüggésben már korántsem
nyújtott teljes biztonságot, ezért az akciók biztosítását, vagy a résztvevők fedését
hasonló alapossággal kellett végezni, mint a hagyományos hírszerző munkában
külföldön;
– a célszemélyek beszervezési motivációja összetettebb elemzést igényelt, az anyagi
meggyőzés helyett/mellett a presszió, sőt esetenként a presszionálás lehetősége is
felmerülhetett (például tartózkodási engedély megadása);
– a megbízhatóság kérdése új megvilágításba került, úgy is együtt kellett dolgozni a
célszemélyekkel,
ha
százszázalékosan
nem
lehetett
meggyőződni
a
megbízhatóságukról és elkötelezettségükről;
– a külföldi ügynök foglalkoztatása során – annak esetleges köztörvényes bűnözői
tevékenysége miatt – mindennapossá vált a kialakult helyzetek jogi értelmezése,
állandó igényként jelentkezett a törvény adta lehetőségek megfelelő ismerete és
használata;
– a célcsoportba tartozó személyek látens összekapcsolódása miatt a velük közvetlenül
foglalkozó hírszerző tisztek dekonspirálódásának, „elhasználódásának” a veszélye
növekedett;
– komoly, halaszthatatlan igényként merült fel a hírszerző tisztek, beépítendő ügynökök
átgondolt, próbát is kiálló fedésének megoldása;
– az ügynöki összeköttetés módszereit újra kellett értelmezni, a csúcstechnika
használatával szemben ismét előtérbe kerültek a hagyományos módszerek,
mindenekelőtt a személyes találkozók komplex rendszere;
– működőképes gyakorlatot kellett kialakítani a lebukott, dekonspirálódott ügynökök
kimenekítésére, tanúvédelmi programba való beillesztésükre.
Egyéb, megtapasztalt sajátosságok:
– Az új kihívások elleni munkában a célcsoportot illetően immár a múlté a „makulátlan
katona célszemély” – elvárás. Ebben a munkában az ideológiailag elkötelezett, magasan
kvalifikált célszemélyektől a bűnözőkig húzódik a skála.
– Az új kihívások ellen küzdő állomány képzettségét illetően elengedhetetlenné vált a
szakosodás, a speciális ismeretek elsajátítása. A proliferáció felderítésével foglalkozó
tiszteknél például a különböző fegyverrendszerek ismeretén túl mára szükségessé vált a
nemzetközi kereskedelemben való jártasság megszerzése és a vámszabályok elsajátítása.
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– A transznacionális feladatkörrel összefüggő munkában a korábban alkalmazott teljes
konspiráció helyett a lehető legszorosabb viszony kialakítása vált szükségessé a célok
szempontjából fontos hazai szervekkel és intézményekkel.
Az elmúlt években a KFH kapcsolatot épített ki többek között a BAH, a megyei és fővárosi
hadkiegészítő parancsnokságok, az MK Nemzetbiztonsági Hivatal, az MK Katonai Biztonsági
Hivatal, az MK Információs Hivatal, a Nemzeti Nyomozó Iroda, az Országos Rendőrfőkapitányság, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, a Szervezett Bűnözés
Elleni Koordinációs Központ, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, továbbá az MH
Központi Irattár illetékes szervezeteivel, szakembereivel. A társszolgálatokkal való
kapcsolattartásban szükséges volt kezelni az „illetékességi területen” jelentkező
érdeksérelmeket. Arra törekedtek, hogy a munka külföldi irányultságának hangsúlyozásával,
előzetes tájékoztató, egyeztető megbeszélésekkel eloszlassák az esetleges fenntartásokat, és
hasznos, tényleges együttműködést alakítsanak ki az egyes – hasonló feladatkört ellátó –
szervezetekkel.
A terrorizmus elleni küzdelemben a szolgálatok műveleti és elemző szervezetei között
szorosabbá kellett tenni az együttműködést. Az új kihívások közepette az elemző-értékelő
munka a korábban kialakított gyakorlathoz képest sokkal szervesebben kapcsolódott a
műveleti munkát végzők tevékenységéhez. Az elemzőnek nem csak befogadnia kell az
adatokat, hanem az általa különböző területekről birtokolt információkkal (partnerszolgálatok,
társszolgálatok, NATO- és EU-szervezetek, sajtó- és internetfigyelés) közvetlenül és
hatékonyan kell segíteni a műveleti tevékenységre koncentráló, hálózatot vezető hírszerző
tiszteket, akikhez esetleg nem jutnak el ugyanazon információk. A két területnek az új típusú
kihívások elleni fellépés során szerves kölcsönhatásban kell dolgoznia.
A tapasztalatok szerint NATO- és EU-tagállamok állampolgárai is érintettek a proliferációs,
vagy a terrorhoz kapcsolható tevékenységben. Míg a klasszikus katonai hírszerző munka
kapcsán érthető kötelezettség volt a baráti országok állampolgáraira dolgozástól való
tartózkodás, a transznacionális feladatkörben ez a magatartás anomáliákat szült, ezért
változtatást igényelt.
A célországok állampolgárainál tapasztalható eltérő névátírási technikák miatt új regisztrációs
rendszer kialakítása vált szükségessé.
Megfelelő szűrő-ellenőrző mechanizmust kellett kialakítani a Magyarországot célul választó,
nemzetbiztonsági szempontból veszélyesnek tekinthető migránsok felismerésére. Ennek
kapcsán az volt tapasztalható, hogy a túlzottan liberális megközelítésű magyar menekültügyi
szabályozás tág teret ad a transznacionális fenyegetések (terrorizmus, szervezett bűnözés,
illegális migráció stb.) szempontjából „kibocsátónak" tekinthető országok állampolgárainak
magyarországi megtelepedésére.
9.2.1.2.

A transznacionális veszélyek tényleges megnyilvánulási formái Magyarországon,
ezek hazai kezeléséhez és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok felé
megfogalmazható hozzájárulási igények az MK Nemzetbiztonsági Hivatal
részéről.

Noha az országhatárokon átívelő kockázati tényezők közül a biztonsági szervezetek számára
első helyen a nemzetközi terrorizmus szerepel, nem szabad megfeledkezni más,
Magyarország biztonsági helyzetét befolyásoló olyan faktorokról sem, mint a fegyver- és
kábítószer-csempészet, az illegális migráció, a szervezett bűnözés, a szélsőséges szervezetek
tevékenysége. Ezen kockázati tényezők kezelésére az MK Nemzetbiztonsági Hivatal – a
társszolgálatokhoz hasonlóan – az elmúlt évek során szoros szakmai kapcsolatokat épített ki
más országok biztonsági szerveivel. A kétoldalú és multilaterális együttműködések terén az
első helyen jelenleg a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem szerepel, amelynek főbb
dimenziói, magyarországi vetületei a következőkben összegezhetők.
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A nemzetközi együttműködésből származó tapasztalatokat adaptálva, az elmúlt évek során a
Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NBH) is több figyelmet
fordított a Magyarországon letelepedetett iszlám közösségeken belüli esetleges
radikalizációs folyamatokra. Aktuális információk szerint a belső késztetésű
terrorcselekmények kifejlődésének lehetősége jelenleg alacsonynak értékelhető, az NBH
megelőző tevékenysége során radikalizálódásra utaló jegyeket (egyelőre) nem tapasztal.
Ehhez hozzá kell tenni, hogy a helyi iszlám közösségek szélsőséges vallási és politikai
ideológiák felé tolódásának kockázata azokban az országokban magasabb, ahol nagyobb
lélekszámú muszlim közösség él (Nagy-Britannia, Franciaország, Németország). Tekintettel
arra, hogy Magyarországon jelenleg néhány ezer főre tehető az iszlám világból származók
lélekszáma, az egyes közösségek pedig markánsan körülhatárolhatok (például az imahelyek
szerint), a radikalizálódás kockázatai is alacsonynak értékelhetők.
A magyarországi iszlám közösségek jelenleg megosztottak, számos kérdésben egymással is
vitatkoznak. A három jelentősebb magyarországi iszlám gyülekezet vezetőségét például
lefoglalta a szponzorok felkutatása és a rivalizálás.
Nemzetközi tapasztalat, hogy az iszlám közösségek tanítóinak, az úgynevezett imámoknak
jelentős szerepe van a radikális szemlélet (nézetek) terjesztésében, abban, hogy követőik
közül esetlegesen fanatikus személyek kerülnek ki. A magyarországi imahelyek vezetői
kiemelt kérdésnek tekintik az adott mecsetben működő imám személyét és személyiségét,
ennek érdekében egymással is versengve próbálják megtalálni és az országba beutaztatni az
arra alkalmas személyt. Egyes arab államok részéről erőteljes törekvések érzékelhetők annak
érdekében, hogy létrejöjjön a budapesti iszlám központ.
Az Európai Unió – azon belül Magyarország – terrorveszélyeztetettsége természetszerűleg
jelentős mértékben változhat a nemzetközi események hatására is. Az Egyesült Államok
egyre élesebben helyezkedik szembe Szíriával, illetőleg Iránnal, és amennyiben katonai
lépéseket kezdeményezne, reális veszélyként kell számolni azzal, hogy Szíria az iránta
elkötelezett terrorszervezeteket merényletek végrehajtására fogja ösztönözni, különösen
azokban az államokban, amelyek részt vesznek a hadműveletekben. Az NBH –
Magyarországon – sem a szülőföldjével természetes kapcsolatban álló szír közösség
(amelynek létszáma számottevő), sem a diaszpóra tagjai részéről terrorista tevékenységgel
kapcsolatos kockázati tényezőt egyelőre nem detektált.
A nemzetközi jellegű, vallási szélsőségen alapuló terrorizmus mellett az NBH
megkülönböztetett figyelmet fordít az EU és az ENSZ listáján szereplő, a válságövezetekben
(elsődlegesen Irakban és a környező országokban, a Palesztin Hatóság és Izrael Állam
területén, a kurdok lakta vidékeken, a balkáni régióban, illetve Csecsenföldön) működő
nemzeti szeparatista terrorszervezetekre is. Az említett térségekből származó, különböző
jogcímeken Magyarországon tartózkodó személyek részéről megnyilvánuló konkrét
fenyegetést eddig volt észlehető, jelenlétük, és a szervezett bűnözés jeleit magán viselő
tevékenységük inkább közrendvédelmi problémát jelent.
Az értékelés szerint mind a csecsen, mind a palesztin, mind a kurd ügy támogatói továbbra is
megelégednek honfitársaik anyagi segítésével és (különösen e két utóbbi csoport esetében) a
figyelmet függetlenségi harcukra irányítani igyekvő propagandatevékenységgel. Ugyanakkor
aggodalomra ad okot, hogy az említett személyi kör tagjai részt vesznek az Európába
irányuló illegális migráció elősegítésében, s ezáltal nem zárható ki annak a lehetősége, hogy
terrorszervezetekhez kötődő személyek beutaztatásában is közreműködhetnek.
A terrorelhárítás területét érintően összességében továbbra is elmondható, hogy a
nemzetközi terrorellenes koalícióban, valamint a különböző szövetségi rendszerekben vállalt
magyar szerep okán Magyarország terrorfenyegetettsége nem haladja meg a hasonló
együttműködésben részt vevő államok átlagos veszélyeztetettségi szintjét.
A terrorizmus elleni harc globális kihívást jelent, ezért kezelésére széles körű,
transznacionális együttműködés jött létre. Emellett nem szabad megfeledkezni más, a
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határokon átívelő, ugyanakkor csak regionális jellegű – európai, vagy közép-európai szintű –
kockázati tényezőkről, amelyek sorában, a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve, kiemelt
helyen szerepel a szélsőségek, a szervezett bűnözés, a kábítószer- és az illegális
fegyverkereskedelem elleni küzdelem. Ezek egyedi – földrajzi/társadalmi sajátosságok
szerint körülhatárolható – vonásaira tekintettel elsősorban kétoldalú, vagy regionális szintű
multilaterális együttműködési formák (intézményi keretek) jöttek létre.
A szélsőséges nézetek, eszmék terjesztése gyakran külföldi eredetű, melyekkel szemben csak
széles körű társ- és partnerszolgálati együttműködés keretében lehet hatékonyan fellépni;
ennek jegyében az NBH felvette a kapcsolatot az érintett államok biztonsági szervezeteivel.
Az NBH az utóbbi években új típusú kihívásként, illetve biztonsági kockázatként szembesült
egyes globalizáció-ellenes, valamint környezetvédelmi mozgalmak tevékenységének
radikalizálódásával. Ezen szervezeteket a nagyfokú konspiráció, a technikai eszközök széles
körű alkalmazása, valamint a mobilitás jellemzi. Figyelemre méltó, hogy az általuk
szervezett megmozdulásokhoz gyakorta csatlakoznak a punk és a szkinhed szubkultúrához
tartozó fiatalok.
Radikalizmusukat, erőszakos fellépésüket jól szemléltetik a különböző nemzetközi
csúcstalálkozók helyszínei.
A fegyver- és a kábítószer-kereskedelem, valamint az embercsempészet nemzetközi
útvonalainak feltérképezése ugyancsak széles körű transznacionális együttműködést
generált. Ezen kihívások közül az elmúlt évek során súlyponteltolódást az NBH nem
tapasztalt, változatlanul a megelőző védelmi tevékenység homlokterében szerepelnek.
Az elmúlt évek során egyre intenzívebbé váló terrorellenes küzdelem a nemzetközi
együttműködés felértékelődését vonta maga után, azon belül az utóbbi évek során egyre
hangsúlyosabb szerepet kapnak a multilaterális fórumok. Az államok széles körű
tapasztalatcseréjének napjainkra már nemcsak formai, hanem konkrét kézzelfogható
eredményei is vannak.
A többoldalú transznacionális együttműködést tekintve a Nemzetbiztonsági Hivatal
legfontosabb partnerei az Európai Unió Terrorellenes Csoportja (CTG), valamint a NATO
AC/46 Különleges Bizottsága (Special Commitee). Ezen utóbbi testület szerepe 2007. január
l-jétől felértékelődött, tekintettel arra, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal a Testület
tevékenységét irányító „trojka” tagja lett, majd 2008. január l-jétől elnökként átvette a
bizottság irányítását, amely további többletfeladatokat jelent a Hivatal számára.
A „trojka”-tagság időszakában (is) az NBH számít a társszolgálatok, kiemelten a Katonai
Biztonsági Hivatal, valamint a Katonai Felderítő Hivatal támogatására. Fontos hangsúlyozni,
hogy a „NATO-trojka” tagság feladatainak ellátása során nem a Hivatal, hanem a Magyar
Köztársaság kerül a nemzetközi diplomácia e fontos színpadának reflektorfényébe. Az elért
eredmények így nemcsak a Hivatalra, hanem az ország megítélésére lesznek közvetlen
hatással.
A napi műveleti és a „trojka”-tagságból adódó kooperáción túl, a szolgálatok számára
további együttműködési felületek kínálkoznak információs (értékelő- elemző-tájékoztató)
területen. A kormányzat érdeklődésére számot tartó aktuális témák, kérdéskörök, jelenségek,
azok egy-egy közös anyagban történő feldolgozása, a kezdeti kedvező tapasztalatok, illetve
fogadtatás alapján a továbbiakban is javasolt.
9.2.1.3.

A Magyar Köztársaság Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tapasztalatai a határon
átnyúló veszélyek és fenyegetések kezelésében, a társszervek (nyomozó
hatóságok) és a nemzetbiztonsági szolgálatok ilyen irányú szakmai
tevékenységének támogatásában

Az Nbtv. által megfogalmazott szövegkörnyezetből következik, hogy az MK
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (a továbbiakban: NBSZ) nem hagyományos
nemzetbiztonsági szolgálat, hanem egy kiszolgáló szervezet. Önálló rendvédelmi, vagy
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nemzetbiztonsági feladata nincs, csak az arra jogosult szervezetek megrendelésére dolgozik.
Feladatai ugyanakkor túlnőnek a nemzetbiztonsági szférán, a szolgálatnál telepített
koncentrált kapacitásokkal a nemzetbiztonsági szolgálatokat és a rendvédelmi szerveket,
valamint az ügyészséget egyaránt kiszolgálja.
Az NBSZ legnagyobb megrendelője a Rendőrség, amely 2006-ban egyedül több eszközt és
módszert rendelt, mint a nemzetbiztonsági szolgálatok. Az NBSZ munkáját megrendelők
közötti arányok változásának trendjét vizsgálva megállapítható, hogy az utóbbi években a
legtöbb megkeresés a Rendőrség központi és területi szerveitől érkezett, illetve jelentősen
növekedett a Vám- és Pénzügyőrség, illetve a Határőrség munkamegrendeléseinek száma is.
Összességében a rendvédelmi szervek 80% körüli arányban használják ki a Szakszolgálat
nyújtotta lehetőségeket.
A Szakszolgálatnál koncentrált erőforrások a telefonellenőrzést, Internet-ellenőrzést, a
helyiségellenőrzést, a postai küldeményellenőrzést, és a rádióforgalom ellenőrzését is
magukban foglalják. Az NBSZ rendelkezik emellett a legnagyobb figyelőkapacitással, és a
bűnüldözési tevékenység szempontjából kiemelkedő fontosságú szakértői kapacitással a
hamis vagy hamisított okmányok ellenőrzése terén.
A Szakszolgálat részt vesz a nemzetközi bűnüldözési együttműködésben is, amelyben az
igazi sarokkövet a 2002. esztendő jelentette, amikor Magyarországnak e témában már az
uniós szabályokkal összhangban álló törvény megalkotása, az Európai Unión belüli bűnügyi
együttműködést hatékonyan elősegítő megoldások törvénybe foglalása volt a célja. A
törvényben emellett részletesen ki kellett térni a titkos információgyűjtés elemeire is, vagyis
a határok nélküli bűnüldözés elősegítése érdekében meg kellett alkotni a határon átnyúló,
bűnügyi célú titkos információgyűjtés szabályait is.
A nemzetközi bűnügyi együttműködés során végrehajtott titkos információgyűjtés
semmilyen meglepetést nem tartalmaz, hiszen ugyanazt a rendszert alkalmazzák, mint a
nemzeti feladat-végrehajtás során. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvényben a Szakszolgálat számára megalkotott rezsim ugyanis a nemzetközi
együttműködésre is kiválóan alkalmas munkamegosztást alakított ki.
Kissé leegyszerűsítve, a Szakszolgálat megrendelői szempontjából elsősorban a Rendőrség,
a Határőrség és a Vám- és Pénzügyőrség felelnek a külső, vagyis bírói engedélyek
beszerzéséért, valamint a belső engedélyek kiadásáért, valamint azok jogszerűségéért. Az
uniós terminológia szerint tehát a jogi felhatalmazás a megrendelők kezében összpontosul, a
megrendelők által megrendelt feladat szakszerű végrehajtása, az eszközök alkalmazása pedig
a Szakszolgálat feladata.
A Szakszolgálat tehát – az uniós terminológia szerint – a műveleti feltételrendszer
megrendelő által meghatározott módon történő működtetéséért felelős. A megszerzett
információk felhasználása azonban már ismét a megrendelő feladata és önálló felelőssége,
amelynek során a Szakszolgálat ismét a háttérbe vonul.
A Szakszolgálat több mint 2500 nemzetközi bűnügyi együttműködéshez közvetlenül
kapcsolódó megrendelést kapott az elmúlt években. A bűncselekmény jellege szerint a
megkeresések 40%-a kábítószer-kereskedelemmel, 20%-a embercsempészettel, 10%-a
bankkártya-hamisítással volt összefüggésben, míg a többi 30%-on emberkereskedelem,
emberölés, jövedéki termékkel való visszaélés, terrorfenyegetettség „osztozik”.
A megrendelő szervezetek szerinti bontásban (jelenleg) a Rendőrség viszi a prímet, utána a
Határőrség és a Vám- és Pénzügyőrség következik. Ugyanakkor e két szervezet szerepe
kiemelkedő mértékben nő. A Határőrség az elmúlt években kétszeresére, míg a Vám-és
Pénzügyőrség négyszeresére növelte megrendeléseinek arányát, az összes megrendelést
figyelembe véve. így mára mindkét szervezet 8-8% feletti megrendelője a Szakszolgálatnak.
A Határőrség beintegrálásával (várhatóan) tovább növekszik a Rendőrségtől érkező
megkeresések száma.
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A rendszerváltozás óta a folyamatosan átrendeződő nemzetközi és regionális viszonyok
között természetesen Magyarország biztonsági helyzete is folyamatosan változott. Az
egységesülő Európa szempontjából a térség biztonsága egy és oszthatatlan. A szakértők
véleménye szerint a hazai kábítószer-fogyasztás folyamatosan növekszik, Magyarország
tranzit országból fogyasztó országgá vált. A drogkereskedelemből származó pénztőke
lehetővé tette a szervezett bűnözés belépését az üzleti életbe.
A fegyver- és lőszer kereskedelem, embercsempészés és emberkereskedelem társadalmi
veszélyességét nagymértékben növeli, hogy irányítását és felügyeletét az egyre erőszakosabb
eszközöket alkalmazó hazai és nemzetközi szervezett bűnöző csoportok szerezték meg. E
tekintetben meghatározóak voltak az ország tágabb és szűkebb környezetében végbemenő
viharos társadalmi változások.
A rendszerváltást követően az ország azonnal szembesült az illegális bevándorlás és a
migráció problémájával. A migráció igazi veszélyességét az adja, hogy az etnikai
konfliktusok és a létbizonytalanság miatt, illetve egyszerűen a jobb élet reményében
szülőföldjüket tömegesen elhagyók közé „bekeverednek" kalandvágyók, köztörvényes
bűnözök, terroristák, áru-, kábítószer- és fegyvercsempészek, akiknek a kiszűrése a tömeges
határátlépés viszonyai között szinte lehetetlen. Az utóbbi időszak „termése” a deviáns
nézeteket, a fajgyűlöletet nyíltan hirdető egyes politikai csoportok megjelenése, amelyek a
demokrácia tűréshatárán túllépve az alkotmányosságot és a jogrendet fenyegetik, adott
szituációban az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztethetik.
A legszembetűnőbb példa erre az iszlám terrorizmus – mint biztonságpolitikai kihívás –
megjelenése a modern világban.
Az előzőekben vázolt problémák és veszélyforrások elleni nemzeti és nemzetközi küzdelem
fontos érdekközössége az Európai Unió, melynek Tanácsa által 2005-ben elfogadott hágai
programot végrehajtó cselekvési terv útmutatást adott a közösségi biztonságpolitika
területén, és számunkra is fontos prioritásokat és kiemelten kezelendő együttműködési
felületeket határozott meg. A nemzeti biztonsági célok – nemzetbiztonsági és bűnüldözési
érdekeink – megvalósításában különleges és sajátos helyet foglal el az NBSZ a maga
műveleti és technikai lehetőségeivel, eszköztárával és személyi állományával. Az ország
belső biztonságával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével párhuzamosan nemzetközi
szövetségesi rendszerünkből – itt is elsősorban európai uniós tagságunkból – adódóan, két
vagy többoldalú megállapodások alapján teljesíti a nemzetközi bűnügyi együttműködésből
adódó, az ország biztonságát, nemzetbiztonságát és bűnügyi helyzetét érintő, hatáskörébe
utalt feladatokat.
Az NBSZ által működtetett titkos információgyűjtő eszközök és módszerek alkalmazását, a
szolgáltatások teljesítését a megrendelő szervek jogosult vezetői (az együttműködési
megállapodásokban rögzített módon) szolgálati jegyeken, vagy átiratban kezdeményezhetik.
A titkos információgyűjtő eszközök és módszerek az alkalmazásuk feltételeit tekintve vagy
külső engedélyhez (igazságügyi miniszteri határozat, bírói végzés) kötöttek, vagy pedig
külső engedélyhez nem kötöttek.
A megrendelések elsősorban elektronikus hírközlési hálózaton továbbított közlések
ellenőrzésére, konspirált figyelésre, környezettanulmányozásra, rádiótechnikai felderítésre,
postai küldeményellenőrzésre, valamint a kísérőadatok (például titkos előfizetői adatok és
híváslisták, cellapozíció) megállapítására vonatkoznak.
A nemzetközi szervezett bűnözéssel összefüggésben többek között a nemzetközi kábítószerkereskedelmi hálózat, a fegyver- és robbanószer kereskedelem felderítése, robbantásos
merénylet megakadályozása, illetve zsarolási kísérlet meghiúsítása érdekében végeztünk
konspirált figyelési feladatokat. A végrehajtott feladatok egyértelműen bizonyítják, hogy a
hatékony ellenintézkedések előkészítéséhez és megtételéhez a titkos információgyűjtés
nélkülözhetetlen.
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A Határőrség részére végrehajtott figyelési feladatok főleg az embercsempészéssel
gyanúsított személyek tevékenységének és kapcsolati körének, valamint hazánkban
illegálisan tartózkodó személyek rejtekhelyének megállapítására, a célszemélyek
tevékenységének ellenőrzésére, találkozóikról fotó-és videó dokumentációk készítésére,
továbbá a felmerült gépjárművek forgalmi rendszám adatainak dokumentálására irányultak.
Külföldön folytatott büntetőeljárásban, nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében
először 2005-ben kérték az NBSZ-től, hogy járuljon hozzá az általa felderített információk
bizonyítékként történő felhasználásához.
A figyelési tevékenységet is befolyásoló jogalkotási kérdést érint a nemzetközi bűnüldözési
együttműködés, illetve azon belül a határon átnyúló figyelés témaköre. Mivel a
Szakszolgálat külföldön nem végezhet munkát, ez megakadályozza abban, hogy a határon
átnyúló figyelés során célszemélyt külföldre is kövessen. Sikerrel hajtottak végre
ugyanakkor – nemzetközi bűnüldözői együttműködésben megvalósult – technikai
nyomkövető eszköz felhasználásával műveleti feladatot.
Az 1995. évi CXXV. törvény minden addiginál részletesebben szabályozta a
nemzetbiztonsági szolgálatok feladatkörét, a titkos információgyűjtés eszközrendszerét,
felhasználásuk lehetőségeit, feltételeit. A munka sokrétűsége, valamint a befolyásoló
körülmények állandó változása miatt azonban a törvény továbbra is csak keretjellegű, így a
hozzá kapcsolódó egyéb jogszabályok mellett az együttműködési megállapodások és a
munkafolyamatok részleteire kiterjedő belső szabályzók jelentősége is fennmaradt.
A megrendelő szervezetek köre évek óta nem változott: a szolgáltatások igénylésére
továbbra is a nemzetbiztonsági szolgálatok (MKKFH, MKKBH, MKIH, MKNBH),
bűnüldöző szervezetek (Rendőrség, HŐR, VPOP, IRM RSZVSZ), valamint az Ügyészség
jogosult. Ez a kör a Határőrség integrációjával némiképp módosul.
A magánszférát leginkább sértő titkos információgyűjtő eszközök alkalmazásának
mennyiségét – a terrorellenes harc ellenére – elsősorban a bűnüldöző szervezetek igényei
határozzák meg.
A magánszférát leginkább sértő titkos információgyűjtő eszközök alkalmazásának
mennyiségét – a terrorellenes harc ellenére – elsősorban a bűnüldöző szervezetek igényei
határozzák meg.
A Szakszolgálatnak – a korábbi években (2002 és 2006 között) bekövetkezett 125%-os
megrendelési igénynövekedést elemezve – a bűnüldözési igények radikális növekedésére
kell felkészülnie.
Az NBSZ egyes szolgáltatásain belül az ellenőrzési képesség fenntartása a technikai fejlődés
kényszerítő hatása következtében folyamatos, és jelentős kiadásokkal járó fejlesztési
tevékenységet kíván meg. A nemzetbiztonsági törvényben meghatározott alapfeladatok
elvégzéséhez, a titkos információgyűjtő tevékenység hatékony végrehajtásához szükséges
technikai eszközök fejlesztése és rendszerbe állítása ezért meghatározó jelentőségű.
Az NBSZ keretein belül a műszaki fejlesztés elsődleges feladata a technikai és műveleti
igények, a mögöttük álló megrendelők és felhasználók műszaki technikai jellegű támogatása.
A fejlesztések kezelése szoros együttműködést igényel az NBSZ és a szolgáltatók bővülő
körével annak érdekében, hogy a szolgáltatások ellenőrizhetősége már bevezetésük
időpontjában megvalósulhasson. Az NBSZ fő feladatát képezi, hogy a fejlődés trendjeit
értékelve felkészüljön a jövendő technológiák alapján prognosztizálható szolgáltatások
ellenőrzésére.
A vezetékes és mobil távközlő, illetve adatátviteli rendszerekből és hálózatokból történő
titkos információgyűjtés, a számítástechnikai hálózatok támadására szolgáló eszközök és
módszerek fejlesztése, gyártása, valamint a távközlés-ellenőrzési rendszertechnikák
fejlesztése rendkívül költséges feladat. Ezért alapvető fontosságú, hogy a rendelkezésre álló
pénzügyi kereteket és a megvalósításhoz nélkülözhetetlen szakembergárdát koncentráltan
alkalmazzuk.
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Folyamatosan emelkedik az olyan ügyek száma, amelyek során a megrendelők egy-egy
célszemély esetében a titkos információgyűjtő eszközök és módszerek (jellemzően a
figyelés, telefonlehallgatás, rádióellenőrzés, postai küldeményellenőrzés) egyidejű
alkalmazását kérik. A növekedés oka, hogy az eszközök egyidejű alkalmazásával
eredményesebb felderítésre, konspiráltabb munkavégzésre és átfogóbb kép alkotására van
lehetőség. A különféle szolgáltatások Szakszolgálaton belüli elhelyezkedése jó alapot
teremtett a koncentrált kapacitások szinergiájának kihasználásához.
9.2.1.4.

A szervezett bűnözés elleni koordinációs központ helye, szerepe, tapasztalatai a
határon átnyúló veszélyek és fenyegetések megelőzésében, kezelésében

Az 1990-es évek rendszerváltó államainak két nemzetközi méretű és hatású fenyegetéssel
kellett szembenézni. Az úgynevezett „szovjet blokkhoz” tartozás megszűnése, valamint a
diktatórikus államhatalmi forma lebontása, ezzel együtt az állami vagyon privatizációja, a
belső és külső „nyitás” lehetősége – a demokrácia vitathatatlan kedvező hatásai mellett új –
addig ismeretlen veszélyforrások megjelenését is eredményezte. Kezelésük a korábbi
időszak hidegháborús doktrínájával eleve kudarcra volt ítélve, két okból kifolyólag.
Egyrészt azért, mert ez a stratégia államok, politikai-katonai tömbök szembenállásából
fakadó kockázatok mérésére és elhárítására volt tervezve, ahol jól körvonalazhatók a
szembenálló felek és szándékok, ezáltal egészen a „töréspontig” fennáll a békés megoldás
diplomáciára épülő lehetősége, a még normálisnak ítélhető kockázatvállaláson belül.
Másrészt azért, mert ezen államok számára ismeretlen volt a fenti két globális veszélyforrás
természete, szándéka, dinamizmusa, ebből fakadóan a felismerésük és elhárításuk
módszertana is.
A „védőernyő” alól kikerülő államok a nemzetközi szervezett bűnözés és az ugyancsak
nemzetközi színterű terrorizmus árnyával találták szembe magukat.
Hazánk vonatkozásában a szervezett bűnözés korán és meglehetősen erőteljes formában
jelent meg az 1990-es évek elején, amit számos új típusú bűncselekményfajta „Jelzett”
(zsarolás, emberrablás, leszámolás jellegű emberölés stb.). Megerősödése a '90-es évek
második feléig tartott, majd az ezredfordulót követően a szakértők általi felosztás második
szakaszába jutott, befolyást szerzett a gazdasági szférában és „kinyújtotta csápjait” a
politika, az államhatalom, a helyi és központi közigazgatás irányába.
A terrorizmus viszonylatában – szakértők megállapítása szerint, – hazánk nem tekinthető
célországnak. Az új típusú politikai, katonai és gazdasági integrációból fakadó nemzetközi
szerepvállalásunk miatt azonban fennáll a veszélye, hogy hazánk vagy partnereink hazai és
külföldi diplomáciai vagy kereskedelmi képviselete, egyéb érdekeltsége vagy állampolgára a
nemzetközi terrorizmus célpontjává válik.
A két veszélyforrás eltérő mértékű megjelenésének magyarázható okai vannak. A
demokratizálódó, és egyben állami vagyont lebontó társadalmak – így hazánk is – a
privatizáció és a piacgazdaság kiépítésének időszakában ideális táptalajt biztosított a
nemzetközi, majd annak mintájára és támogatásával kialakuló (honi) szervezett bűnözésnek.
A levezetésből látható, hogy bár eltérő mértékben, de mindkét globális fenyegetés jelen van
hazánkban, a biztonsági kockázat folyamatos mérésre, elemzésre szorul a szükséges védelmi
lépések és ellenintézkedések tervezése, meghozatala érdekében.
Joggal vetődik fel a kérdés, hogy mérhető-e külön-külön, vagy együttesen e két
veszélyforrás által jelentett fenyegetés vagy kockázat szintje? Ha igen, akkor milyen
módszerrel?
A kérdés megválaszolásakor, – a nemzetközi szakirodalmat és a hazai bűnüldöző gyakorlatot
figyelembe véve – mindenekelőtt külön kell választani a két problémát és kijelenteni, hogy
bár az EU tagállamainak La Gomeria-i Nyilatkozata deklarálta a két veszélyforrás
módszerbeli és szervezeti átfedését, szándékait és az ellenük való fellépés stratégiáit tekintve
mégis külön kell kezelni.
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Több előadó is kitért arra, hogy az Egyesült Államokat ért 2001. szeptember 11.-ei
terrortámadás új megvilágításba helyezte a biztonság kérdését. Az okokat, valamint az
érintett nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek felelősségét vizsgáló szenátusi bizottság
egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy a rendkívül bonyolult és széttagolt rendszer
koordinációs zavara mindenképpen hozzájárult a tragédia bekövetkezéséhez. Ezen szervek
egyes területi irodái rendelkeztek ugyan a készülő terrortámadásra vonatkozó
információtöredékekkel, azok azonban nem kerültek egy közös feldolgozó központba, így az
annak szintézise által alkotható egységes kép nem állt rendelkezésre a döntéshozók számára.
A hazai viszonyokat vizsgálva megállapítható, hogy a törvényhozók időben észlelték azt,
hogy szükség van egy olyan szervezetre, amely a megküldött információk alapján
folyamatosan értékeli, elemzi a szervezett bűnözés és terrorizmus hazai helyzetét, és azt
befolyásoló nemzetközi hatásokat. Stratégiai elemzéseivel döntési pozícióba hozza a
kormányzatot, taktikai elemzéseivel pedig közvetlenül támogatja a nemzetbiztonsági,
rendvédelmi és ügyészi szervek felderítő, nyomozó, nyomozás-felügyeleti munkáját. A
parlament döntése alapján, még az Egyesült Államokat ért terrortámadást megelőzően
született döntés a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ létrahozására, melynek
indokai az alábbiak voltak:
A jogalkotó több mint harminc – a szervezett bűnözést és terrorizmust felölelő – büntetőjogi
tényállás alapján folyó, nyílt és operatív szakban lévő eljárás információinak átadását írja elő
az együttműködésre kötelezett, összesen kilenc nemzetbiztonsági, vám-és pénzügyőri,
rendvédelmi, határőrizeti, rendőri szervezet, valamint a külön megállapodás alapján részt
vevő ügyészi szervek számára. A Központ a legmodernebb adatvédelmi-adatbiztonsági
megoldások alkalmazásával tárolja, valamint világszínvonalú adatbázis kezelő és elemző
szoftverek felhasználásával értékeli-elemzi a beküldött információkat, végzi a visszacsatolást
és a koordinációt az ügyek és a szervek között.
2006-ban a regisztrált bűnszervezetek számának, összetételének, belső és külső
hierarchiájának és bűnös tevékenységének utólagos, előző évi állapottal való összehasonlító
elemzéséről – az Europol és a tagországok számára meghatározott új módszertani
útmutatónak megfelelően – áttértünk a fenyegetettség értékelési modell (OCTA - Organised
Crime Threat Assessment) alkalmazására, ami a bűnszervezetek számának, összetételének,
hazai és nemzetközi tevékenységének, gazdasági és politikai irányú aktivitásának folyamatos
értékelését tűzte ki célul.
Az Európai Unió Tanácsa ugyanis 2005-ben a Hágai Program (The Hague Programme)
keretében felszólította az Europolt, hogy 2006. január 1-jei hatállyal a szervezett bűnözés
súlyos formáira vonatkozó – bűnüldözési operatív információkon alapuló – proaktív
fenyegetésértékeléssel váltsa fel a korábbi, a szervezett bűnözés állapotáról szóló
helyzetjelentést.
Az OCTA alappillére az értékelt csoportok tevékenységének hatásvizsgálata főleg a
politikára, gazdaságra, társadalomra és műszaki életre vonatkozóan (Political, Economical,
Social, Technological – PEST), az erősségek gyengeségek, illetve a lehetőségekfenyegetettség (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats – SWOT) függvényében.
Az információ többcsatornás gyűjtése és feldolgozása egy integrált rendszert feltételez,
amely magában foglalja az együttműködő szervek felderítésből, nyomozásból származó
aktuális műveleti információit, továbbá az államigazgatási szervek adatait, a nemzetközi
bűnügyi, nemzetbiztonsági, vám-, igazságügyi együttműködésből származó információkat,
az összekötőtiszti-hálózat időszakos tájékoztatóit, különböző kutatóintézetek tanulmányait,
statisztikai hivatalok adatait, a nem utolsósorban a médiában megjelenő híradásokat.
Mindezek alapján a szervezett bűnözés hazai helyzetéről az alábbi értékelés adható,
összhangban az Europol – közösségi szintű fenyegetettséget figyelembe vevő –
megállapításaival:
– Magyarország a szervezett bűnözés tekintetében közepesen fertőzött ország;
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– bűnügyi helyzetét döntően a honos homogén összetételű bűnszervezetek befolyásolják;
– az EU számára a fenyegetést a területén működő külföldi (orosz, albán, török, kínai)
csoportok, valamint a területén áthaladó áruk és személyek Nyugat-Európa irányába
való csempészete jelenti.
A szervezett bűnözés nemzetközi dimenzióit vizsgálva megállapítható, hogy az
egyértelműen globális szintűvé vált. Több nagy létszámú és jelentős tőkeerejű, kiterjedt
nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező bűnszervezet (ukrán, albán, török, arab, bolgár, kínai)
képviselőinek jelenléte és működése tapasztalható hazánkban, ezzel párhuzamosan magyar
bűnszervezetek tevékenysége mutatható ki a szomszédos országokban, az EU államaiban. A
magyar bűnszervezetek közül minden ötödik rendelkezik tengerentúli kapcsolatrendszerrel.
A felderítő munkára épülő elemző tevékenység számos új tendenciára hívja fel a figyelmet:
– az albán bűnszervezetek mind nagyobb és erőszakosabb szerepvállalása Európa
heroin-ellátásában;
– Orosz bűnszervezetek stratégiai ágazatokban való befektetései (pénzügyi szektor,
energetika, távközlés);
– orosz, ukrán és bolgár szervezett bűnözői csoportok növekvő aktivitása a
csúcstechnológiai bűnözésben;
– ukrán, szerb, kínai bűnszervezetek által támogatott cigaretta csempészet;
– Olasz bűnszervezetek gazdasági befektetései Romániában és Magyarországon
(vendéglátás, illegális hulladékkereskedelem);
– A honos bűnszervezeteket ellátó nemzetközi fegyver, valamint kábítószerkereskedelmi csatornák;
– Magyar bűnszervezetek külföldi gazdasági kapcsolatai, különös tekintettel a
pénzmosásra.
Milyen segítséget tud nyújtani a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ ezeknek a
nemzetközi biztonsági problémáknak a hazai kezelésében, milyen lehetőségek rejlenek a
Központ és a (katonai) nemzetbiztonsági szervek együttműködésében?
A Központnak az információszolgáltatás és együttműködés a lételeme, tekintettel arra, hogy
önálló felderítő, nyomozó tevékenységet, nemzetközi információcserét a hatályos
jogszabályok alapján nem folytathat. A szervezett bűnözés és terrorizmus helyzetének,
várható tendenciáinak tárgyilagos megítéléséhez mindenképpen szüksége van az
együttműködő szervek aktuális információira.
Amit nyújtani tud, az a több mint öt év információit tartalmazó strukturált adatbázis, amely
napjainkra
– több mint 15 ezer eljárás,
– 18 ezret meghaladó bűncselekmény,
– Több mint 32 ezer célszemély és bűnös kapcsolatának adatait tartalmazza.
9.2.1.5.

A Vám- és Pénzügyőrség lehetőségei, rendeltetése, feladatai és gyakorlati
tapasztalatai a transznacionális veszélyek és fenyegetések megelőzésében,
kezelésében és elhárításában

A Vám- és Pénzügyőrség a bevételek biztosításán túl – mint rendészeti szerv – elsősorban a
gazdasági élet törvényesen működő szereplőinek védelmét hivatott ellátni azokkal szemben,
akik a jogszabályokat kijátszva jogtalan előnyre tesznek szert. A törvénysértő módon
működő „vállalkozások” e tevékenységükkel nemcsak hogy a „szürkegazdaságba
kényszerítik” a legális vállalkozásokat, hanem jelentős, sokak szerint évente 250-300
milliárd forintos állami bevétel kiesését is okozzák.
A Vám- és Pénzügyőrség az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően már nem csak a
hazai adók és díjak beszedéséért tartozik felelősséggel, hanem az uniós vámok biztosításáért
is, ezért elmondhatjuk, hogy a Vám- és Pénzügyőrségnek az EU pénzügyi érdekei
védelmében is fel kell lépnie.
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Nyilvánvaló az is, hogy a világ – gazdasági értelemben – a globalizációs folyamatok révén
szűkülőben van, és ez hatást gyakorol nemcsak a gazdasági élet jogszerűen működő felére,
hanem az anyagi javakat törvénysértően elérni kívánókra is.
A bűnözés ilyen értelemben már hosszabb ideje kilépett az ország, de még az EU területéről
is, és nemzetközivé vált. Ebben a helyzetben nemcsak azzal kell számolni, hogy a hazai
bűnözői körök más ország, vagy az EU pénzügyi érdekeit sértő cselekményeket követnek el,
hanem azzal is, hogy kifejezetten a magyar gazdaság pénzügyi érdekeit sértő
cselekményeket más országok állampolgárai is elkövethetik.
A hazai pénzügyi-gazdasági biztonság fenntartása érdekében, az azt veszélyeztető
folyamatokkal szembeni fellépés során ezért törekedni kell arra, hogy Magyarország ne
váljon, ne válhasson célországgá azok számára, akik visszaéléseket szeretnének elkövetni.
Fentiek alapján könnyen belátható, hogy a nemzetközi együttműködés ezen a területen
megkerülhetetlen, mint ahogy az is, hogy bármely más veszélyforrás, vagy fenyegetés csak a
pénzügyi alapok megteremtését követően válik, illetve válhat valóssá.
A Vám- és Pénzügyőrség szerepe azért nevezhető kiemeltnek a veszélyforrások csökkentése
vagy visszaszorítása területén, mivel a legfőbb fenyegetések, így a terrorizmus, migráció,
nemzetközi szervezett bűnözés, valamint a pénzmosás területeire közvetlen pozitív hatást tud
gyakorolni, egyrészt az adminisztrációs intézkedések kezdeményezésével, másrészt a
büntetőjog eszközeivel.
Ez utóbbi területen a Vám- és Pénzügyőrség 2006. szeptember 15-én kibővített nyomozó
hatósági jogosítványokat kapott, s ezáltal egy olyan szervezetté vált a bűnügyi szolgálat,
amely koncentráltan tud fellépni a pénzügyi jellegű visszaélésekkel szemben, és valamennyi
rendelkezésre álló erejét – beleértve a titkosszolgálati eszközöket is – az úgynevezett
feketegazdaság visszaszorítására tudja fordítani.
A pénzügyi-gazdasági bűncselekmények nyomozása során a Vám- és Pénzügyőrség
nyomozó hatóságai egyre több esetben élnek a kárbiztosítás intézményével. Ez azt jelenti,
hogy a bűncselekmény következtében lecsökkent állami bevételek beszedése érdekében –
annak erejéig – jellemzően ingó vagyontárgyakat és készpénzt foglalnak le, illetve vesznek
zár alá. Ez a bűnüldözői tevékenység az, amelyik érezhető csapást jelent a bűnszervezetekre
és azok irányítóira, s így hosszabb időre lehetetlenné teszi működésüket.
A titkos információgyűjtésnek a klasszikus feladatain túl ki kell terjednie arra is, hogy a
célszemélyek milyen zár alá vehető vagyonnal – ingatlanok, ingóságok, bankszámlák stb. –
rendelkeznek, melyekből a költségvetést ért kár kiegyenlíthető, az elmaradt köztartozások
biztosíthatóak.
A Vám- és Pénzügyőrség nyomozó szolgálatának – mint az előzőekből is kitűnik, – a
büntetőeljárások során kettős a feladata. Az első feladat az állam büntetőjogi igényének
érvényesítéséhez szükséges eljárás lefolytatása, illetve amiről a közvélemény kevesebb
ismerettel rendelkezik: a gazdasági rend védelme, mely szintén alkotmányos érdek.
A Vám- és Pénzügyőrség ezer szállal kapcsolódik a gazdaság szereplőihez, a nemzetközi és
hazai szervezetekhez. Ellenőrző, felügyeleti, igazgatási, rendészeti és bűnüldözői feladatai
révén hatékonyan tud fellépni a hazai és nemzetközi „nemkívánatos” folyamatokkal
szemben.
A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok – mint ahogy más hírszerző és elhárító szervezetek
is, – mindezt a tevékenységet különösen azzal tudják támogatni, ha a rendelkezésükre álló,
és érdeksérelem nélkül átadható információikat, a jelenségekről szerzett tapasztalataikat
átadják, szükség szerint konkrét ügyekben együttműködést kezdeményeznek.
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9.2.1.6.

A szervezett bűnözés és a nemzetbiztonsági tevékenység összefüggésének
sajátosságai, különös tekintettel a katonai biztonsági hivatal műveleti
tevékenységére

A több államon, régión átnyúló, vagy akár globális jellegű fenyegetéseket jelen korunk
meghatározó, a biztonságot alapvetően befolyásoló tényezőiként kell számon tartani. A
szakirodalom a transznacionális kockázatokat, globális veszélyforrásokat különböző
megközelítésekben, mégis azonos tartalommal értékeli. A legtöbbször említett
kategorizálások szerint ide tartozik:
– a nemzetközi terrorizmus;
– a nemzetközi szervezett bűnözés;
– a tömeges migráció;
– a transznacionális egészségügyi fenyegetések;
– a transznacionális környezetszennyezés;
– a globális felmelegedés.
Fontos kiemelni, hogy a transznacionális fenyegetések elemzése során meg kell határozni,
melyek tekinthetők egy adott ország biztonságára nézve tényleges fenyegetésnek, és melyek
nem.
Magyarország állami vezetése az értékek és érdekek számbavétele, a biztonsági környezet
elemzése, a fenyegetések, a kockázati tényezők és kihívások azonosítása alapján
meghatározta azokat a célokat, feladatokat és eszközöket, amelyekkel a 21. század elejének
nemzetközi politikai, biztonsági rendszerében érvényesíteni tudja nemzeti biztonsági
érdekeit.
Az értékek és érdekek megfogalmazása mellett meghatározásra került a biztonsági
környezet, azok a fenyegetések, kockázatok és kihívások is, amelyek a biztonság komplex
értelmezése szerinti keretet képezik.
Magyarországnak alapvetően három fajta kihívással kell számolnia:
– globális: terrorizmus, tömegpusztító fegyverek elterjedése, instabil régiók,
működésképtelen államok, illegális migráció, gazdasági instabilitás, az információs
társadalom kihívásai, globális természeti, civilizációs és egészségügyi veszélyforrások;
– regionális: Közép-Európa, Délkelet-Európa, a FÁK-országok, a mediterrán térség, a
Közel-Kelet és Közép-Kelet;
– belső: szervezett bűnözés, feketegazdaság és korrupció, kábítószerek terjedése,
politikai és vallási szélsőségek, demográfiai kihívások.
A kockázati tényezők globális, regionális és belső szinten, de általában nem egymástól
elkülönülten, hanem egyszerre és egymást erősítve jelentkeznek. A globális kihívások
tekintetében az országhatárokon átnyúló fenyegetések hazánk nemzetközi környezetét és
biztonságát is nagymértékben befolyásolják.
Napjainkban világossá vált, hogy a biztonsági fenyegetések kapcsán már nem egyszerűen
azok megjelenése és előfordulásuk nagysága, hanem inkább azok társadalmi- gazdaságipolitikai szerepének és funkciójának változása dominál. Az elmélet és a köznapi
gondolkodás számára is nehezen megoldható problémát okoz a szervezett bűnözés legújabb,
transznacionális megjelenési formája, amely soha nem tapasztalt hatásokat,
következményeket képes kiváltani biztonsági környezetünkben.
A KBH működési területén a megelőzési és felderítési feladatok szélesebbek a szoros
értelemben vett nemzetbiztonsági tevékenységnél. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség szerveinél – az alkotmányos működést veszélyeztető tevékenységek
vonatkozásában – ellátja a bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat is. Ez nyilvánvalóan
abból fakad, hogy a Rendőrség a Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség
szerveinél – zárt jellegük miatt – csak korlátozott bűnmegelőzési és bűnfelderítési
lehetőségekkel rendelkezik. A törvény e pontjában a maffiaszerű bűnözés, mint
nemzetbiztonsági veszélyfaktor elleni küzdelmet emeli ki. A nemzetbiztonság – s ennek
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körében a fegyveres erők biztonságának – veszélyeztetettsége a bűnöző csoportok magas
fokú szervezettségéből és a bűncselekmények útján szerzett jövedelmeken alapuló gazdasági
erejéből fakad. Az Nbtv. szóban forgó pontja a szervezett bűnözés két területét emeli ki, s
ezáltal jelzi a fegyveres erők különös veszélyeztetettségét a kábítószer-, illetve a
fegyverkereskedelem által. A veszélyeztetettség főbb területei:
– személyi állomány támadhatósága;
– a honvédség készleteinek támadhatósága, különös tekintettel a haditechnikai
eszközökre;
– továbbá az ország katonai veszélyeztetettsége a jogellenes fegyverkereskedelem által.
A bűnözés elleni küzdelem általános modelljének megfelelően, a szervezett bűnözéssel
szemben is elsősorban a preventív intézkedéseket alkalmazzák. A hatékony megelőzési
intézkedések elmaradása esetén szükségszerű a bűnszervezetek térnyerése. A nemzetközi
tapasztalatok is azt mutatják, hogy minél hosszabb ideig fejtik ki tevékenységüket a
bűnszervezetek, annál nehezebb, gyakran reménytelen feladat a korlátozásuk. A Hivatal a
szervezett bűnözéssel szemben alkalmazható megelőzés területén alapvető követelménynek
tekinti:
– a szervezett bűnözés kialakulását lehetővé tevő körülmények pontos felmérését; a
megelőzési intézkedések összetettségét;
– ezek idejében történő alkalmazását.
A megelőzés széles körű feladatrendszert jelent, amely feladatok megoldásában a Katonai
Biztonsági Hivatal különleges eszközrendszerével működik közre. Indokolt esetben,
törvényi felhatalmazás, kötelezettség alapján az operatív erőkkel-eszközökkel is végeznek
nyomozati munkánkat. A szervezett bűnözés hadseregen belüli elterjedésének
megakadályozásában hatékony elem a felderítés és az egyes bűncselekmények bizonyítása,
büntetőeljárás kezdeményezése. A konkrét bűncselekmény, és általánosságban véve a
bűnözés és a fegyveres erők viszonyát tekintve kijelenthető, hogy a hadsereg élete nem lehet
mentes a világban és az országunkban jelen lévő, a társadalom életében negatív szerepet
játszó jelenségektől, tendenciáktól. Ebben az értelemben tehát a haderő bűnügyi operatív
helyzetét az ország ez irányú általános és speciális helyzete határozza meg. Érdemes tehát
röviden áttekinteni az ország bűnügyi operatív helyzetét ezen a területen.
Az elmúlt időszakot tekintve a hazai szervezett bűnözés összetételében és erőviszonyaiban
nem történt érdemleges változás. A szervezetek között kialakult erőegyensúly és a piac- és
területfelosztás pillanatnyilag nyugvóponton van. A mintegy félszáz ismert magyarországi
bűnszervezet nagy része hazai irányítás alatt áll, de több külföldi – így szerb, olasz, moldáv,
ukrán, török, román, szlovák, pakisztáni – vezetéssel működik. A Magyarországon is
megtalálható, tisztán etnikai alapokon szerveződő bűnszervezetek – mint például a kínai,
vietnámi csoportok – kihívások elé állítják a bűnüldöző szerveket. Általában a
specializálódás és a konspiráció elmélyülése jellemző.
A magyarországi szervezett bűnözés főbb tevékenységi körei a kábítószer bűnözés, az
embercsempészet, az árucsempészet, az áruhamisítás, a jövedéki bűnözés, a pénzmosás, a
prostitúció, a gépjárműbűnözés, a védelmi zsarolás és a korrupció. Természetesen ezek a
területek egyáltalán nem, vagy csak részben jelennek meg a KBH működési területén.
A szervezett bűnözés tevékenységi köréből a kábítószer-bűncselekmények kiemelt helyen
szerepelnek. A kábítószer-fogyasztással kapcsolatban megállapítható, hogy a katonák közül
többnyire már a polgári életben drogfüggővé vált személyek fogyasztanak rendszeresen
kábítószert. Az e tevékenységgel gyanúsíthatok túlnyomó többsége szerződéses katona, de
keletkeztek információk tisztek, tiszthelyettesek és honvédségi közalkalmazottak
érintettségére is. A jelenség terjedése nem hagyta érintetlenül a katonai tanintézetekben
tanulmányokat folytató hallgatói állományt sem. Az eddigi tapasztalatok és a rendőri
szervekkel kialakított információcsere alapján megállapítható, hogy a hallgatói állomány
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folyamatos veszélynek van kitéve, amikor szórakozási szándékkal szervezett bűnözői körök
által üzemeltetett vendéglátóhelyeket látogat, ahol folyamatosan jelen van a kábítószer is.
A műveleti munkák során olyan „specifikumnak” tekinthető jelenségek, illetve körülmények
is felderítésre kerültek, amelyek a rendőri szervek számára is újdonságként hatottak. Ilyen
volt például a kábítószerek pizza futár útján történő szállítása, a katonai objektumnak, illetve
honvédségi gépjárműveknek a kábítószer tároló helyeként történő felhasználása is.
A kábítószer-fogyasztás visszaszorítása, korlátozása és akadályozása mellett a terjesztés és
kereskedelem is fontos terület.
A szervezett bűnözés neuralgikus pontját képezi a fegyverkereskedelem. A lőfegyverrel,
lőszerrel, robbanóanyaggal visszaélés bűncselekmények a társadalomra való veszélyességük
miatt kiemelt figyelmet érdemelnek. E területen is a prevenciót tartjuk elsődlegesnek.
A tapasztalatok szerint a Magyar Honvédségben továbbra is komoly problémát jelentenek a
fegyverzeti anyagok, lőszerek és robbanóanyagok biztonságos őrzés-védelmével,
kezelésével, tárolásával, nyilvántartásával összefüggő hiányosságok. Ezek hátterében a
leggyakrabban az anyagi források szűkössége áll. Az elmúlt években sajnos volt példa
fegyverrel, lőszerrel és robbanóanyagokkal elkövetett bűncselekményre is.
A szervezett bűnözés megelőzésében a rezsim és más katonai intézkedések, szabályok
betartása, illetve betartatása kiemelt jelentőségű. A bűnüldözés aktuális tapasztalatai alapján
fel kell mérni azokat a lehetőségeket, amelyeket a bűnszervezetek illegális haszonszerzésre
tudnak felhasználni.
A szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozható, valamint a hivatásos, szerződéses és
honvédségi közalkalmazottak által elkövetett bűncselekmények számában mérséklődés
tapasztalható, ami velejárója a folyamatos létszámcsökkentésnek. Tekintettel azonban az
ország általános bűnügyi helyzetére és annak a hadseregre gyakorolt hatásaira, jelentős
visszaesés itt sem várható. Permanens veszélyforrásnak értékelhető, hogy a szervezett
bűnözői csoportokkal kapcsolatba kerülő katonák főként anyagi előnyök reményében
vállalhatnak bűncselekménynek nem minősülő munkát a bűnözőknél, akik egyébként
előszeretettel alkalmaznak katonákat bizonyos feladatok végrehajtására. Ez a kapcsolat a
későbbiek folyamán illegális tevékenységbe történő bevonás lehetőségét is jelentheti.
A szervezett bűnözői kapcsolatok felderítésének egyik fontos területe a nemzetbiztonsági
ellenőrzés folyamatát, lehetőségeit is. Ennek a törvényben meghatározott feladatnak a
végrehajtása során olyan biztonsági kockázati tényezők is felszínre kerülhetnek, amelyek
hátterében szervezett bűnözői körökkel történő kapcsolattartás áll. Példa erre, hogy egy
fontos és bizalmas beosztást betöltő hivatásos tiszt folyamatos pénzügyi zavarok és
adósságok miatt került kapcsolatba bűnöző személyekkel. Az ellenőrzés során az
alapinformáció megerősítésre került, olyan ellenőrzött kockázati tényezők kerültek
megállapításra, amelyek megalapoztak egy ismételt nemzetbiztonsági ellenőrzést.
9.2.1.7.

A transznacionális fenyegetések hazai hatásai, megnyilvánulási formái, a
megelőzésük és semlegesítésük érdekében folytatott rendvédelmi tevékenység és a
rendvédelmi állomány védelme.

Napjainkban világméretű, transznacionális kihívások jelentkeznek soha nem tapasztalt
intenzitással, melyek között a legátfogóbb hatással a globalizáció bír.
A világban végbement változások új kihívásokat szültek és régi ellentmondásokat keltettek
életre, egyszerre vannak jelen a válság és az instabilitás elemei. A potenciális
veszélyforrások komplexebbek, sokszínűbbek és nehezen azonosíthatók.
Amikor transznacionális veszélyekről, fenyegetésekről, kockázatokról és kihívásokról
beszélünk, akkor a rendvédelmet érintően elsősorban a következők érdemelnek említést:
nemzetközi terrorizmus; szervezett bűnözés; kábítószer-, fegyver- és embercsempészet;
illegális migráció; számítógépes szabotázs, nukleáris és egyéb ipari katasztrófák, természeti
csapások, környezetszennyezés; szélsőséges ideológiákat követő mozgalmak.
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Különös figyelmet érdemel, hogy a felsoroltak a legtöbb esetben együtt jelentkeznek, így
meghatványozzák negatív hatásukat. Van azonban egy, amely szinte minden veszéllyel,
illetve fenyegetéssel szimbiózisban létezik, ez pedig nem más, mint a korrupció, annak is az
egyik legveszélyesebb formája: a rendvédelmi szerveken belüli korrupció.
Tapasztalható, hogy a nyilvánosságot kapott korrupciós ügyeket kik, hogyan és milyen
célból használták fel érdekeik érvényesítésére. Ez azért is veszélyes, mert az emberek
bizonytalanok, hogy hogyan kezeljék a helyzetet. Nehéz meghatározni a korrupciót,
pontosan leírni a sajátosságait, tudni, hogy milyen társadalmi, gazdasági, politikai, morális,
vagy másféle jelenséggel van dolgunk. A sokféle meg- és belemagyarázás közben elvész a
lényeg és egy „Zsanett-ügy”, meg egy lopós bűnügyi helyszínelő esete elég volt arra, hogy
menesszék a minisztert, az országos és a budapesti rendőrfőkapitányt, a REBISZ
parancsnokát.
Bonyolult helyzetekben meghozott felelős döntésekhez előrelátásra, tájékozottságra,
megalapozott információkra van szükség. A probléma azonban nem az értesülések hiánya,
hiszen az „információrobbanás” közepette elárasztják az emberek a hírek, adatok,
információk. A tömegkommunikáció, az írott és elektronikus sajtó, az új hírközlő csatornák
gyakran elvonják a döntéshozók figyelmét, és fő szempontként a közvélemény
befolyásolását állítják előtérbe. Ezért is fontos kijelenteni: A korrupció elleni harc azzal
kezdődik, ha őszintén beszélnek róla!
Abból lehet kiindulni, hogy a korrupció nem definíció, hanem szándék kérdése, társadalmi
patológiának tekinthető és akként is kezelendő. Ezért aztán nem elegendő a tüneti kezelés,
hanem a probléma komplex megoldására kell törekedni, ahhoz pedig a komplex
értelmezésére van szükség. Ebből kiindulva a korrupciót mint társadalmi jelenséget kell
vizsgálni.
9.2.1.7.1.

A korrupcióról

A korrupciónak – lett légyen bármennyire is földrajzilag elterjedt és történeti korszakokon
átívelő, általános jelenség, – érdekes módon nem alakult ki egységesen elfogadott
definíciója. A világ számos országában még az e jelenség kutatására specializálódott
kutatók, társadalomtudósok, a bűnügyi tudományok művelői és más szakemberek sem
jutottak egyöntetű véleményre a fogalom meghatározását illetően, ezért aztán szinte
mindenki arra törekszik, hogy megalkossa a korrupció lehető legjobb, legtalálóbb,
leginkább használható definícióját. Egy azonban biztos: a korrupció megfoghatatlan
jelenség! Ezerarcú, titkolózó, a társadalmi kölcsönhatások szürke övezetében létezik a
társadalmi felháborodás és a hallgatólagos beleegyezés között, és tisztességes
állampolgárokat csábíthat, kényszeríthet, hogy belekeveredjenek. Bár a szóhasználatban és
számos részletkérdésben a vélemények eltérnek egymástól, egyetértés van azonban olyan
fontos kérdésekben, mint hogy:
– a korrupció nemkívánatos, káros jelenség (esetenként természetesen lehetnek pozitív
kihatásai is);
– alattomos és ezért nehezen felderíthető, ráadásul a bizonyításának is jelentős korlátai
vannak;
– mindig valamilyen politikai, hivatali, gazdasági stb. hatalommal visszaélést jelent;
– mindig valamilyen – többnyire anyagi – haszonszerzés motiválja;
– minden individuális korrupt aktus célzatos cselekmény;
– minden esetben van aktív és passzív alanya, az egyik, aki saját érdekeinek
érvényesítése érdekében előnyt, jogtalan külön juttatást nyújt, míg a másik, aki ennek
ellenében hivatali-gazdasági kötelességét megszegi, avval visszaél;
– össztársadalmi szinten ezen speciális, korrupt aktusok sajátos módon összegződnek,
így egyedi, elszórt jelenségekből társadalmi jelenséggé válnak, s ekként már sajátos
önmozgásra, önfejlődésre, sőt sajátságos „fejlődéstörvényekre” tesznek szert.
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9.2.1.7.2.

A korrupció a história tükrében

Korrupció volt, van, és mindig is lesz. Történeti előzményei több ezer esztendőre nyúlnak
vissza, létezését írásos dokumentumok és írásba nem foglalt hagyományok őrzik.
A korrupció történeti előzményeinek egy jelentős hányada írásbeli dokumentumokban –
írásba foglalt erkölcsi és/vagy jogi szabályokban – ölt testet, az ókortól napjainkig. A
szabályozás folyamatossága pedig már önmagában véve is bizonyítja, hogy a korrupció
mintegy permanensen létező – és természetesen permanensen gondot is okozó – jelenség.
A társadalommá szerveződött emberiség életének ugyanis egyik törvényszerűsége, hogy
bármiféle szabályozás léte azt jelenti, hogy a szabályozás mögött eligazításra szoruló
életviszonyok húzódnak meg.
9.2.1.7.3.

A korrupció a magyar történelemben

A magyarországi korrupció jelenléte nem tekinthető új képződménynek, nem a
rendszerváltás terméke, és főleg nem a fiatal demokráciánk szülötte. Teljessé válásában,
erőteljesebb kibontakozásában viszont kétségkívül kedvező táptalajt kaphatott a gazdaságitársadalmi-politikai rendszerváltás folyamatában, gyökerei, előzményei, előfeltételei
azonban az elmúlt korokban keresendők.
A folyamat, ahogy napjaink legjellemzőbb problémái kialakultak, végigkövethető.
9.2.1.7.4.

A korrupciós bűncselekmények a magyar büntetőjogban

A korrupció megjelenési formája szerint többféle módon is osztályozható a jelenség. Ezek
szerint beszélhetünk politikai, gazdasági és hivatali korrupcióról. Egy konkrét eset
tanulmányozásakor nem biztos, hogy sikerül azonnal pontosan azonosítanunk, hogy mely
fajtájával állunk szemben. Az esetek többségében több, időnként mindhárom keveredéséről
szó van. A jelenség természetesen a jogrendszer szemszögéből is értékelhető, és ennek az
értékelésnek az eredményeként minősülhetnek jogszerűnek vagy jogellenesnek. Ez utóbbi
esetben a jogellenesség – amely az egész jogrendszerhez való viszonyításból adódó
koncentrált értékítélet –, a „különös” síkján a jogrendszer különböző ágai (polgári,
közigazgatási, pénzügyi stb. jog) vetületében jelentkezik.
A büntetőjog is a jogrendszer egyik – de speciális – ága. A korrupciós jelenség
jogellenessége a kérdéses életviszonyra közvetlenül vonatkozó jogszabályok mellett a
büntetőjogi tilalomba is ütközhet, s gyakorlatilag szinte bármely bűncselekmény
megállapítására alapot adhat. Ennek folytán a „korrupció” kifejezés a büntetőjogban szinte
értelmezhetetlen. Mindemellett vannak olyan bűncselekmények, amelyek tipikusan
korrupciós jellegűek, azaz megvalósulásuk mindig korrupciós kapcsolatot feltételez.
Ezeket nevezzük a magyar büntetőjog elméletében korrupciós bűncselekményeknek, s
ezeknek a gyakorlati kriminalitásban jelentkező halmaza a kriminális korrupció.
9.2.1.7.5.

A korrupció elleni tevékenységet befolyásoló tényezők

Az átlátható és tiszta közélet megteremtése minden köztársaság alapvető kötelessége
polgáraival szemben. Olyan közös kötelesség, ahol az írott és íratlan közösségi normák, a
jog és az etika azonos mércét állítanak valamennyi magán- és közszereplő számára.
A Magyar Köztársaság kormánya az Európai Bizottság éves jelentésében foglaltak,
valamint a korrupció elleni nemzetközi egyezmények ismeretében, a magyar helyzet
elemzésére épülve olyan hatékony kormányzati cselekvéssorozatot alakított ki, amely
korrupcióellenes stratégiaként rövid és hosszútávra meghatározza a teendőket. A korrupció
elleni intézkedések kialakításánál a kormány három szempontot vett alapul:
– a korrupció mértékét,
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– a korrupcióval szembeni fellépés iránti (politikai és társadalmi) nyitottság mértékét,
– a korrupció jelenségének, alanyainak a veszélyességen alapuló értékelését (mivel a
korrupció gyakoriságában rejlő veszély mellett nem hanyagolható tényező a
korrupcióval okozható anyagi és morális veszteség).
A statisztikai mutatószámok azonban nem azonosak a ténylegesen elkövetett korrupciós
bűncselekmények számával, mivel e bűncselekmények körében magas látenciával kell
számolni, amelynek okait a megvesztegetett és a vesztegető közötti érdekközösségben, a
bűncselekmények rendkívüli bizonyítási nehézségében kell keresni.
9.2.1.7.6.

A korrupció elleni kormányzati stratégia végrehajtása

Elsőként a korrupcióval szembeni kormányzati stratégiáról szóló 1023/2001. (III. 14.)
kormányhatározat fogalmazta meg stratégiai éllel a kormány korrupcióellenes teendőit, és
az egyes állami szervek feladatait a korrupció visszaszorítására érdekében. A dokumentum
három csoportban és 27 pontban foglalta össze a tennivalókat. Az első csoport az általános
jogi szabályozást, a második a büntetőjogi szabályozást, a harmadik pedig a jogalkotást
nem igénylő intézkedéseket tartalmazta. Az eltelt időben a határozat több pontja
megvalósult.
Megállapítható, hogy a kormány számos területen jelentős lépéseket tett a korrupció elleni
küzdelem érdekében. Sajnos azonban a korrupció nem tartozik a programozható, jól
strukturált problémák közé. Nem lehet ezért elvárni olyan projekteket és intézkedéseket,
amelyek megvalósítása után lezárt, megoldott helyzetről lehet beszámolni. A korrupciós
jelenségek kezelése során folyamatos küzdelemre kell készülni, újabb és újabb célokat
tűzve magunk elé.
A korrupció elleni tevékenység gyakorlati megvalósulása lehetőségeinek bemutatása a
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatán (RSZVSZ) keresztül
Az állam feladata, hogy gondoskodjon a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek személyi
állományának bűnmegelőzési célú ellenőrzéséről, védelméről, illetve a belső
bűncselekmények felderítéséről. Az úgynevezett nyílt eszközöket alkalmazó ellenőrző és
bűnüldöző szervek mellett szükség van olyan szolgálatra is, amely a titkos
információgyűjtés lehetőségeivel veszi fel a harcot a konspirált módon elkövetett
jogsértések elkövetőivel szemben. Természetes dolog, hogy ez utóbbi szervezeteket
körüllengi a titkosság misztikuma, ami többek között azzal jár, hogy fals nézetek,
vélemények alakulhatnak ki a szemlélőben. Különösen igaz ez akkor, ha maga a szervezet
még inkább elbújik a misztikum köde mögött. Magyarországon a védelmi tevékenység,
története során első ízben 1995-től – a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának
jelenlegi formájában történt létrehozása óta – folyik mindenki számára megismerhető, nyílt
jogszabályok alapján.
9.2.1.7.7.

Az RSZVSZ hatásköre

A kormány a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata útján gondoskodik a Rendőrség, a
Határőrség és a Katasztrófavédelem hivatásos szervei, az állami és hivatásos
önkormányzati Tűzoltóság, a Vám- és Pénzügyőrség, a Büntetés végrehajtás, továbbá a
felsorolt szervek irányítását ellátó minisztériumoknak a felsorolt szervek irányításával és
ellenőrzésével foglalkozó szervezeti egységei belső bűnmegelőzési célú ellenőrzéséről és a
bűnfelderítésről.
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9.2.1.7.8.

A Szolgálat filozófiája

A Szolgálat feladata a védett szervek zavartalan működésének biztosítása. Küldetését a
megelőzésre, a védelemre és a felderítésre, mint három pillérre épülő tevékenységi köre
összehangolt fejlesztésével és működtetésével teljesíti.
A legutóbbi években folyamatosan növekvő hangsúlyt kapott a bűnmegelőzési
tevékenység. Ma már a megelőzés áll a Szolgálat védelmi filozófiájának középpontjában.
Megelőzés alatt mindannak az ügyfeldolgozó munka során végzett, elméleti és gyakorlati
tevékenységnek valamint intézkedéseknek az összessége értendő, amelyek a rendvédelmi
szervek viszonyainak, a bűnözési okok megszüntetésére, csökkentésére irányuló
befolyásolását szolgálják.
A Szolgálat nagy hangsúlyt helyez a védelmi tevékenységre, melynek során minél jobb
pozíciók kiépítésével behatárolja a befolyásolási kísérletekkel érintett területeket és a
veszélyeztetett személyeket. A védelmen kétirányú tevékenységet kell érteni: egyrészt
jelenti a rendvédelmi szerv oltalmazását a belső bűnözés ellen, másrészt a szervezetekben
dolgozó állomány védelmét a tevékenységüket befolyásolni próbáló bűnözőktől.
A Szolgálat felderítő tevékenysége a rendvédelmi szervezetek hivatásos állományú tagjai,
köztisztviselői és közalkalmazottai által, a szolgálati helyen vagy a hivatali tevékenységgel
összefüggésben elkövetett bűncselekményekre terjed ki. Felderítő tevékenységét a
bűncselekmények gyanújának megállapításáig vagy kizárásáig folytatja, azt követően
büntető feljelentést tesz a hatáskörrel rendelkező illetékes nyomozó hatóságnál, vagy
bűncselekmény kizárása esetén lezárja az ügyet.
A korrupció napjainkban is a társadalmak egyik legnagyobb problémája. Veszélyezteti a
társadalom stabilitását és biztonságát, fenyegeti a szociális, a gazdasági, a politikai
fejlődést, aláássa a morális és etikai értékeket. A szolgáltatások, az áruk és a munkaerő
piacok növekvő globalizációjával akaratlanul együtt jár az illegális tevékenységek
nemzetközivé válása is. Ennek következtében a korrupció visszaszorítása nemzeti és
nemzetközi szinten még fontosabbá válik, és ez koncentráltabb erőfeszítést,
tapasztalatcserét és a fellépés magasabb szintű egységesítését igényli.
Nemzetközi tapasztalat azonban, hogy a kormányzat koncentrált intézkedései önmagukban
nem lehetnek elégségesek, eredményesek és önmagukban nem vezetnek tényleges sikerre,
ha az nem társul, nem jár együtt a társadalom által általánosan követendőnek ítélt
magatartásformával. Másként fogalmazva, hatékonysága a társadalmi realitások
függvénye. A társadalomnak a korrupciót visszautasító, a korrupciót magából kivető
hozzáállásának alapja a polgárok jogkövető és szilárd erkölcsi értékrenden alapuló
magatartása. Ennek megszilárdításában a társadalom vezetőinek példamutatása különösen
jelentős motiváló tényező lehet.
Jelentős előrelépést a korrupció elleni harcban nem elsősorban a meglévő visszaélések
feltárása jelenthet, bár a nyilvánosság ezen a téren is rendkívül hatékony eszköz lehet.
Talán még ennél is fontosabb a megelőzés, és a polgárok érdekeltté tétele a jelenség
visszaszorításában. Tudatosítani kell, hogy a közös érdekek megvalósítása közös ügy,
közös felelősség.
9.2.1.8.

A MK nemzetbiztonsági szolgálatai egymás közötti valamint a katonai és más
rendvédelmi szervekkel való együttműködésének értékelése

A biztonsági illetve védelmi szektor (államigazgatási) szervezeti közötti együttműködéseket
az egyes szervezetekre vonatkozó jogszabályok rendezik bizonyos mértékben. Ezt egészítik
ki az öntevékenységek. A magyar biztonsági-védelmi rendszer széttagoltsága, 4-5
minisztériumhoz tartozása kedvezőtlen a hatékonyság és a gazdaságosság szempontjából.
Ezen a téren konzervatív nézetek szerint a minél nagyobb mértékű összevonások a
rendszerváltás előtti szellemet idézné, bár mindenki tudja, hogy az alkotmány, a
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demokratikus köztársasági forma ma már garanciái egy magasabb rendű működést biztosító
politikai, társadalmi, gazdasági környezetnek. A későbbi fejezetek bemutatásai, ismertetései,
elemzései, értékelései alapján megállapíthatjuk, hogy az együttműködések megállnak a
jogszabályok szintjén, de van ahol ez alatt maradhatnak illetve ezt meg is haladhatják az
együttműködő vezetők egyéniségétől függő mértékben. Viszont az együttműködéseknek a
személyfüggése nem lehet garancia a biztonságunk által igényelt maximális
együttműködésekhez. A társadalom számára optimális együttműködéshez a következők
szükségesek:
– parlamenti konszenzussal megerősített kormányzati szándékok
– összehangolt nemzeti, biztonsági és nemzetbiztonsági stratégiák
– harmonizált törvények, jogszabályok
– kormányzati igényesség, határozottság és felelősség
– jól kiválasztott és együttműködésre alkalmas irányító, vezető, szervező politikusok,
szakpolitikusok, szakemberek, munkatársak
– az együttműködés jogi, szervezeti, irányítási, működési, gazdasági feltételeit biztosító
körülmények
– az előző feltételrendszert rendszeresen felülvizsgáló és rugalmasan korrigáló
szándékok, készségek
9.3.

A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok kapcsolata az intézményekkel, a gazdasági
társaságokkal és általában a magyar társadalom tagjaival.

9.3.1.

A nemzetbiztonsági tevékenység és szolgálatok kapcsolata a mindenkori politikával
és kormányokkal

A nemzetbiztonsági szolgálatok sokoldalú és együttműködő kapcsolata a társadalommal a
legfontosabb tényező az elfogadásuk, a hatékonyságuk, az értékükön való hasznosulások
szempontjából.
A nemzetbiztonsági szolgálatok az államigazgatás részei, a kormányok jelentős támaszai, a
politika és a média áldozatai, a nemzeti biztonságunk „gyöngyszemei”.
9.3.1.1.

A nemzetbiztonsági szolgálatok a politika és a média áldozatai.

A magyar titkosszolgálatok rendszerváltás előtti tevékenysége – különös tekintettel a III/III.as csoportfőnökség akcióira – joggal váltotta ki a társadalom ellenszenvét. A III/III-as belső
elhárítás az akkori, diktatórikus politika egyik fő eszköze, végrehajtója volt.
Az 1989-es, békés, vértelen rendszerváltás a magyar történelem egyik legnagyszerűbb
sorsfordulója volt, ami a felszabadult társadalom eufóriáját is jelentette. Viszont minden
ilyen sorsforduló óriási kihívás és feladat is egyben mindenki, de különösen a
demokratikusan megválasztott országgyűlés és a kormány számára. A rendszerváltás utáni
első országgyűlés és kormány nehéz feladata volt a titkosszolgálatok átalakítása,
szabályozása és hasznosítása. Ez a feladat Antall József miniszterelnökhöz és elsősorban
Boross Péter miniszterhez kapcsolódik. Véleményem szerint, ezt a feladatot optimálisan
oldották meg, a kormány és az országgyűlés megfelelő támogatásával. Más rendszerváltó
országokhoz képest nem nullázták le a szolgálatokat, ami egyébként nagy társadalmi kárt is
okozhatott volna, hiszen a térségben zajló folyamatokhoz szükség volt hírszerzési és
elhárítási szakértelemre, illetve tevékenységre is. A szolgálatokban értelemszerűen történtek
vezetőcserék és a szolgálatok személyi állományában is voltak változások, de általában
olyanok, amelyek nem szakították meg a hírszerzési és kémelhárítási tevékenység
folyamatosságát és ugyanakkor biztosították a megváltozott bel- és külpolitikai érdekek
védelmét és érvényesítését is.
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Annak ellenére, hogy a magyar titkosszolgálatok „rendszerváltása” optimálisnak mondható,
a szolgálatoknak nem sikerült visszanyerniük a rendszerváltás előtt elvadított tömegek
bizalmát, így a társadalomban kialakult ellenséges reflexek sem szüntek meg. Emberileg
érthető, hogy néhány év alatt nem tűnik el az 50 év titkosszolgálati réme. Az elmúlt húsz év
alatt jelentősen megváltozott (volna) ez a rossz társadalmi reflex, de sajnos az azóta eltelt
kormányidőszakok, a magyar média negatív hírversenyei nem kedveztek eléggé a társadalmi
felejtésnek. A különböző kormányidőszakok eltérő mértékben és jelleggel erősítették illetve
gyengítették a rendszerváltás utáni magyar titkosszolgálatok társadalmi megítélését. Egy
külön tanulmányt is megérdemlő kutató munka alapján igazolhatónak tartom azt, hogy az
Antall és az Orbán kormány idején a magyar titkosszolgálatok irányítása, szervezése,
kormányigényesség vezérelt hasznosítása, működési és fejlesztési vonatkozású költségvetési
támogatása, értékükön történő megbecsülése megfelelőnek mondható.
A társadalom és az ország érdekeinek illetve értékeinek védelme össz-nemzeti feladat, ezért
parancsolóan megköveteli az adófizetők pénzén működtetett katonai és rendvédelmi
szervezetek maximális kormányzati és politikai megbecsülését. A mindenkori kormánynak
és (bel)politikának, a parlamenti pártoknak az egyetemleges felelőssége, kötelessége a
nemzetbiztonsági szolgálatok olyan irányítása, szervezése, működtetése, ellenőrzése és
védelme, hogy a tízmillió magyar biztonsága ne sérüljön. Sajnos az ezzel kapcsolatos
felelősség- és kötelességérzet közel sem kielégítő. Így a magyar nemzetbiztonsági
szolgálatokat ért valós illetve valótlan támadások, a negatív társadalmi hatású
„demokratikus” médiahisztéria nagyon sokat árt a védelmünkben, a biztonságunkban egyre
nagyobb, sőt meghatározó szerepet játszó nemzetbiztonsági szolgálatok hatékonyságának.
Az elmúlt két évtizedben kialakult magyar társadalmi megosztottság sajnálatosan, de
értelemszerűen megmutatkozik a közigazgatás, az államigazgatás és így a rendvédelem,
illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok körében is, bár kétségtelenül kisebb mértékben és
formában. Szinte mindenhol tudják, hogy kik a „jobbosak” és kik a „balosak”. Nagyon sok
függ attól, hogy a szolgálatok vezetése hogyan kezeli ezt a jelenséget, mert kezelhető, de
éppenséggel élezhető is. Ebbe a problémakategóriába tartozik az is, hogy kormányváltások
alkalmából, milyen szintig „fejezik le” a szolgálatokat, azaz milyen mélységig mennek le a
személycserékkel. Persze ez a teljes közigazgatásra és államigazgatásra is vonatkozik. A
tapasztalat az, hogy – a rendszerváltástól számítva, – bizonyos fokig mindenütt nő a
személycserék száma, mélysége, ami a komoly szakmai és anyagi ráfordítással létrehozott
hírszerzői illetve elhárítói értékeket jelentősen devalválja. Természetesen lehetnek olyan
személyek, akiknek a cseréje szükséges és kívánatos, képességi, alkalmassági,
megbízhatósági okok miatt, de ezek száma általában nem olyan jelentős.
Célszerű és szükséges lenne egy olyan pártpolitikai konszenzus, hogy a nemzetbiztonsági
szolgálatok vonatkozásában konstruktívabb, kevésbé „pártpolitikai” párbeszéd
érvényesüljön, a folyamatosság magasabb szintű biztosítása céljából.
A magyar médiumok, mint általában a globalizálódott média, lassan kicsúszik a kormányok
hatásköréből, ami a demokrácia szempontjából még nem lenne baj. Azonban, a kormánytól
„elszakadt” médiának is politikai és pénzügyi támogatásra van szüksége, amit viszont olyan
politikai, pénzügyi és gazdasági köröktől tud megszerezni, amelyek számára a biztonság
legfeljebb csak másodlagos tényező. Így a média törvényszerűen ezen körök „hálójába”
kerül. Továbbá a médiumok is „pártosodtak” és így a magyar pártharcok eszközeivé váltak
és ilyen minőségükben semmi sem drága, még a nemzetbiztonsági tevékenység illetve
hatékonysága sem. Lassan ez már csak nekünk, tízmillió állampolgárnak fontos. Mindezt
egy jól felépített nemzetbiztonsági kommunikációval, társadalomkapcsolati stratégiával
ellensúlyozni lehetne, de mindenesetre kísérletet kellene tenni erre. Ez pedig meghatározóan,
sőt szinte kizárólag kormányzati hatáskör!
A szolgálatokat ért támadások, nemkívánatos hatások a következőket idézik, idézhetik elő,
amiket a negatív hírekből élő média szétkürtöl a világba és a társadalomba:
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– a titkosszolgálatokkal kapcsolatos eseményeket a magyar adófizető állampolgárok, a
társadalom szereplői botrányként, átláthatatlan (párt)politikai küzdelemként, a
biztonságukat negatívan befolyásoló tényezőként élik, élhetik meg;
– a nemzetközi közvélemény megtudja, hogy a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok
körül megint nincs valami rendben és ezt egyes (ellenérdekelt) országok ki is
használhatják saját „titkosszolgálati trükkjeik” érdekében;
– a magyar nemzetbiztonsági szolgálatokon belül jelentős szervezeti és személyi
ellentétek keletkezhetnek, ami egyértelműen és markánsan rontja tevékenységük
hatásfokát, következésképp a MI BIZTONSÁG-unkat;
– a rendszerváltás utáni titkosszolgálati gyűlölet enyhülését jelentősen visszaveti és így
a társadalmi, hálózati kapcsolatok nem működtethetők megfelelően, a biztonságunk
érdekében;
– a szolgálataink munkatársaiban bizonytalanságot kelt, ami leszereléseket, kilépéseket,
belső trükközéseket, elmélyülő törésvonalakat jelenthet. Ehhez tudni kell, hogy egy
hírszerző vagy elhárító tiszt kiképzés utáni „eszmei” nemzeti értéke tíz és
százmilliókban mérhető. Nem beszélve a kiképzés minimum 3-5 évben mérhető
időtartamáról, mely jelentős veszteség a biztonságunk számára;
– a szolgálatok számára fontos utánpótlást biztosító jelentkezők lemondanak
szándékukról, ha meghallják a botránypolitizálást;
– az öt nemzetbiztonsági szolgálat (adóforintjainkat tartalmazó) mintegy 40 milliárd
forintnyi éves költségvetésének a felhasználása sokkal kisebb hatékonyságú lehet a
botrányok, a nemkívánatos hatások miatt;
– a felsoroltak alapján mindenki érzékelheti, hogy a magyar politikai pártok, az
országgyűlés és a kormány felelősségi és befolyási körébe esik a nemzetbiztonsági
szolgálataink sorsa, minden vonatkozásban.
A rendszerváltás óta a magyar titkosszolgálatokat ért néhány jellemzőbb támadás, politikai
befolyás, visszaélés185:
– A rendszerváltás óta szinte rendszeresen visszatérő téma az ügynökök, az ügynöklisták
és az ügynökügyek kérdése.
– Vajon mi volt, mi ma és mi lehet még ennek a motivációja és kinek az érdeke ez még,
kit érdekel ez még és mit lehetne vele kezdeni.
– A rendszerváltás titkosszolgálati átalakítását Boross Péter az akkori körülményekhez
képest optimálisan vezényelte le. Persze mindent lehetet volna jobban és rosszabbul is
végrehajtani.
– A rendszerváltozás 1989-1990-ben lezajlott és ennek egyik része volt jobboldali
többségű parlament által elfogadott, úgynevezett ügynöktörvény (1994.évi XXIII.
törvény), amely alapvetően a III/III-as belbiztonsági csoportfőnökséggel kapcsolatban
állók tevékenységét ítélte meg olyannak, mely a közéletiséget bizonyos területeken
kizárja. Ezzel ezt a témát befejezettnek kellett volna tekinteni és ma már az ország
egységes biztonságában mind nagyobb szerepet játszó nemzetbiztonsági
tevékenységének, ezen belül a titkosszolgálatok tevékenységének jövőjén kellett volna
dolgozni. Ehelyett 20 év óta egy sajátos, lassan már kihalóban lévő kisebbség,
szerencsére ma már elhaló hangon, de még mindig lihegi az ügynöktémát, mellyel az
elmúlt 20 év alatt annyi kárt okozott nemzetbiztonsági vonatkozásban, hogy azt
felmérni sem lehet. Szerintem már alig élnek azok közül, akik a társadalom elleni
tevékenységet elkövették, de akik még élnek azok sem biztos, hogy teljes értékű
emberek ma már. Akik ellen elkövették azok is az előzőek szerint kategorizálhatók. A
mai fiatalok közül ez a téma nem érdekel már szinte senkit, tehát nem is érdemes
foglalkozni vele. Lehet, hogy egyes pártok ebből szeretnének népszerűségi tőkét
kovácsolni.
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– Fontos, hogy a többi, III.-as csoportfőnökségeknek, a polgári hírszerzésnek és
elhárításnak, a katonai hírszerzésnek, a műszaki ellátó szervezetnek a tagjai nem a
lakosság ellen dolgoztak, hanem egy akkor is létező fogalmat és valóságot jelentő
Magyarországért, a Magyar Nemzetért, amely ugyan minden kétséget kizáróan
nemzetközi befolyás alatt állt, mint Magyarország a történelmének szinte minden más
időszakában, így ma is! Kétségtelen, hogy befolyás és befolyás között van különbség.
– A múlt sokadszori visszapörgetése, különösen 20 év után, az alábbi indokok alapján
jogtalan, igazságtalan és gazdaságtalan:
• A hiányos ügynöki adatok miatt, a többirányú és értelmű manipulálhatóságot is
feltételezve, nem dokumentálható minden érintettnek egyformán a múltbeli
tevékenysége egzakt módon, így nem lehet azonos feltételek mellett elbírálni az
egyes ügyeket, ami az esélyegyenlőtlenség illetve jogegyenlőtlenség miatt nem
lenne igazságos és jogszerű sem. Biztosan lehetnének többen is, akik irataik,
adataik eltűnése miatt továbbra is a közélet szereplői maradnak majd, remélhetőleg
az ország hasznára!
• Nincs jogunk kitenni a felfedni kívánt ügynököket, családtagjaikat, baráti köreiket,
lét- és életbiztonságukat semmilyen kockázatnak, hiszen a közelmúlt kormányai
garantálták államtitkosságukat.
• Az esetleges, úgynevezett önkéntes közéleti távozások is közvetve ugyan, de már
egyértelműen azonosíthatóvá tették az egyes személyeket.
• Végig kell gondolni azt is, hogyha valamely közéleti szereplőnk „kemény”
nemzetközi ügyeken dolgozott a felfedendő ügynökök közül és a közvetlen vagy
közvetett felfedéssel bármilyen módon is azonosíthatóvá válik az „ellenfél” által,
úgy annak és esetleg családjának élete, helyzete, körülményei igen kockázatossá
válhatnak, amit a parlamenti képviselőknek felvállalni felelőtlen kalandorság lenne.
• Milyen jogon fosztjuk meg utólag az ország legjobban felkészült,
választhatóságra jogosult és már megválasztott állampolgárai közül a
hírszerzőket és elhárítókat attól, hogy közéletünkben is hasznosuljanak polgári
végzettségük szerinti ismereteik és élettapasztalataik, mikor képzésük,
tapasztalatszerzésük minimum több tíz-százmillió forintba került Önöknek illetve
Nekünk.
• Az érvényben lévő rendőrségi, nemzetbiztonsági törvényekben és más
szabályozásokban is szentesítette a magyar országgyűlés a fedett, a titkos, a védett,
az ügynök, az informátor, a hálózat jellegű, stb. személyeket, bel- és külföldi, céges
és lakossági kapcsolatokat, fedővállalkozásokat, tehát ma ugyanúgy léteznek ilyen
szerepek, tevékenységek, funkciók, viszonyok csak más, a demokratikus jogállam
céljai érdekében. Ez mindaddig rendben van, amíg egy a választók pillanatnyi
bizalmából éppen felkapott, átmeneti, pártnevű szerveződés ki nem talál majd
valamit, amivel bepalizva sokakat, visszamenőleg felülvizsgáltat bármit,
nemzetközi közmosoly mellett. Jó lenne, ha tudomásul venné minden párt, hogy a
történelem kerekét nem tudja visszaforgatni (ráadásul mindössze néhány ezer vagy
tízezer fős tagságaikkal, ami az összes párt valamennyi párttagját figyelembe véve
a választóknak az 5%-át sem éri el).
Boross Péter, mint a jobb oldal legelső, a titkosszolgálati átmenetet optimálisan levezénylő
minisztere, később miniszterelnök, fogalmazta meg több interjúban azt, értelmezésem szerint
helyes gondolatot, hogy a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázatot jelentené, ha
nyilvánosságra hoznák a volt hírszerzők és elhárítók névsorát, csupán a (párt)politika
kedvéért és érdekéért, különös tekintettel az ez irányú szakmapolitikai vonatkozású
nemzetközi együttműködésekre és megítélésekre is.
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Az Európai Unió részéről hivatalosan elhangzott, hogy Magyarország megítélését nem
befolyásolja ezen belső ügyünk. Feltételezhetően a NATO tagságunk alapján sem értékelnék
pozitíven, hogyha a rendszerváltás több, mint 20 évének távlatában, a minden országban
államtitkot képező titkosszolgálati adatokat nyilvánosságra hoznánk. Egyébként sajátos
lenne megvizsgálni, hogy az Európai Unió tagországai vagy a NATO országok, hogy
kezelnék jogharmonizációs szempontból a magyar ügynöktörvény módosítások különböző
változatait, visszahatási szempontból. Azaz az évezred vicce lett volna az, ha például
kikötötték volna, hogy csak akkor léphettünk volna be az Európai Unióba vagy épp a
NATO-ba, ha minden uniós illetve NATO ország közszereplőjét átvilágítanák bármilyen, az
adott országokban nemkívánatos ügynöki múltjuk szempontjából.
A közvélemény meghatározó része, nem a múlttal való foglalkozást várja a kormányoktól
már, hanem az életminőségnek, ehhez kapcsolódóan a biztonságunknak a minél magasabb
fokra emelését, minél rövidebb időn belül. Egy forrásból elhangzott, hogy a közvélemény
kutatásban résztvevőknek kb. 80%-át már nem foglalkoztatja az ügynöki múlt.
Meggyőződésem, hogy egy jól megfogalmazott kérdéssel, egy esetleges népszavazás is úgy
döntene, hogy zárjuk le a több, mint 20 éve lebegtetett rendszerváltást a titkosszolgálatok
szempontjából is.
A legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat a fenti ügynökügyek miatt az energiák felesleges
lekötése, az ország széthúzása, a nemzetközi együttműködések elbizonytalanítása.
A mindenkori nemzetközi és hazai jogszabályok, megállapodások szerinti titkosszolgálati,
hírszerzői és elhárítói tevékenységet értékeljük és becsüljük igen nagyra, mert olyan nemzeti
értéket képviselő emberek végzik, akik sok esetben az életük, testi épségük és személyes
szabadságuk kockáztatásával igen fontos, összetett és speciális nemzeti érdekeket
szolgálnak. Ne hagyjuk, hogy pártpolitikai érdekek áldozataivá, célpontjaivá váljanak sem a
titkosszolgálataink, sem azok volt, jelenlegi vagy jövőbeni munkatársai, miközben
országunk megváltozott szerkezetű és súlyozású veszélyforrásai jórészt a titkosszolgálatok
illetékességét igénylik a jelenben és a jövőben is.
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 emberek védelmet
biztosító szervezetekben való részvétele és együttműködési készsége. Így ezen
tevékenységekről dicsőség, jogos büszkeség jellemzi a nemzet véleményét, egységességét.
Valószínűleg többen is azonosítani tudunk olyan ország(oka)t, nemzeteket, amelyekben a
fegyveres és rendvédelmi jellegű szervezetekben szinte minden „hadra fogható”
állampolgáruk valamilyen mértékben érintett, a világ bármely pontján is él. Ezen
összetartozás alapján valószínűleg a legeredményesebbek a nemzetük védelmében, szinte
évezredek óta.
A nemzetközi és belföldi helyzetünk alapján reálisan és joggal remélhetjük, hogy a mi
esetünkben nem az országunk biztonsági helyzetének romlása determinálja majd az
össze(nem)fogásunk jellegét és mértékét, hanem az a józan törekvés, hogy a komplex
társadalmi fejlődés érdekében minél előbbre és „magasabbra” jussunk, valamennyiünk
gyorsabb és magasabb szintű személyes boldogulásáért.
Demokratikus jogállam lévén nem csodálkoznék azon sem, ha az érintettek megalapítanák a
Magyar Hírszerzők és Elhárítók Országos Szövetségét, mint szakmai érdekvédelmi
szervezetet annak érdekében, hogy érdekérvényesítésüket, jelen esetben érdekvédelmüket
megfelelő keretek között végezhessék. Hiszen ma már mindenki mindenről és mindenhol
beszél, nyilatkozik, szövetkezik, gyülekezik és szervezkedik, így ezen jelentős állami
befektetéssel kiképzett és gyakorlatot szerzett, nemzeti értéket képviselő szakemberek
készülő parlamenti „feladása” ellen is lehet megfelelő összefogással befolyást gyakorolni és
lobbizni.
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9.3.1.2.
9.3.1.2.1.

Hírek a nemzetbiztonsági szolgálatokat ért támadásokról, visszaélésekről.
Patthelyzetben a Kenedi-bizottság186

A katonák segítőkészek, a hírszerzőkkel is lehet dolgozni, de az elhárítókkal alig.
A "szélsőségesen liberális kutatói lobbi elleni egészséges védekezésként" jellemezte egy
politikus azokat az akadályokat, amelyek a Kenedi-féle bizottság előtt tornyosulnak. A
bizottság néhány tagja már a munka felfüggesztését latolgatta.
A parlament nemzetbiztonsági bizottságán, vagyis a pártpolitikusokon múlik, hogy
betekinthet-e személyes adatokat tartalmazó állambiztonsági nyilvántartásokba,
jegyzékekbe, dossziékba az az elviekben független szakértői testület, amelynek az volna a
feladata, hogy feltárja az egykori pártállami politikai rendőrség, illetve a hírszerzés és
elhárítás megmaradt iratait. A Kenedi János kutató által vezetett testületben néhányan már
a munka felfüggesztését latolgatják, bár az egyik bizottsági tag azt mondta
munkatársunknak, őt speciel nem zavarja, hogy csak anonimizált iratokat láthat. A pénteki
bizottsági ülésen végül úgy döntöttek: megvárják, beváltják-e az iratgazdák a problémák
megoldására tett ígéreteket.
A Kenedi-bizottságot kormányrendelettel állították föl a nyáron, márpedig személyes
adatok kezelésére csak törvény adhat felhatalmazást. A testület a titkosszolgálati
irattárakban és az állambiztonsági szaklevéltárban kutat(na), de több helyen falakba
ütközött. Igaz, a kutatók szerint a helyzet sokkal jobb, mint az első iratfeltárás idején,
1995-ben, amikor még előfordult, hogy a BM-ben letagadtak létező irattárakat, az egyiket
végül alaprajz alapján azonosították – szintén Kenediék...
A mostani feltárásban a katonai titkosszolgálatok például állítólag kifejezetten
segítőkészek, a polgári hírszerzéssel is együtt tudnak működni, a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálattal viszont alig.
Az egykori állambiztonsági szervek iratainak nyilvántartási rendszerét átlátni már
önmagában is kihívást jelent, az iratjegyzékek nélkül viszont nincs sok értelme a
feltárásnak, mondta egyik forrásunk.
A kutatókból, történészekből álló testület ráadásul csak úgy lenne képes teljes körűen
feltárni az állambiztonsági iratokat, ha tudná, milyen iratokat adtak át korábban a
szolgálatok az állambiztonsági szaklevéltárnak. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvek, a
nyilvántartások, naplókönyvek azonban személyes adatokat tartalmaznak, ezért a
levéltárnak az Országos Sajtószolgálaton keresztül kiadott közleménye szerint egy 252
oldalas jegyzéket adtak át a bizottságnak, amely a minősített iratokról készült, de
személyes adatokat nem tartalmaz.
A Kenedi-bizottság munkájának a jogi háttér sem kedvez. A nemzetbiztonsági lobbi által a
parlamentben évekkel ezelőtt fölpuhított állambiztonsági szaklevéltári törvény ugyanis
bizonyos "érzékeny" dokumentumok átadásától megkímélte a titkosszolgálatokat, de nem
kötelezte őket arra sem, hogy a levéltári szabályok szerint adják át az iratokat. Így aztán a
levéltárban feldolgozatlanul roskadoznak a számozatlan papírdobozok, nyilvántartási
jegyzékek nélkül. Emiatt Kenediék a személyes adatok ismeretében sem mennének sokra.
Ráadásul a bizottság fölállításáról szóló kormányrendelet is viszonylag gyenge
felhatalmazást ad a testület számára, emiatt kétséges, hozzáférhet-e Kenedi János a
különlegesen érzékeny állambiztonsági iratok jegyzékében szereplő iratokhoz.
Ezek az akadályok egy nemzetbiztonsággal foglalkozó politikus értelmezése szerint a
"szélsőségesen liberális kutatói lobbival szembeni egészséges védekezést jelképezik". A
Kenedi-bizottság egyik tagja azonban úgy vélekedett, a politikusok félelme részben
alaptalan: "nagyon meglepő dolgokat találtunk, ez igaz, de mi csak javaslatokat tehetünk
az iratok sorsára, a végső döntést a politikusoknak kell meghozniuk". A bizottság másik
tagja szerint azonban az iratfeltárás sikerében a politikai elit azért nem érdekelt, mert
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"félő", hogy kiderülne, mitől is volt Magyarország a legvidámabb barakk, hogy pontosan
mi is volt az ország szerepe a KGST-n belül, "és ez a történet nem csak a Cocom-lista
kijátszásával illegálisan megszerzett jószágok és technológiák utólagos sorsáról szól".
9.3.1.2.2.

Megkezdte munkáját a mágnesszalag-bizottság187

Megkezdte munkáját az a bizottság, amelynek azt kell megállapítania, hogy a pártállami
rendszer állambiztonsági adatait tartalmazó mágnesszalagokat lehet-e olvasni, illetve
digitalizált formában lementeni – mondta pénteken Kenedi János történész.
A történész hangsúlyozta, hogy a mágnesszalag-bizottság munkája kifejezetten
informatikai kérdések megoldására irányul, így abban nem vesznek részt a történészekből
álló, általa vezetett bizottság (Kenedi-bizottság) tagjai. A mágnesszalag-bizottságban hat
informatikus dolgozik. Kenedi János becslése szerint hat hétig tarthatnak majd az
informatikai munkálatok, ezután a történészek értelmezik az adatokat.
Ez abból áll majd, hogy az elektronikus adathordozón szereplő információkat összevetik az
állambiztonsági aktákkal, iratokkal, így kiderülhet, hogy mely iratokat semmisítették meg.
Jelenleg 19 mágnesszalagról van tudomásuk, a Nemzetbiztonsági Hivatalban őriznek 18at, míg az Információs Hivatalban egyet – közölte.
Hozzátette: a mágnesszalagokon található információknak az adatszolgáltatás
szempontjából a papíralapúakkal azonos megítélés alá kell esniük, így ezek feltárására is a
2003/III-as törvény lesz a mérvadó. A kutathatóságot azonban a Kenedi-bizottság szeretné
törvényi szinten szabadabbá tenni. A törvényelőkészítő munka az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumban folyik, a mágnesszalagok sorsáról azonban a polgári
titkosszolgálatokat felügyelő miniszter dönt.
Kenedi János felhívta arra a figyelmet, hogy a titkosszolgálati iratok digitalizált formában
történő lementése az 1970-es években kezdődött meg, de a korábbi adatok egy részét is
visszamenőleg felvitték. Ezt dokumentumok tanúsítják. A mágnesszalagokon biztosan
szerepel a központi kémadattár, illetve a hálózati és a célszemély-adattár – tette hozzá.
A Kenedi János tudományos kutató vezette bizottság egy évig vizsgálódott a
rendszerváltás előtti titkosszolgálati iratokat őrző szerveknél, jelentésüket tavaly
szeptember 11-én adták át Szilvásy György titokminiszternek. A testület munkájának
egyik legfontosabb eredménye az volt, hogy kiderült: megvannak azok az egyébként 2060ig titkosított mágnesszalagok, amelyekre az elmúlt rendszer szolgálatai vitték fel az
ügynöklistáikat, illetve a célszemélyek adatait.
9.3.1.2.3.

Kik tették tönkre a szolgálatokat és miért?188

Kész csoda, hogy még vannak katonáink, rendőreink, tűzoltóink, hírszerzőink és
elhárítóink. A magyar politikai elit nevében – akár egyetértésük híján is – megkövetem
őket, és elismerésemet fejezem ki munkájukért, azért, hogy nem menekülnek el más,
könnyebb, jobban fizetett és megbecsült területekre.
Nehéz mostanában katonának, rendőrnek, elhárítónak, hírszerzőnek (köztisztviselőnek is)
lenni Magyarországon.
Írásom nem közvetlen reakció a szeptemberi-októberi történésekre – bár tagadhatatlan,
hogy azoknak régóta érő mondanivalóm érlelésében fontos szerepe volt –, hiszen ez a
helyzet nem új keletű: a rendszerváltozással a megdöntött diktatúra erőszakszervezeteivel
szemben érzett – teljesen érthető – ellenszenv jó részét rázúdították az új demokrácia
intézményeire, cselekvési szabadságukat nemcsak beleillesztették a demokrácia kereteibe,
hanem sokszor gúzsba is kötötték.
A szabályozás visszafelé tekintett: azt tartotta vezérlő elvének, nehogy még egyszer olyan
célokra használják fel az erőszakszervezeteket, mint a Kádár-rendszerben történt. Az
akkori, sok szempontból érthető és jogos konszenzus soha többé nem jött létre ismét annak
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érdekében, hogy a kényszerzubbonyt a kezdetben háttérbe szorított hatékonyság
elősegítése céljából levegyük a rendőrségről, honvédségről, elhárításról és hírszerzésről.
Ennek tipikus példája, amikor az egész világ csúfjára az Országgyűlés plenáris ülésének
kétharmados többséggel kell állást foglalnia, hogy hat térképész vehessen részt az ENSZ
libanoni akciójában. De ennek nyomait láthatjuk a rendőrség szeptember-októberi
fellépésével kapcsolatos vitákban is – eltekintve a pártpolitikai megfontolásoktól, amelyek
elemzése nem feladatom.
A rendszerváltozás időszakában a politikai osztály számos kérdésben, mindenekelőtt
magában a rendszerváltozás tényében alakított ki széleskörű, 1956 óta a magyar
társadalomban nem ismert konszenzust. Ennek egyik fontos alkotóeleme volt, hogy
demokratikus politikai ellenőrzés alá kell helyezni az államot, elsősorban annak védelmi és
rendfenntartó intézményeit.
Ez elengedhetetlen feladat volt: az az állam, amely nem ellenőrzi és tartja politikai
irányítás alatt ezeket az erőket, nem nevezhető demokratikusnak. Különösen fontos ez az
átmenet időszakában, amikor fennállhat a visszarendeződés veszélye, hiszen ha sor kerül
visszarendeződési kísérletekre, ezeken ill. ezek megakadályozásában eme intézmények
döntő szerepet játszhatnak. Így volt ez Magyarországon is.
Érthető az is, hogy a hatalomra került rendszerváltó elit nagy része egyetértett abban:
ezeket az intézményeket – a rendszerváltozás békés jellegének megfelelően – nem
alakították át olyan módon és mértékben, hogy abban az új kormányzat maradéktalanul és
fenntartás nélkül, kezdettől fogva megbízhatott volna.
Igaz, később kiderült, hogy a visszarendeződés veszélye nem állt fenn, és hogy a védelmi
és rendfenntartó intézmények kezdettől fogva lojálisak voltak az új hatalomhoz, de ezt nem
lehetett előre tudni. Ráadásul a rendszerváltozás egyik sajátossága, hogy az új vezetés jó
része a korábbi üldözöttekből kerül ki, így mind intézményesen, mind személyében
komoly ellenszenvvel és fenntartással viszonyul ezekhez a szervezetekhez. Így teljes
mértékben érthető, hogy a 90-es évek első felében kialakult törvényi szabályozás,
intézményrendszer, finanszírozás, társadalmi presztízs stb. finoman szólva hátrányos
helyzetbe hozta a védelmi és rendfenntartó szervezeteket.
Nagyon kevés magyar politikus ismerte fel azóta, hogy a helyzet gyökeresen megváltozott,
és hogy ezek a szervezetek már nem a diktatúra, hanem a demokrácia védelmét szolgálják.
A kevés kivétel, mindenekelőtt Boross Péter és Gálszécsy András, nem tudta jelentősen
megváltoztatni a szervezetekről kialakult negatív képet. Ráadásul a történelem –
szerencsére – úgy alakult, hogy a demokráciának sokáig nem kellett szembenézni olyan
helyzetekkel és kihívásokkal, ahol szükség lett volna ezeknek a szervezeteknek a
segítségére.
A politikai elit és ennek nyomán a mindenkori kormányzat ezért sose tartotta fontos
feladatának a védelmi és rendfenntartó szervezetek és intézmények fejlesztését. Csak rövid
időszakokban "csinált úgy", mintha ez fontossá vált volna: akkor, amikor a NATO
csatlakozás miatt mutatnia kellett elkötelezettségét a védelem mellett. Amint azonban ez a
külső nyomás elmúlt, visszatért a megszokott politika, a negligálás és az elhanyagolás.
Hogy ez a hozzáállás milyen mélyen gyökerezik a magyar politikai osztályban, azt az is
mutatja, hogy nem függött attól, milyen színezetű kormány van éppen hatalmon. Ebben
mindenki egyetértett. Ráadásul amikor felmerült valamilyen halvány szándék a helyzet
megváltoztatására, a pártpolitikai szembenállás mentén bűnösen megosztott politikai elit
még arra sem volt képes, hogy az ország alapvető érdekeit ne rendelje alá szűklátókörű
pártpolitikai elképzeléseinek.
Magyarország így a világ azon kevés országa közé került, ahol az állam saját
védtelenségének és kiszolgáltatottságának okává vált.
Ez az oka annak, hogy Magyarországon sokat tettünk a rendőrség, a honvédség, a
titkosszolgálatok tönkretétele érdekében. Nemcsak krónikusan alulfinanszírozzuk ezeket az
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intézményeket – ami adott gazdasági helyzetben még érthető is lehetne –, de még azokon a
területeken is rontottuk a lehetőségeiket, ahol a javulás semmibe nem került volna.
"Kommunista privilégiumnak" minősítettük azokat a sajátos intézkedéseket, amelyek
elengedhetetlenek ezen intézmények működéséhez, így megfosztottuk őket alapvető
működési feltételektől – figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy ezek és csak ezek azok a
szervezetek, amelyeknél megköveteljük, hogy munkatársaik akár testi épségüket és az
életüket is kockára tegyék és feláldozzák az állam, igen: a demokrácia védelmében. Ezért
sem fizetésben, sem megbecsülésben, sem más területen pl. "kiváltságokban" nem
vagyunk hajlandóak semmilyen kompenzációra.
Kész csoda, hogy még vannak katonáink, rendőreink, tűzoltóink, hírszerzőink és
elhárítóink. A magyar politikai elit nevében – akár egyetértésük híján is – megkövetem
őket és elismerésemet fejezem ki munkájukért, azért, hogy nem menekülnek el más,
könnyebb, jobban fizetett és megbecsült területekre.
Mi tehát a teendő? Mindenekelőtt a politikai osztálynak meg kellene értenie, hogy a
katona, a rendőr, a hírszerző és az elhárító (nem besúgó!) a mi demokráciánkat védelmezi.
Nem valamely pártét, hanem az egész államét, az egész társadalomét.
Normális, rendeltetésszerű működésükhöz meg kell változtatni azokat az alapvető jogi
szabályokat, amelyek egyrészt gúzsba kötik a kezüket, amelyektől például nem lehet
életszerűen kiképezni, de felszerelni sem katonákat és rendőröket, nem lehet életszerűen
alkalmazni a hírszerzést és az elhárítást sem; másrészt meg kell szüntetni a jogszabályi
kétértelműségeket: a végrehajtó hatalomnak működése közben nem alkotnia, hanem
alkalmaznia kell a jogszabályokat.
Ez azonban nem lehetséges, ha azok nem egyértelműek: ebben az esetben ugyanis a
jogalkalmazó, bármelyik alternatív megoldást választja is, "alkotja" a jogot, nem
alkalmazza. Vagy nem csinál semmit, és ez – értsük meg – a legveszélyesebb reakció.
Át kell tekinteni az intézményrendszert is. A területfejlesztés és az önkormányzatiság
leválasztása a rendőrségről helyes lépes volt. Egyesítése az igazságüggyel nem. Ha
valamivel, a honvédelemmel lehetne egyesíteni, de ehhez még várnia – és fejlődnie kell
mindkét szervezetnek. Így egy önálló (csúnyán hangzik) rendvédelmi minisztérium lehetne
a legjobb megoldás.
Nem kellene csupán a spórolás kedvéért játszani a titkosszolgálatokkal sem. Különösen
nem akkor, amikor fontosságuk egyre növekszik, az igenis növekvő – ezt se merjük
bevallani – terrorista és szervezett bűnözés jelentette veszély miatt, hiszen minden
átszervezés évekre lebénítja az ilyen szervezeteket. Ráadásul a növekvő nemzetközi
szerepvállalás időszakában hadászati felderítés nélkül hagyni a Honvédséget olyan
kockázatokat jelenthet, amelyeket nem lenne szabad felvállalni.
A katonáknak, rendőröknek is meg kellene változtatniuk hozzáállásukat. Legyenek
büszkék arra, amit csinálnak. Majd ha újra egyenruhás katonákat látunk Budapest utcáin,
akkor derül ki, amit most csak sejteni lehet, hogy a társadalom sokkal többre becsüli őket,
mint a politikai elit.
Két társadalmi formáció becsüli meg igazán – bár gyökeresen eltérő módon –
rendfenntartó szerveit: a diktatúra és a fejlett demokrácia. A jó hír Magyarország
vonatkozásában, hogy már e mérce értelmében sem vagyunk diktatúra. Van rossz hír is:
még nem vagyunk fejlett demokrácia sem.
9.3.1.2.4.

Távozik az NBH főigazgatója

Felmentését kérte a miniszterelnöknél Galambos Lajos, a Nemzetbiztonsági Hivatal
főigazgatója – tudta meg az MTI hétfőn.
A Kormányszóvivői Iroda közleménye szerint Gyurcsány Ferenc május 31-i hatállyal
elfogadta a főigazgató lemondását. Az új főigazgató kinevezéséig megbízottként Laborc

476/1098

9. A nemzetbiztonsági szolgálatok a Magyar Köztársaság jelenlegi biztonsági-védelmi rendszerében

Sándor ezredes, a főigazgató műveleti helyettese irányítja a Nemzetbiztonsági Hivatal
munkáját.
A Magyar Nemzet május 18-i száma már utalt arra, hogy hamarosan távozhat posztjáról
Galambos Lajos, a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója, helyét a szocialistákhoz
lojálisabb Laborcz Sándor veheti át. Az újság szerint Szilvásy György nemzetbiztonságot
felügyelő kancelláriaminiszter már február óta tervezte Galambos leváltását.
Dr. Galambos Lajos 1953. szeptember 23-án született Budapesten. 1976-tól hivatásos tiszt,
1990-től a Nemzetbiztonsági Hivatal műveleti – szélsőséges törekvések felderítése,
terrorelhárítás – területein különböző vezetői beosztásokban dolgozott. 1999-től a
Kémelhárítási Igazgatóságot irányította. 2003-ban a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat
irányító miniszter a főigazgató műveleti helyettesévé, 2004. július 27-én a miniszterelnök a
Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójává nevezte ki.
2003 augusztusában megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét, 2006.
március 1-jén a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter a Nemzet
Biztonságáért Díjat adományozta részére. A köztársasági elnök 2003. október 23-án
dandártábornokká, majd 2004. október 23-án vezérőrnaggyá nevezte ki.
A hadtudományok témakörében PhD tudományos fokozatot szerzett. Különböző szakmai
folyóiratokban több publikációja jelent meg. Angol és német nyelvismerettel rendelkezik.
Nős, egy gyermeke van.
9.3.1.2.5.

Tisztogatás az NBH-nál?189

Szeptember 1-től szinte teljesen új vezetése van a Nemzetbiztonsági Hivatalnak. A
megbízott főigazgató, Laborc Sándor a gazdasági igazgató kivételével az összes igazgatót
és valamennyi osztályvezetőt elküldte. Szilvásy György szerint viszont a hatékonyság
növelése miatt szerveztek át, nincs szó tisztogatásról.
A gazdaságin kívül az összes igazgató és húsz főosztályvezető kapott felmentést jelenlegi
pozíciójából a Nemzetbiztonsági Hivatalnál (NBH). Mivel az NBH-nak május 31. óta
nincs véglegesen kinevezett vezetője, a személyi változásokról az ideiglenesen megbízott
főigazgató, Laborc Sándor dandártábornok döntött.
Nemrégiben Laborc javaslatot tett az NBH átszervezésére, amelyet Szilvásy György
titokminiszter jóvá is hagyott, így szeptember 1-jétől már az új struktúra szerint működik a
cég. Az átalakítások nyomán szeptember 1-jén csökken a szervezeti egységek és a vezetők
száma az NBH-ban, nagyobb hangsúlyt kap a műveleti és az értékelő munka, és lehetővé
válik az információk gyorsabb továbbítása – derül ki az NBH augusztus 28-i
közleményéből.
Reformnak nevezett rombolás?
A Magyar Nemzet értesülése szerint a Nemzetbiztonsági Hivatalnál harmadával csökkent a
szervezeti egységek száma. Demeter Ervin egykori szakminiszter a menesztésekről csupán
annyit közölt, a reformnak mondott rombolás elérte a biztonsági szerveket is.
Eddig felülről vezérelve állították politikai szolgálatba az NBH-t, most pedig a vezetői
helyekre próbálnak majd olyanokat tenni, akiket a szocialistákkal való azonosulás alapján
választanak ki – mondta. Azt továbbra sem tudni, mikor lesz kinevezett főigazgatója a
polgári titkosszolgálatnak.
Politikai tisztogatás?
Az Index értesülései szerint a „lefejezések” háttérében külföldi érdekérvényesítés vagy a
politikai tisztogatás verziója állhat. Az internetes portál szerint az elbocsátások mögött
kétféle lehetőséget látnak bennfentesek. Az egyik verzió szerint a nyugat felé most
teljesítettük az egyik régi restanciánkat, ugyanis a többi kelet-európai titkosszolgálattal
ellentétben a magyar Nemzetbiztonsági Hivatalnál a rendszerváltás előtti igazgatók
székükben maradhattak. A másik lehetőség szerint kitakarították a sok kiszivárogtatás
miatt a lehetséges felelősöket.
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"Természetes, hogy ha egy szervezetnél csökken a szervezeti egységek száma, akkor nem
minden korábbi vezető kap vezetői megbízatást az új szervezetben" – reagált a
Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) átszervezéséről szóló sajtóhírekre a szolgálatok egyik,
név nélkül nyilatkozó munkatársa az MTI-nek. "Ha egy szervezetnél a központi szervezeti
egységek száma csaknem a felére csökken, és így az összes szervezeti egység száma az
egyharmadával csökken, akkor vannak olyan korábbi vezetők, akik nem lesznek többé
vezetők az új szervezetben" – tette hozzá.
Szilvásy: nem tisztogatás
A hatékonyság növelése, a párhuzamosságok kiszűrése, és a gyorsabb információáramlás
érdekében kellett átszervezni a Nemzetbiztonsági Hivatalt, szó sincs tisztogatásról –
nyilatkozta Szilvásy György. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter hozzátette: az átszervezésben szerepet játszott az is, hogy ki kellett
küszöbölni az elmúlt hónapokban napvilágra került szakmai hiányosságokat.
Hangsúlyozta: nem igaz, hogy elküldték az NBH teljes vezetését. A tárca nélküli miniszter
megjegyezte: pontos számokat nem mondhat, de a főosztályok száma a felére, az
osztályoké harminc százalékkal csökkent és összesen fele annyi vezetői poszt van, mint
korábban.
Az összevonás nem jár létszámleépítéssel és az osztályok, főosztályok, igazgatóságok új
vezetőinek 85 százaléka korábban is vezetőként dolgozott a szervezetnél – hangoztatta a
miniszter.
Nem vonják össze a titkosszolgálatokat
Szilvásy György szerint az átszervezés azt is jelenti, hogy nem vonják össze a katonai és a
polgári titkosszolgálatokat. Emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban kérte, vizsgálják
meg a két szervezet összevonásának lehetőségét. Ezután – mint mondta – felkérte az
Állami Számvevőszéket ennek áttekintésére, de végül inkább a két szervezet
racionalizálása mellett döntöttek.
A miniszter leszögezte: nem fél attól, hogy esetleg valaki információkat szivárogtat ki az
elbocsátottak közül, hiszen minden vezető tudja – akár bent dolgozik a szervezetben, akár
már eljött onnan –, titokvédelmi szabályok vonatkoznak rá. Ha ezt bárki megszegné, az
komoly felelősségre vonással járna.
Az NBH feladata közé tartozik a kémelhárítás, a terrorelhárítás, a szervezett bűnözés elleni
küzdelem. Feladata továbbá a gazdaság-biztonság védelme, a nemzetbiztonsági védelem,
az A, B, C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés, továbbá az alkotmányos rend
megváltoztatására irányuló törvénytelen törekvések felderítése és elhárítása.
9.3.1.2.6.

Kockázatos-e Laborc Sándor személye?190

Lázas tájékozódás és egyeztetés zajlik a Nemzetbiztonsági Hivatal élére jelölt Laborc
Sándor személyéről a pártok között. Nemcsak az ellenzék tiltakozik, az SZDSZ-t is
meggondolásra késztetik a nyolcvanas évek elején a KGB moszkvai főiskoláján végzett
titkos szolgáról megjelent információk. Kockázatos-e Laborc Sándor személye? Egyáltalán
ki az a Laborc Sándor?
Egyelőre nem tudni, mikor hívják össze ismét a nemzetbiztonsági bizottság ülését,
amelyen az NBH főigazgatójává jelölt Laborc Sándort hallgatná meg a testület. Laborc
Sándor és az Információs Hivatal élére jelölt Hetesy Zsolt november 6-án állt volna a
bizottság elé, de az ülést végül nem hívták össze.
Ellenzéki politikusok szerint Laborc személye nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet,
mivel a nyolcvanas évek elején a KGB moszkvai főiskoláján végzett, és egykori
évfolyamtársai ma magas rangú orosz titkosszolgálati vezetők lehetnek.
„A bizottság több tagja jelezte, hogy úgysem vesz részt az ülésen, mert tájékozódnia és
egyeztetnie kell Laborc személyéről. Az ülés így határozatképtelen lett volna, ezért végül
nem tartottuk meg”, indokolta az Indexnek a meghallgatás elmaradását a bizottság KDNP478/1098
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s elnöke. Simicskó István azt egyelőre nem tudta megmondani, mikorra hívhatják össze az
ülést.
Mindenki elgondolkodik
Kérdéses persze az is, hogy Szilvásy György titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli
második nekifutásra is Laborcot jelöli-e a posztra. „Szilvásy György a nyár elején azt
ígérte, konszenzusos jelöltet javasol az NBH élére. A mostani vitát látva, neki is el kell
gondolkodnia azon, hogy Laborc-e a megfelelő jelölt”, vélekedett a bizottság
kereszténydemokrata elnöke.
Elképzelhető például, hogy Szilvásy jelöltjét az SZDSZ sem támogatná a bizottságban.
„Az SZDSZ tájékozódik az ügyben, a sajtóban megjelent információk, és reakciók ezt
szükségessé teszik”, mondta az Indexnek Gulyás József a nemzetbiztonsági bizottság
SZDSZ-es tagja. Az SZDSZ az ellenzék állításai közül többel nem ért egyet, így azzal sem,
hogy Laborc Sándor az NBH megbízott főigazgatójaként az általa végrehajtott
átszervezéssel tudatosan szétverte volna a szolgálatokat.
A sajtóban megjelent információk között azonban Gulyás József szerint akadnak olyanok,
amelyeket mérlegelni kell. Éppen ezért az SZDSZ legkésőbb a bizottsági döntés előtt
tájékozódni akar. Elemi érdeke a koalíciónak is, hogy kikezdhetetlen,
megkérdőjelezhetetlen vezető legyen a Nemzetbiztonsági Hivatal élén, mondta Gulyás
József. Ez akkor is igaz, tette hozzá, ha a jelölés, a kiválasztás felelőssége a mindenkori
miniszteré.
Hiányos életrajz
De mi a baj Laborc Sándorral? Ki az a Laborc Sándor, hogy ekkora csetepaté keveredett a
személye körül?
Eddigi pályájáról – titkos szolgához méltóan – viszonylag keveset tudni. Nagyrészt a
sajtóban megjelent információkra, illetve Szilvásy György titokminiszter hivatalának kurta
tájékoztatására támaszkodhatunk, amelyet Magyar Hírlap kérdéseire adott.
Arról, hogy a most ötvenes éveiben járó ezredes a rendszerváltás előtt mit csinált, nincs
adat. A rendszerváltás után az Információs Hivatalnál dolgozott. „Tisztességes,
gondolkodó embernek tartottam, de operatív területen nem volt túlságosan tapasztalt –
legalábbis tíz évvel ezelőtt”, mondta az Indexnek Földi László, a hivatal egykori műveleti
igazgatója.
Laborc Sándor 2000. december 31-ig dolgozott az Információs Hivatalnál. Nem hivatalos
értesülések szerint eltávolították onnan, Szilvásy György hivatalának közlése szerint
viszont közös megegyezéssel távozott, fegyelmi eljárás ellene nem folyt.
Laborc 2001. január 1-től már az APEH Bűnügyi Igazgatóságának információs
igazgatóhelyettese. Az APEH élén ebben az időben Simicska Lajos állt, így ma többen
felvetik azt a kérdést, miért nem tartja elfogadhatónak a Fidesz most Laborc Sándor
személyét. Laborc 2003. január 1-ig dolgozott az APEH Bűnügyi Igazgatóságán, amely
ekkor beolvadt az ORFK Pénzügyi Nyomozó Igazgatóságába.
Karrier
A 2002-es kormányváltással a polgári titkosszolgálatok élén is változások történtek. A
Nemzetbiztonsági Hivatal élére Zsohár István került. A Magyar Hírlap tudni véli, hogy a
Moszkvából hazatérő Zsohár nevezte ki az APEH-es időszak után Laborc Sándort
főosztályvezetővé az NBH-nál (Zsohár István idén hunyt el).
2004-ben újabb csere történik az NBH főigazgatói posztján. Zsohár István átkerül az
Információs Hivatal élére, mert annak korábbi vezetőjét meneszti Medgyessy Péter. Az
NBH vezetését Zsohár korábbi helyettese, Galambos Lajos veszi át. Laborc Sándor ekkor
Galambos műveleti helyettesévé avanzsál.
Gyakori a váltás a titkosszolgálatok élén. Galambos Lajos 2007 májusában lemond a
főigazgatói posztról. Azzal az indokkal kéri a felmentését, hogy többször érte jogos kritika
a szolgálat működését. A távozó főigazgató szerint összevonásokra és átszervezésre van
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szükség az NBH-nál, és ezt egy fiatalabb vezetőnek kell végrehajtani. Így lesz Laborc
2007 júniusától az NBH megbízott főigazgatója.
Júniusban más esemény is történik. Gyurcsány Ferenc június 15-én jelenti be kormánya
átalakítását. Szilvásy György addigi kancelláriaminiszter lesz a polgári titkosszolgálatokat
felügyelő tárca nélküli miniszter. Miniszteri meghallgatásán Szilvásy is arról beszél, hogy
szervezeti átalakításokra lesz szükség, össze kellene vonni a katonai és a civil
szolgálatokat.
Kockázatok
Bár csak megbízott főigazgató, Laborc Sándor jelentős átalakításokba kezd a
Nemzetbiztonsági Hivatalnál. Ahogy véget ér a nyár, a gazdasági igazgató kivételével az
összes igazgatót és szinte az összes főosztályvezetőt kirúgják, a kémelhárítást pedig
beolvasztják egy másik egységbe.
Az ellenzék emiatt élesen bírálja Laborcot. A Fidesz szerint jelentősen gyengíti a
titkosszolgálatot a frissen kinevezett, tapasztalatlan középvezetői kör. Kövér László azt is
felvetette, hogy Laborc aktákat is megsemmisített, köztük feltételezhetően a Kulcsár-ügy
iratait. A Fideszes politikus szerint Laborccal kapcsolatban nem is nemzetbiztonsági
kockázatról kell beszélni, ő már eddigi károkozásával „bizonyította”, hogy nem megfelelő
a posztra.
A másik gyakori érv Laborc ellen, hogy a nyolcvanas évek elején Moszkvában végzett a
Dzerzsinszkij-főiskolán. A nagy presztízsű intézmény akkor és most is titkosszolgálati,
nemzetbiztonsági szakembereket képzett. A húszas évektől a Cseka, majd a KGB, ma
pedig a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, azaz az FSZB intézménye (mai neve Az Orosz
Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának Akadémiája).
Orosz kapcsolat
Milyen nemzetbiztonsági kockázatot hordozhat, ha Laborc Sándor itt végzett?
Értelemszerű, hogy aki a 80-as években erre a főiskolára került, azt a KGB alaposan
lekáderezte, ellenőrizte, feltérképezte kapcsolatait, életvitelét. Az már csak erős
feltételezés, de nem kizárt, hogy egy ott tanuló magyar hallgatót beszervezhettek a szovjet
szolgálatok, s ez a kapcsolat ma is lehet élő. Ugyancsak feltételezés, de nem kizárt, hogy
egykori orosz évfolyamtársai ma aktív és magas rangú tisztek az orosz szolgálatoknál.
Az egész ügyet kirobbantó Magyar Hírlap szerint Laborc orosz orientációja belevág abba a
képbe, ahogy Magyarország az utóbbi években ismét nyílt gesztusokat és lépéseket tesz a
keleti nagyhatalom felé. Oroszország pedig manapság nem a Vörös hadsereggel, hanem
olaj- és földgázvezetékeken szerez befolyást Európában.
Az orosz energetikai expanzió nemzetbiztonsági veszélyeiről Laborc Sándort, az NBH
megbízott főigazgatóját is meghallgatta a parlamenti nemzetbiztonsági bizottsága.
Kövér László szerint az NBH vezetője "vérlázítóan pökhendi stílusban, általánosságokat
fecsegve elszabotálta a bizottsági meghallgatást, és szinte egyetlen olyan információt sem
közölt a nemzetbiztonsági átvilágításon átesett bizottsági tagokkal, parlamenti
képviselőkkel, amelyet minősíteni kellene".
Irány Brüsszel?
Laborc „orosz kapcsolata” egy másik szempont miatt lehet kellemetlen Magyarországnak.
Kérdés, hogyan ítélik meg a személyét és múltját Magyarország NATO-partnerei. Ha
ugyanis ő lenne az NBH kinevezett főigazgatója, jövőre ő vezethetné a katonai szövetség
biztonságpolitikájának kidolgozásáért felelős NATO-szakbizottságot. Az összeesküvéselméletek hívei azt vizionálják, hogy Laborccal egyenesen az orosz titkosszolgálatok
embere kerülne egy NATO-bizottság élére.
Bár elhangzottak olyan nyilatkozatok, hogy emiatt hazánk NATO-partnerei már
aggályaikat fejezték ki, Martinusz Zoltán, hazánk brüsszeli NATO-nagykövete
kategorikusan cáfolta, hogy akár személyes beszélgetésekben vagy más úton ilyen
jelzéseket kapott volna.
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„Fontos, hogy legyenek kapcsolataink az oroszokkal. Fontos velük az együttműködés a
terrorizmus, a nemzetközi bűnözés terén, de eközben elsődlegesen Magyarország érdekét
kell szem előtt tartani”, mondta Földi László. Az egykori hírszerző szerint minden
titkosszolgálatnak, legyen az orosz, amerikai, izraeli vagy német, fontos, hogy pozíciókat
építsenek ki a számukra fontos országokban. „Ha az oroszok pozíciókat akarnak, akkor
szereznek is ilyet. A magyar szolgálatoknak az a dolga, hogy ezeket a törekvéseket
felismerjék és kivédjék”, mondta Földi László.
9.3.1.2.7.

Szilvásy ragaszkodik Laborchoz - A Fidesznek több jelöltje is lenne a
Nemzetbiztonsági Hivatal élére191

A Fidesz és a KDNP azt kéri a titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli minisztertől,
hogy Laborc Sándor helyett jelöljön új személyt a Nemzetbiztonsági Hivatal élére - erről
Simicskó István, a nemzetbiztonsági bizottság kereszténydemokrata elnöke beszélt
szombaton. Simicskó arra kérte Szilvásy Györgyöt, vegye figyelembe, hogy a
nemzetbiztonsági bizottság nem támogatta Laborc kinevezését. Emlékeztetőül: a testület
közel ötórás ülésén öt szocialista igen, öt ellenzéki nem és egy SZDSZ-es tartózkodás
mellett Laborc Sándort nem tartotta alkalmasnak az NBH főigazgatói posztjára.
Simicskó hangsúlyozta: a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a kormány ilyen
módon szembehelyezkedjen a végrehajtó hatalmat ellenőrző parlamenti bizottság
döntésével, és "dafke" továbbra is azt a személyt jelölje, akit a testület nem tartott
alkalmasnak. Szerinte "példátlan az az eltökéltség", amellyel Szilvásy György ragaszkodik
Laborc Sándor kinevezéséhez.
Simicskó kiemelte: a KGB akadémián végzett Laborc Sándor kinevezése akkor sem lenne
helyes, ha még mindig a Varsói Szerződés tagja lenne Magyarország, de az sem lenne
helyes, ha a CIA akadémiáján végzett személyt jelölnének a posztra. Hozzátette, hogy
önmagában nem azzal van baj, hogy valaki Moszkvában tanult, ettől még dolgozhat az
NBH-ban, hanem az, hogy egy ilyen személyt a hivatal élére akarnak kinevezni. Kérdésre
válaszolva közölte: a Fidesznek van több jelöltje is a posztra, de a jelölés a kormány
feladata. Simicskó szerint jogos kérdés, hogy milyen lesz Laborc C típusú átvilágítása,
amikor ezt az a nemzetbiztonsági szolgálat végzi, amelynek ő fél éve megbízott
főigazgatója.
Szilvásy György válasza: ha meglesz Laborc átvilágítása – amelyet korábban már
elvégeztek, de a kinevezés miatt megismétlik –, továbbra is az ő kinevezését terjeszti fel a
miniszterelnöknek.
Szilvásy György az MTI-nek leszögezte: nem változtat a jelöltjén, mert a nemzetbiztonsági
bizottság zárt ülésén is kiderült, hogy szakmai kifogás nem merült fel a munkájával
kapcsolatban, az ellenzék által megfogalmazott kifogásokat pedig tételesen cáfolták.
9.3.1.2.8.

Támad a vodkagőzös múlt192

Laborc Sándorral nem az a baj, hogy nem tudjuk, vajon moszkvai barátai vodkagőzös
partik kellemes emlékén túl őriznek-e bármit is egykori magyar diáktársukról, hanem az,
hogy esélyünk sincs ezt valaha megtudni.
Szilvásy György terrorizmus-szakértő, hazafi és üzletember nem érti, vajh' mi a baj Laborc
Sándorral. A Nemzetbiztonsági Hivatal megbízott főigazgatójának kinevezését többen
hevesen ellenzik. Orbán Viktor például amerikai útján úgy fogalmazott: az 1990 után
hibernált orosz titkosszolgálati hálózat újraéledésének vagyunk tanúi, ennek része Laborc
kinevezése is. Magyarázat: a jelölt a rendszerváltás előtt, a kommunizmus idején hat évet
töltött a moszkvai Dzerzsinszkij Akadémián, a szovjet KGB elit iskolájában.
Laborc Sándorral nem az a baj, hogy nem tudjuk, vajon moszkvai barátai vodkagőzös
partik kellemes emlékén túl őriznek-e bármit is egykori magyar diáktársukról, hanem az,
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hogy esélyünk sincs ezt valaha megtudni. Nemcsak nekünk, hanem a magyar politikai
vezetésnek és jó eséllyel NATO-szövetségeseinknek sem. A Gyurcsány-kormány tehát
olyasvalakit tenne a magyar elhárítás élére, akinek korábbi kapcsolatrendszeréről, esetleges
zsarolhatóságáról megbízható információval aligha rendelkezhet.
Szilvásy Györgynek persze mindenre van válasza, s mily meglepő, most is a Fideszkormány jutott eszébe. Szerinte már csak azért sem lehet semmi baj Laborc Sándorral,
mert az Orbán-kormány is fontos pozícióba helyezte a titkos szolgát az APEH bűnügyi
igazgatóságán. Nos, az Információs Hivataltól éppenséggel a polgári kormány idején,
2000. december 31-ével kellett távoznia a főtisztnek, s az adóhatóságnál főosztályvezetőhelyettesi szinten kapott munkát. Ami – lássuk be – korántsem mérhető a mostani
felfutáshoz. Ha az íratlan szabályokat is ismerjük, végképp nem.
Sehol le nem írt, ám a mindenkori kormányok által vallott elv szerint ugyanis magas rangú
titkosszolgálati tisztet senki sem tesz utcára. Ezt a Medgyessy-kabinet is betartotta, amikor
például Jordániába küldte nagykövetnek az NBH 1998-2002 közötti vezetőjét, Dobokay
Gábort. Az tehát, hogy a polgári kormány idején Laborc nem a munkaügyi központban
végezte, csak a hivatásos européerek által oly buzgón kétségbe vont civilizált
magatartásnak köszönhető.
Szilvásy György továbbra is ragaszkodik jelöltjéhez, s nem zavarja: a nyugati partnereknek
futkoshat a hátán hideg attól a gondolattól, hogy titkokat osszanak meg a vörös veterán
Laborccal. A tárca nélküli miniszternek ez nem okoz gondot. Neki bőven elég, hogy
jelöltje zokszó nélkül levezényelte az NBH akcióképességét aláásó szervezeti leépítést. A
szovjet kapcsolat nem zavarja Szilvásy Györgyöt. Ha mégis baj lenne Laborc Sándorral,
aktiválni lehet a KGB elleni harc nagymesterét, Medgyessy Pétert, akinek kémelhárítói
tehetségét köztársaságunk most utazó nagyköveti bohóckodásra pazarolja.
9.3.1.2.9.

Nemzetbiztonsági kockázatok között fordulunk Moszkva felé193

Átpolarizálódás figyelhető meg a világban, több kelet-közép-európai ország – köztük
hazánk – is Washington helyett egyre inkább Moszkvára veti tekintetét – állítja egy
magyar nemzetbiztonsági szakértő, Várhalmi Miklós. Szerinte az Egyesült Államokból
induló válság hatással van az orosz gazdasági és politikai befolyás térnyerésére. Mint
mondta, amikor Magyarországon erősödik az orosz hírszerző tevékenység, a KGBiskolában végzett titkosszolgálati vezető elhárító munkája nemzetbiztonsági kockázatot
képvisel.
Várhalmi Miklós a magyar származású amerikai politológus Charles Gati álláspontjával ért
egyet. Gati szerint George W. Bush elnök hivatalba lépése óta az Egyesült Államok
elvesztette korábbi befolyásának döntő részét a kelet-közép-európai országokban, köztük
Magyarországon, s az amerikai befolyás elpárolgásában fontos szerepet játszott a Bushadminisztráció közel-keleti politikája. Ezek a mára az Egyesült Államokból "kiszeretett"
országok egyre inkább Moszkva felé fordultak, Szlovákia, Bulgária és Lettország mellett
Magyarország is jelentősen javította vele a viszonyát. A politológus úgy látja, hogy ha a
grúziai krízis nem hoz alapvető változást, a közép-európai országok "szerelmi vonzódása"
az Egyesült Államokhoz – elsősorban az orosz energiaigényük miatt – véget ér.
Várhalmi szerint dinamikusan változnak a világfolyamatok, egyes országoknak és ország
csoportoknak az egymáshoz való viszonya sem statikus, minden országnak megvan a maga
külgazdasági és külpolitikai stratégiája. Azt, hogy Magyarország milyen mértékben fordul
az Egyesült Államokhoz vagy éppen Oroszországhoz, a pillanatnyi politikai és gazdasági
érdekek döntik el. Magyarország tehát nem egyszerűen "kiszeretett" Amerikából, hanem
gazdasági érdekeinek megfelelően megtartja és fejleszti kapcsolatait mindenkivel.
A Kelet felé fordulás, az átpolarizálódás Moszkva felé pontosan kitapintható – mutatott rá
a szakértő. Mivel pedig a mostani gazdasági világválság Amerikából indult ki, ez is hatni
fog erre a folyamatra. "Ha jól politizálnak az oroszok, akkor mindenütt igyekeznek
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visszaszerezni az 1990 előttihez hasonló világgazdasági és politikai befolyásukat. Hogy ez
egy birodalmi törekvés kezdete lehet-e, ma még nehéz megmondani, de ajánlatos
megfelelően kezelni a helyzetet" – tanácsolja a szakember. Kérdésünkre, hogy a hírek
szerint hazánkban újabban megélénkült orosz hírszerzés elleni küzdelemre hatással lehet-e
a magyar titkosszolgálatok vezetőjének KGB-s kiképzése, Várhalmi azt válaszolta: mindig
az adott NATO-tagország kormányának joga és felelőssége a szolgálatok élére vezetőt
választani. "Amikor ezt Budapest megtette, akkor azt is figyelembe kellett vennie: ha
Magyarországon megerősödik az orosz és a szomszédos országok hírszerző tevékenysége,
akkor kétségtelen, hogy egy Oroszországban végzett, elhárító tevékenységet folytató
személy bizonyosan nemzetbiztonsági kockázatot képvisel. Csupán ennek a mértéke nem
ismert, mivel a kinevezés nem jelenti automatikusan azt, hogy egy Moszkvában végzett
vezető vissza is dolgozik, és nem jelenti azt sem, hogy beszervezték volna. A kockázat
tényleges mértéke viszont nem deríthető ki magyar oldalról, emiatt mindenképpen
kockázatosabb egy ilyen vezető, mint ha nem léteznének az említett összefüggések" – tette
hozzá.
Várhalmi Miklós szerint hiba volt figyelmen kívül hagyni az ellenzék tiltakozását az NBH
élén végrehajtott vezetőváltáskor, erre a posztra célszerű volna konszenzus alapján vezetőt
választani. "Biztos vagyok benne, hogy ami történt, az rontja a védelmi hatásfokunkat."
A nemzetbiztonsági szakértő meggyőződése, hogy Oroszország ki akarja terjeszteni az
érdekszféráját, és elsősorban ott, ahol régebben már jelen volt. "Teljesen egyértelmű –
figyelmeztetett –, hogy ez valamilyen mértékben sikerül, de egyáltalán nem biztos, hogy ez
önmagában rossz. Ha ez a folyamat a kölcsönösségen és a gazdasági előnyökön alapul, és
kézben tartható, akkor jó lehet. Ámde semmiféle olyan katonai és katonapolitikai vagy
nemzetbiztonsági vonatkozású együttműködést nem szabad meglépni, melyből
következően az ország feladná önállóságát. Az oroszokkal kizárólag partnerként szabad
tárgyalni és üzletelni, nehogy megismételje önmagát a történelem, és egy új keleti blokk
jöjjön létre a régi helyén."
9.3.1.2.10.

Titkolja az NBH-s kapcsolatot az Egymásért alapítvány vezetője194

Ködösített a parlamenti vizsgálóbizottság előtt Földesi-Szabó László arról, milyen
együttműködés volt a milliárdos vámcsalással gyanúsított Egymásért alapítvány és a
Nemzetbiztonsági Hivatal közt. A kuratórium elnöke szerint az alapítvány törvényesen
működött, az abban szerepet vállalók pedig hazafiak. A bizottság hamarosan megpróbál
jelentést készíteni, de a keddi ülés kudarcot vetít előre.
"Kikérem magamnak, hogy valamiféle bűnben fogant szervezetként állítsák be az
alapítványt" – mondta Földesi-Szabó László, az Együtt Egymásért, Egy-Másért Alapítvány
kuratóriumi elnöke kedden, annak a parlamenti bizottságnak az ülésén, amelynek feladata
épp a milliárdos vámcsalással gyanúsított szervezet ügyeinek kivizsgálása. A kuratóriumi
elnök szerint az alapítványban szerepet vállalók mind elkötelezett hazafiak, akik
"megcselekedték, amit megkövetelt a haza".
A vizsgálóbizottság előtt Földesi-Szabó - amellett, hogy hosszan sorolta karitatív
tevékenységük eredményeit - azt mondta, az alapítvány ötlete Nagy Lajos vezérőrnagytól,
a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) korábbi, 2006. áprilisában elhunyt főigazgatójától
származott, célja pedig nem csak a karitatív tevékenység volt. A valós célokról FöldesiSzabó hallgatott: "A megalakulás mélységes tartalmáról nem tudok nyilatkozni" – mondta.
A kuratóriumi elnök nem árulta el, milyen tevékenységet végzett az alapítvány szlovákiai
(pozsonyi) irodája – amelynek vezetőjét szintén Nagy tábornok ajánlotta figyelmükbe –,
illetve hogy megkapták-e és mire költötték azt a 27 millió forintot, amit az NBH utalt át a
számlájukra. Bár korábban az NBH több fórumon is tagadta, hogy az alapítvány a szolgálat
fedőszerve lenne, Földesi-Szabó a bizottság előtt arra hivatkozott, hogy csak akkor
beszélhet, ha feloldják titoktartási kötelezettségét. Azt nem közölte, ki lenne jogosult erre,
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és azt sem árulta el, mikor és milyen körülmények közt találkozott Szilvásy György
titokminiszterrel.
Az alapítványt Jakubinyi Róbert alapította, akinek apját, Jakubinyi Györgyöt váltókkal
elkövetett csalás miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélték (1999-ben Dávid Ibolya akkori
igazságügy-miniszter előterjesztésére elnöki kegyelmet kapott) és akit Földesi-Szabó
(nyugalmazott rendőrtiszt) a testület előtt a barátjának nevezett. A parlamenti
vizsgálóbizottság Jakubinyi Róbertet is beidézte, de Földesi-Szabó szerint ő külföldön
tartózkodik, így nem tud megjelenni.
Az első kuratóriumban helyet kapott Nagy Lajos, Jakubinyi György és Földesi-Szabó. A
nyugalmazott főigazgató halála után Gyarmati György, akkor még aktív, jelenleg már
nyugdíjas nemzetbiztonsági tiszt csatlakozott. Jelenleg – Földesi-Szabó elmondása szerint
– tagja a kuratóriumnak Simon Ibolya, az alapítvány jogásza (korábban szintén NBHalkalmazott), Nagy Sándor nyugalmazott ezredes (aki "a BM egy más területén" dolgozott)
és hétfőtől Galambos Lajos nyugalmazott NBH-főigazgató is.
Földesi-Szabó a vizsgálóbizottság előtt is azt mondta, hogy az alapítvány, illetve az annak
adományokat juttató cégek törvényesen jártak el, amikor adó- és vámfizetés nélkül
importáltak élelmiszereket. A bizottság tagjai ezt nem is firtatták, mindenki azt mondta, ezt
a kérdést majd eldönti a bíróság. Az elnök azt is kijelentette, hogy a rendőrség által az
alapítvány vagyonából keresett 900 millió forint megvan, azzal el tud számolni a
kuratórium felé, csak éppen nem bankszámlán, hanem készpénzben tartják.
Földesi-Szabó meghallgatásával a vizsgálóbizottság gyakorlatilag befejezte a munkáját,
már csak a jelentés megfogalmazása van hátra. A pártok képviselői azonban nem értenek
egyet abban, pontosan mit is kell ennek tartalmaznia. Demeter Ervin, a testület Fideszes
elnöke szerint a bizottságnak a legtöbb kérdésre sikerült választ találnia, de vannak még
homályos foltok, amelyeket az illetékes minisztereknek kell tisztázniuk.
Rögzíteni kell, hogy az alapítvány és az NBH kapcsolata "rendezetlen és tisztázatlan" –
mondta Demeter, aki az Orbán-kormány idején titokminiszter volt. Szerinte a
szolgálatoknak van lehetőségük fedőszerveket használni, de ennek megvannak a külön
szabályai, ezeknek pedig az Egymásért alapítvány nem felelt meg. A bizottság elnöke
szerint ezt elismerte Galambos Lajos is, amikor azt mondta, az alapítvány ügyének köze
van a távozásához.
A másik kényes pont Demeter szerint az NBH, illetve a vám- és pénzügyőrség
együttműködése: a bizottság előtt ugyanis többen utaltak arra, hogy a vámosok
jogszerűtlenül járhattak el. Ezt erősítheti – mondta Demeter –, hogy az alapítvány és a
hozzá kapcsolódó cégcsoport szállítmányait a vámhivatalok 175 esetben minden gond
nélkül vámkezelték, és csak utólag merült fel, hogy nincs velük valami rendben. A
bizottság elnöke utalt Gyarmati György kijelentésére is, aki szerint az Egymásért-ügy nem
más, mint a vámőrség bosszúja.
Nem értett egyet az elnökkel Tóth Károly, a testület szocialista alelnöke, aki azt javasolta,
egyelőre a képviselők ne fogalmazzanak meg határozati javaslatot – bár neki is volt egy
másfél oldalas iromány a zsebében –, hagyják azt a bizottság szakértőire. Aztán, ha a
szekértők elkészültek, megvitathatják a képviselők is – javasolta Tóth, aki szerint nem
szerencsés, ha előre, ráadásul a sajtó előtt következtetéseket vonnak le.
Mivel azonban Demeter elmondta a véleményét, Tóth kijelentette, hogy január 25-én, két
nappal az utolsó ülés előtt benyújtja a saját, már elkészített javaslatát, amit 27-én elküld a
sajtónak is. A szocialista képviselő nem ért egyet azzal, hogy valami gond lenne az
alapítvány és az NBH kapcsolatával, illetve azzal sem, hogy a vámosok és az NBH közt
lennének problémák.
A korábbi vizsgálóbizottságok tapasztalatai szerint ha két különböző jelentéstervezet
készül, az azt jelenti, hogy a testület nem fog tudni döntést hozni, hiszen mindkét politikai
oldal a sajátját fogja támogatni.
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9.3.1.2.11.

Rejtélyes százmilliót kapott a titkosszolgálati kötődésű párt195

Egy felszámolás előtt álló cégtől kapott százmillió forintos adományt tavaly a Magyarok
Egymásért Szövetség nevű párt, amelynek elnöke a milliárdos bűncselekményekkel vádolt
egykori rendőr, Földesi-Szabó László. A párt több szálon kötődik a jótékonykodás mellett
szoros titkosszolgálati kapcsolatai miatt ismertté vált Egymásért Alapítványhoz. A jogilag
vitatható módon adományozott százmillió elköltéséről a párt nem árul el részleteket, a
bőkezű cég vezetője pedig köddé vált.
Az úgynevezett Egymásért-ügyben az ügyészség nyolc embert – köztük Földesi-Szabót –
vádol 2005-2006-ban elkövetett, több mint egymilliárdos csempészéssel, továbbá FöldesiSzabót még mintegy egymilliárdos sikkasztással. A csempészésre vonatkozó vádpont
szerint az alapítvány a közterhek megfizetése nélkül tonnaszám hozott be élelmiszereket
Kelet-Ázsiából arra hivatkozva, hogy adományok, ám azokat értékesítésre továbbadta egy
Herba Zrt. nevű cégnek – hangzott el a júniusi első bírósági tárgyaláson az MTI tudósítása
szerint. A sikkasztás vádpontja szerint Földesi-Szabó az alapítványnak adományozott több
mint 900 millió forint készpénzzel sajátjaként rendelkezett, és az ügy kipattanásakor az
ügyészség szerint az alapítvány pénztárában csupán 17 millió forint volt, a többi pénz sorsa
ismertetlen. A vádlottak az eljárás során tagadták bűnösségüket, és 2008 elején az
alapítvány zaklatás miatt feljelentést is tett.
Csak a véletlenen múlt, hogy az egyébként szerény anyagi hátterűnek tűnő Magyarok
Egymásért Szövetsége (MESZ) nevű pártról kiderült, valójában nagyon is bőkezű
támogatói vannak. A párt májusban közzétett 2008-as pénzügyi beszámolójában még az
szerepelt, hogy csak 155 ezer forintnyi támogatást kaptak, az Állami Számvevőszék egyik
múlt heti jelentéséből azonban tudható, hogy lehagytak az összegekről három nullát. A
költségvetési támogatásban nem részesülő, jellemzően kicsi és alig ismert pártokat
vizsgáló számvevőknek az szúrt szemet, hogy a MESZ a beszámolójában rossz helyen –
nem a jogi személyek, hanem a magánszemélyek között – tüntetett fel egy cégtől érkezett
támogatást, és ezt szóvá tették.
Az ÁSZ-jelentésben már valódi, 100 millió forintos értékén szerepel az adomány, ami
szokatlanul nagynak számít a pártok, különösen a kisebb politikai szervezetek körében.
"Egyedi eset, ilyen nagyságrendű támogatás nem jellemző" – mondta az [origo]-nak
Horváth Balázs, a számvevőszéki ellenőrzést vezető főcsoportfőnök-helyettes, aki
kérdésünkre hozzátette, hogy ellenőrizték az adományozást, és meggyőződtek arról, hogy a
pénz befolyt a párthoz. "Pénzmozgás történt, tehát nem arról van szó, hogy a párt
valamilyen kedvezményt kapott, és annak az értékét tüntette fel a beszámolóban" –
magyarázta Horváth.
A MESZ elnöke, Földesi-Szabó László is megerősítette az [origo]-nak, hogy pénzben
kapták az adományt, a májusi beszámolóból hiányzó nullákról pedig azt mondta, hogy
félreértés történt. Szerinte zavaró, hogy ezekben a beszámolókban a százmillió forintot úgy
kell feltüntetni, hogy számmal ki kell írni a százezret, majd utána betűkkel oda kell írni,
hogy ezer (valahogy így: 100 000 ezer). "Ez egy elírás volt, értelmezési zavar" – jegyezte
meg a pártelnök.
9.3.1.2.12.

Fegyver, erőszak, romantika, megfigyelés - neten az UD-beszélgetések.196

Ha nem fizet, "eltörjük a kezét" – minden hangfelvétel hozzáférhető.
Ügyvédi irodák bekamerázásától kezdve egy "Bajnai Gordonkáról" készített
környezettanulmányon át géppisztolyvásárlásig, erőszakos pénzbehajtásig terjedhetett a
lehallgatási ügy egyik főszereplőjének tartott UD Zrt. tevékenységi spektruma, azok
alapján a hangfelvételek alapján, amelyeket valaki még péntek éjjel töltött fel az egyik
videó megosztó oldalra.

485/1098

9. A nemzetbiztonsági szolgálatok a Magyar Köztársaság jelenlegi biztonsági-védelmi rendszerében

Összesen harminckét lehallgatott hangfelvétel töltöttek fel januspannonius68 néven a
YouTube videó-megosztó oldalra, még péntek éjjel. Ezek minden bizonnyal azok a
lehallgatott telefonbeszélgetések, amelyeket Szilvásy György titokminiszter mutatott be
bizonyítékként arra, hogy Demeter Ervin, és Kövér László államtitkok megszerzésére is
irányuló megbízásokat adott az UD Vagyonvédelmi Zrt.-nek.
A Fidesz ezek közül hetet már korábban bemutatott, éppen azokat, amelyeken Demeter és
Kövér beszélgetései hallhatóak. Répássy Róbert, a párt frakcióvezető-helyettese pénteken
azt mondta a Hírszerzőnek, a többit azért nem teszik közzé, mert azokon nincsenek a pártot
érintő információk. A felvételeket meghallgatva, ezek valóban az UD embereinek egymás
közti beszélgetései, kiderül azonban, hogy a cég igencsak kiterjedt tevékenységet
folytatott, és valószínűleg több törvénybe ütköző dolgot is elkövethetett.
A felvételek terjedelme fél perctől nyolc percig terjed, vannak köztük olyanok, amelyeken
a szereplők érezhetően rébuszokban beszélnek, mintha tartanának tőle, hogy esetleg
lehallgatják őket. Az alábbiakban közöljük néhány beszélgetés leiratát.
Fegyvervásárlás. Két dialógus is foglalkozik egy AMD gépkarabély megvásárlásával. Az
elsőn közlik, hogy az ára „hatvan rugó lesz”, és két tár van hozzá negyven darab lőszerrel.
Egy másik beszélgetésben közlik a megrendelővel, hogy egy Szedlacsek Pista nevű srác
„intézi az AMD-t”.
Ez a hosszabb dialógus arról szól, hogy egy beosztott írásban készít jelentést Tóth
Jánosnak, az UD Zrt. igazgatójának egy jelentést egy ügyvédi iroda megfigyelési
lehetőségeiről. Ez a „Parlament sarkától a második ház a Balassi Bálint utcánál, a belső
kapunál lehetne „kihelyezni egy olyan eszközt, amivel figyelni lehetne, ki megy be, és ki
megy ki az ügyvédi irodába”. Több helyen „kívül mennek a telefon és internet dobozok,
így elképzelhető, hogy hozzá lehetne férni”, de „csak bejelentett időpontban fogadnak,
nem lehet csak úgy bemenni”, az illetőnek a gondnoktól mégis sikerült annyit megtudni,
hogy „kifejezetten vállalati fúziókkal, reorganizációkkal foglalkoznak”, és ez „egy
nagyobb ügyvédi iroda, nagy ügyeket vállalnak fel, nincs ilyen, hogy válás, örökösödés,
ilyesmik”.
Nehéz tehát bejutni, bár „a zár sem különleges magán az ajtón”, és szó esik egy
„multireklámos ismerős” srácról, aki bejár hozzájuk. Tóth végighallgatja a beszámolót,
majd azt mondja, „végül is, ha nagyon akarunk, egy kamerával lehet talán erőlködni, ha
találunk valahol egy tápegységet, lehet valamit manipulálgatni”, mire a másik fél azt fűzi
még hozzá, hogy „ha lehetne valamilyen vezeték nélküli megoldás, még az ügyvédi iroda
ajtaját is meg tudnánk oldani”, lehetne több mindent, végig kellene gondolni”.
Jánoska Gordonkáról. Egy másikon – a hangja alapján szintén Tóth János lehet – egy
„Jánoska” néven illetett alkalmazottat hívnak fel, aki éppen „Bajnai Gordonkáról” készít
környezettanulmányt, amit Tóth úgy nyugtáz, hogy „jó hír ez nekünk”. A beszélgetés
innentől azonban fordulatot vesz: Tóth arról tájékoztatja Jánoskát, hogy az OTP egy csomó
megbízásukat visszavonja, mert „utálnak minket”, és egy Gyuláról esik szó, aki esetleg
„meg tudná állítani ezt a folyamatot”, ezért akár még át is mehetne a céghez, átvennék, ha
„cserébe békén hagynak minket az urak”. Az egész azért történik, mert a „Laboda Feri utál
minket”, mire Jánoska felháborodik, hogy „menjenek a p…ba, máris lépek”, de leintik,
hogy „most közgyűlést csinálnak, be is fognak piálni a közgyűlés után”, ezért a hétvége
jobb lenne, Jánoska úgyis közel lakik Gyulához, menjen át hozzá beszélni.
Egy másikban pénzbehajtásról esik szó. Egy Macskásy István nevű illető szüleinek
tartozhatott valaki, akihez az UD emberei elmentek, és „a faszi szó szerint sírva kért
haladékot” a fizetésre, úgyhogy „ennyit tudtunk tenni, hogy azt mondtuk neki, hogy
február 15, de utána már törjük a kezét”, és „ez most megint annyit fog jelenteni, hogy
tizedikén már megint mennek a fiúk, és ha arról van szó, most már el is viszik”. Egyébként
pedig „ügyesen nyomatékosították a srácok” a kérést, és különben is egy „kispályás
f…kalap”-ról van szó, aki valószínűleg fizetni fog, – amit Macskásy nyugtáz.
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Pénzforgalom. Egy következőben cégek közti pénzforgalom megfigyelésére érkezik kérés.
„Van egy pénzmozgás, ami valahol landolt”, erről a landolásról e-mailben küldték el az
adatokat, és ennek kéne utánanézni. Kiderül, hogy a landolás helye az offshore-paradicsom
„Ciprus egyébként”, amire közlik a megrendelővel, hogy akkor ez „nem egy fél óra, tehát
egy hosszadalmasabb dolog, mire ott bekopogtatunk, és bebocsátást nyerünk, és megkérik
mindig az árát is”, de „megvannak a nagy vízen túli barátaink, akik segítenek”, igaz
„mindig kattan egyet a pénztárgép ilyenkor”.
Egy kémszoftverről folytatott beszélgetésben egy fiatal hölgy szerelmét hívja fel, és őt kéri
meg, hogy „írjátok már át a programot”, a visszakérdezésre („Milyen programot?”), csak
annyit mond, „tudod, a MOL”, mire a vonal másik végén mély sóhaj, és a férfi arról kezd
beszélni, hogy „tudod, ez idő, meg erőforrás”. A hölgy erre szelíd erőszakot alkalmaz („jó,
de ez így hamvába holt”), ami eléri célját, beleegyező válasz születik, bár
megnyugtatásként közlik vele, hogy „ez már nem olyan állapotban van, hogy ezt így
hirtelen ránézésre föl lehessen ismerni”, csak ha valaki „megnézegetné pontosabban, az
lenne a cinkes”, de „dolgozunk rajta”. A beszélgetés így zárul: „Szeretlek, szia!”, „Én is,
szia Kicsim”.
9.3.1.2.13.

"Az összes kellék, ami egy James Bond-filmhez szükséges" – külföldi lap a
PolipGate-ről.197

A szocialisták hazaárulást és kémkedést vetnek az ellenzék szemére, és a demokrácia
veszélyeztetéséről beszélnek, bizonyítékul viszont semmit vagy alig valamit mutatnak fel –
kommentálja a magyar megfigyelési botrányt a liberális Der Standard.
"Több, mint egy kémkedési eset" címmel közölt kommentárt szombati számában a Der
Standard című liberális osztrák lap a magyarországi adatgyűjtési ügyről.
A jegyzet szerzője elöljáróban megjegyezte, hogy a történtekben fellelhető az összes
kellék, amely egy James Bond-film forgatókönyvéhez szükséges. Röviden ismertetve az
ügy hátterét úgy vélekedett, hogy ami végül is kiviláglik: az eset eddig elsősorban a
magyarországi politikai osztály állapotáról árulkodik.
"A szocialisták hazaárulást és kémkedést vetnek az ellenzék szemére, és a demokrácia
veszélyeztetéséről beszélnek" – áll az írásban, amely szerint viszont bizonyítékul semmit
vagy alig valamit mutatnak fel. Úgy tűnik, hogy fokozatosan ez válik normálissá a politikai
érintkezésekben az országban: a szocialisták és a konzervatívok a legsúlyosabb
bűncselekményekkel vádolják egymást, és kölcsönösen kétségbe vonják a másik
legitimitását – húzta alá a kommentár. – A Fidesz például rendszeresen elhagyja a
parlament üléstermét, amikor Gyurcsány Ferenc miniszterelnök emelkedik szólásra.
Egyedülálló elutasítása ez a vitának egy demokráciában.
A szerző felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország két éve a szélsőjobboldali erőszak
miatt is a szalagcímekbe kerül. Lényegében senki sem tudja, hogy miért erősödhettek meg
ennyire a szélsőséges csoportok a jómódú országban – írta. A két nagy párt magatartása
gondoskodik arról, hogy ezeknek a demokráciaellenes erőknek az utánpótlása még hosszú
ideig ne apadjon el. Magyarország problémás esetté válik – vonta le a következtetést a
publicista.
9.3.1.2.14.

Kiszivárogtató NBH-sról is tárgyalt a nemzetbiztonsági bizottság Újraszabályoznák a privát biztonsági szolgálatok tevékenységét198

Egy, a Nemzetbiztonsági Hivataltól információkat kiszivárogtató munkatárs ügyét is
tárgyalta szerdai ülésén a parlament nemzetbiztonsági bizottsága lapunk információi
szerint. Úgy tudjuk, ebben szerepelt a "POLIP GATE"-tel összefüggésbe hozott UD Zrt. is.
A bizottság emellett meghallgatta Szilvásy György miniszter beszámolóját is.
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A Nemzetbiztonsági Hivatal két munkatársának ügyét is tárgyalták a parlament
nemzetbiztonsági bizottságának szerdai zárt ülésén – értesült lapunk. Egyikük azért akadt
fenn a szervezet belső ellenőrzésén, mert kiderült, hogy információkat szivárogtatott ki a
hivatalból. Ilyen esetben a rajtakapottnak természetesen távoznia kell, de a hivatali
eljárásrend szerint az illető fellebbezhet a vizsgálat eredményével kapcsolatban, előbb a
miniszterhez, majd a nemzetbiztonsági bizottsághoz.
Jelen esetben éppen ez történt. Szilvásy György azonban elutasította a fellebbezést, így
került most a parlamenti plénum elé az ügy. Információink szerint a hivatalnak
hangfelvételei vannak róla, hogy a vizsgálat után az illető felhívta egy volt NBH-s
kollégáját (akinek korábban hasonló okokból kellett távoznia), és segítséget kért tőle.
Ezután a volt munkatársat az UD Zrt. kereste meg. Ezt követően, a hangfelvételek tanúsága
szerint, a volt NBH tisztviselő visszahívta a most elbocsátás előtt álló munkatársat és
megnyugtatta, hogy "ne félj, puhára fogsz esni".
"Történt kísérlet". Információink szerint mindkét esetben elutasították a fellebbezéseket.
Az ülés után megkerestük a testület szocialista alelnökét. Tóth Károly azt mondta
lapunknak, mivel zárt ülésről volt szó, nem szeretné érdemben kommentálni
értesüléseinket, de "most már igazán nagyon szeretné, ha azok, akiktől ezek az információk
származnak, elég bátrak lennének a nevüket is adni hozzá".
Kérdéseinkre csak annyit nyilatkozott, hogy "két munkatárs fellebbezését valóban
vizsgálta a bizottság, és az egyik esetben tényleg történt kísérlet arra, hogy a vizsgálat
eredményét pozitív irányba befolyásolják". Gulyás József, a testület liberális tagja csak
annyit mondott lapunk munkatársának szavaira, hogy "megdöbbenéssel hallgatja őket".
A nemzetbiztonsági bizottság az ülésen részt vevő tagjai szerdán egyébként az adatgyűjtési
ügyről hallgatták meg a szolgálatok vezetőit és az illetékes minisztert. Tóth Károly a
testület ülése után az MTI szerint azt mondta: egyetlen bizottsági tag sem kezdeményezte,
ezért szavazni sem kellett róla, hogy a beszámoló bármely részéről külön tényfeltáró
vizsgálatot akarna folytatni a bizottság. Az nem mond igazat, pártállástól függetlenül, aki
azt állítja, hogy politikusokat figyeltek meg – közölte a politikus a beszámolóra
hivatkozva.
Újraszabályoznák a magánszolgálatokat. Gulyás József viszont azt közölte: az ülésen
számtalan aggály vetődött fel az ügy kezelése kapcsán. Véleménye szerint nyilvánvalóvá
vált, hogy olyan adatkör megszerzésére irányuló tevékenység folyt egy árnyéktitkosszolgálat részéről, ami jogállamban elfogadhatatlan, másrészt az adatok
nyilvánosságra kerülése is vizsgálatot érdemel. Hozzátette: ennek tisztázása a szabad
demokraták által javasolt parlamenti vizsgálóbizottság feladata lenne.
Tóth Károly arról is beszélt: az MSZP törvényjavaslatot kezdeményez, amely szigorúan
szabályozná, hogy szolgálatok által használt technikai eszközöket a szervezeten kívül bárki
másnak milyen módon lehet birtokolni Magyarországon. A testület alelnöke szerint meg
kell akadályozni, hogy "törvénytelen eljárásokra" használható technikai eszközöket akár
magyar internetes áruházból is be lehessen szerezni.
Gulyás József ugyanakkor úgy fogalmazott ezzel kapcsolatban lapunknak, hogy egy ilyen
kérdésben nem egyéni képviselői kezdeményezésekre lenne szükség, hiszen az ügy jóval
nagyobb horderejű ennél. A liberális képviselő szerint "látszik, hogy a jelenlegi törvényi
feltételek nem elégségesek a biztonsági szolgálatok tevékenységének szabályozására, új
törvényekre lenne szükség".
9.3.1.2.15.

Lemondott az NBH főigazgatója199

Az UD Zrt.-ügy miatt lemondott a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója, Laborc Sándor
dandártábornok. Kérését elfogadták, és az utódját is megnevezték Balajti László
személyében.
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A közlemény szerint a főigazgató azzal indokolta döntését, hogy "olyan anomáliákat
érzékelt az UD Zrt. ügyében folyó vizsgálat kezelésében a nyomozó hatóság, illetve az
ügyészi szervek részéről, amelyek a feljelentés pontjainak nagyobbik részében a nyomozás
megszüntetéséhez vezettek, és ez nem teszi számára lehetővé, hogy a jövőben teljes értékű
munkát folytasson".
Laborc Sándor ezért Ficsor Ádám, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter útján azzal a kéréssel fordult a miniszterelnökhöz, hogy mentse őt fel
tisztségéből.
Balajti László lesz az utód. A Miniszterelnöki Hivatal hétfőn közölte: Bajnai Gordon
elfogadta Laborc Sándor kérését és szeptember 1-jei hatállyal felmentette főigazgatói
tisztségéből. A közlemény szerint Bajnai Gordon "köszönettel nyugtázta, hogy a
főigazgató szolgálati ideje alatt vezetésével végrehajtott átszervezés sikeres volt, a
Nemzetbiztonsági Hivatal a korábbinál korszerűbb és hatékonyabb struktúrával dolgozik,
és egy sor feladat megoldásában – így legutóbb az úgynevezett Magyarok Nyilai csoport
felfedésében – a rendőri szervekkel szorosan együttműködve eredményes munkát végzett".
A miniszterelnök szerint az NBH tevékenysége "elismerésre talált a baráti országok
hasonló szolgálatainál is".
A miniszterelnök Ficsor Ádám javaslatára Balajti László dandártábornokot, a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat jelenlegi főigazgatóját kívánja megbízni az NBH
vezetésével.
Szilvásy György, a polgári titkosszolgálatokat felügyelő akkori tárca nélküli miniszter
2007. október 30-án jelentette be, hogy Laborc Sándort jelöli az NBH főigazgatói
posztjára.
Fidesz: lesz még Laborc vádlott. A Fidesz szerint Laborc Sándor pártpolitikai célokra
használta a szolgálatokat, és csak idő kérdése, mikor hallgathatják ki gyanúsítottként az
UD Zrt.-hez kapcsolódó ügyben – mondta Demeter Ervin, a párt országgyűlési képviselője.
Emléketetett: a Fidesz kezdettől fogva szakmailag és emberileg is alkalmatlannak tartotta
Laborc Sándort az NBH vezetésére. A politikus közölte: egyelőre a Fidesz jogos
követelésének csak a fele teljesült, mert Szilvásy György volt titokminisztert a kormányfő
még nem távolította le a közéletből.
Az orosz iskola tanulója volt. Laborc Sándort 2007. december 17-én nevezte ki Gyurcsány
Ferenc akkori miniszterelnök az NBH főigazgatójának. Kinevezése előtt, 2007
novemberében több napilap (többek között a FigyelőNet) is arról írt, hogy
nemzetbiztonsági szakértők kockázatosnak tartják az orosz rendőrtiszti főiskola
állambiztonsági szakán (vagyis a KGB-egyetemet) végző szakember kinevezését. A
Magyar Nemzet azt állította, hogy az Egyesült Államok brüsszeli NATO-nagykövete arról
tájékoztatta a magyar nagykövetet, hogy egy szövetséges ország kém- és terrorelhárító
szolgálatának élére elfogadhatatlannak tartják Laborc Sándor személyét.
Az ellenzéki pártok tiltakoztak Laborc Sándor kinevezése ellen: a Fidesz vállalhatatlannak
nevezte a jelöltet, és többször azt kérte a kormánytól, álljon el ettől a tervétől. Szilvásy
György ezt követően többször megerősítette: Laborc Sándor személyével kapcsolatban
szakmailag semmilyen kifogás nem merült fel, ezért továbbra is ő a jelöltje az NBH élére.
A miniszter döntésén nem változtatott az sem, hogy az Országgyűlés Nemzetbiztonsági
Bizottsága öt szocialista igen, öt ellenzéki nem és az SZDSZ tartózkodása mellett nem
támogatta Laborc Sándor kinevezését. A miniszter ezt követően úgy nyilatkozott:
amennyiben Laborc Sándor C típusú átvilágítása rendben lesz, akkor a bizottság döntése
ellenére továbbra is az ő kinevezését terjeszti fel a miniszterelnöknek. A főigazgató-jelölt
C típusú nemzetbiztonsági átvilágítása nem állapított meg nemzetbiztonsági kockázatot,
így 2007 decemberében Gyurcsány Ferenc kinevezte főigazgatónak.
Az UD Zrt.-be tört bele a bicskája? Laborc Sándor neve a legtöbbször az UD Zrt.-hez
kapcsolódó nyomozásokkal összefüggésben merült fel, miután ő tette az ügyet elindító
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feljelentést a rendőrségen 2008. szeptemberében. Ennek nyomán a Nemzeti Nyomozó
Iroda (NNI) házkutatást tartott hat helyszínen, ahol szervereket, adathordozókat foglaltak
le. Az NNI magántitok jogosulatlan megismerése, államtitoksértés és számítógépes
rendszer feltörése miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Ezen bűncselekmények
vonatkozásában azonban 2009 nyarán megszüntették a nyomozást.
A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) június 9-én azt is közölte, hogy a nyomozás során
viszont több olyan bizonyítékot találtak a nyomozók, melyek megalapozták a visszaélés
haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel
bűntette, befolyással üzérkedés, többrendbeli hivatali visszaélés, visszaélés személyes
adattal bűncselekmények gyanúját. A rendőrség közlése szerint az összesen öt különböző
nyomozást a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészségek és a NNI folytatják.
Az egyik ilyen nyomozást – amelyet adócsalás és számlafegyelem megsértése miatt
folytatott a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) – szintén július
elején szüntették meg. A megszüntetés ellen Laborc Sándor panasszal élt, mert álláspontja
szerint a bűncselekmény bizonyítására továbbra is lehetőség van, ezért a nyomozás
folytatását javasolta.
9.3.1.2.16.

UD-ügy nem csak az ügyészségen múlt - A lehallgatási anyagokat csak
részben használhatták fel.200

A Nemzetbiztonsági Hivatal az UD-ügyben tett feljelentéshez olyan lehallgatási anyagokat
is csatolt, amelyeket a rendőrség bizonyítékokként nem használhat, mert nem feleltek meg
a célhoz kötöttség követelményének. Ez azt jelenti, hogy a lehallgatási engedélyt más
bűncselekmény gyanújának igazolására kérték meg, mint amit később a titkos felvétellel
bizonyítani akartak.
"Nem csak az ügyészségen múlt", így reagáltak a Népszabadságnak nevük elhallgatását
kérve nyilatkozó rendőrségi és pénzügyőrségi források arra a legfőbb ügyésznek írott
levélre reagálva, amit Laborc Sándor, az NBH hétfőn lemondott főigazgatója írt. A
levélben felsorolt aggályok és sérelmek egy részét ugyan ők is osztják – a nyomozást
felügyelő ügyész szerintük is inkább lassította, mint segítette volna a kétségkívül
szövevényes ügy tisztázását –, határozottan állítják azonban: nem csak az ügyészségen
múlt, hogy az NBH feljelentése alapján elrendelt nyomozást a kezdete után tíz hónappal,
bűncselekmény hiányában végül megszüntették.
Nehéz volna pontos leltárt készíteni az UD-ügyekről és azok állásáról, mivel az NBH által
tett feljelentés alapján indult eljárást ugyan megszüntették, azonban az eredeti
feljelentésben nem említett bűncselekményekre is felfigyeltek a hatóságok, s azokban még
nem zárult le a vizsgálat.
A rendőrség – az NBH 2008. szeptember 10-i feljelentése alapján – államtitoksértés,
lőfegyverrel visszaélés, számítástechnikai rendszerek védelmét ellátó biztonsági
intézkedések kijátszása, számítástechnikai rendszerek elleni bűncselekmény, valamint
magántitok jogosulatlan megismerésének gyanújával indított eljárást. Az adócsalás
gyanúját a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága vizsgálta. A
rendőrségihez hasonlóan a vámőrség is bűncselekmény hiányában szüntette meg a
nyomozást.
A Nemzeti Nyomozóiroda (NNI) a lőfegyverrel visszaélés gyanújával indított eljárást már
a nyomozás második napján megszüntette, miután kiderült, hogy a házkutatás során talált
fegyverek legálisan tartott, korábban szabályosan hatástalanított gépkarabélyok voltak.
Ficsor Ádám titokminiszter a szerdai lapunkban közölt interjúban azt mondta: egy
lehallgatott telefonbeszélgetés résztvevői lőszer- és fegyverbeszerzésről tárgyaltak, azért
adta át azonnal az NBH az UD Zrt.-vel kapcsolatos addig összegyűjtött információit az
NNI-nek. Rendőrségi körökben azonban ma már sokan úgy tartják: a "fegyverszálat csak
azért tette bele az NBH a feljelentésbe, hogy a rendőrséget azonnali intézkedésre
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(házkutatás elrendelésére) kényszerítse". Így a nyomozó hatóságnak már nem volt arra
módja, hogy feljelentés kiegészítés keretében vizsgálja a feljelentés megalapozottságát.
Rendőrségi forrásaink nem ismerték be, de nem is cáfolták, hogy a "fegyveraffér" miatt
később már az NBH feljelentésének többi részét is erős fenntartásokkal kezelték.
Különösen azután, hogy az államtitoksértés miatt tett feljelentés sem bizonyult
megalapozottnak.
Emlékeztetőül: államtitoksértésért azért tett feljelentést az NBH, mert állításuk szerint
"valaki" az UD Zrt.-től információt kért arról, hogy a "Cég" (vagyis az NBH - A szerk.)
lehallgattatja vagy megfigyelteti-e X. Y.-t. Kapcsolatuk válaszolt a neki feltett kérdésre,
azonban a válasz nem volt igaz. A hazugság pedig – a rendőrség szerint – nem lehet
államtitok.
A számítástechnikai rendszer elleni bűncselekmény, valamint a számítástechnikai
rendszerek védelmét ellátó biztonsági intézkedések kijátszása egyelőre nem bizonyítható.
Nemrég a Nemzetbiztonsági Iroda egy közleményében arra utalt, hogy "...az UD Zrt.-hez
köthető személyekhez e nyomozó cég számítógépéről indulva – a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) adatbázisából – vélhetően
jogosulatlanul, igen nagy tömegű adatot hívtak le". Ebben az ügyben még tart a nyomozás.
A rendőrség információink szerint eddig annyit derített ki, hogy a MÁV Biztosító egyik
számítógépéről szabályos kóddal és "adatlekérésre jogosult számítógépről" valaki
bejelentkezett a KEKKH rendszerébe, majd onnan igen rövid idő alatt olyan nagy
mennyiségű adatot töltött le, amennyit az adott gép kódjával és jogosultságával olyan rövid
idő alatt nem tölthettek volna le. A MÁV Biztosító számítógépeit akkor a nyomozó
hatóságok adatai szerint az UD szakemberei működtették. A nyomozók azonban nem
találtak a KEKKH-től jogosulatlanul letöltött adatokat sem az UD Zrt. számítógépein és
szerverein, sem a cégnél és az UD vezetőinél tartott házkutatások során.
Rendőrségi források szerint a nyomozást több esetben az nehezítette, hogy az NBH olyan
lehallgatási anyagokkal igyekezett alátámasztani a feljelentését, amelyeket a rendőrség
törvényes bizonyítékokként nem használhatott föl. Miként azt Ficsor Ádám is elmondta, az
NBH objektumvédelem keretében foglalkozott az UD Zrt. tevékenységével.
Az objektumvédelemre kiadott lehallgatási engedély alapján gyűjtött információk az
államtitoksértés vagy a magántitok jogosulatlan megismerésének bizonyítására nem
használhatók fel. Utólag meg kellett volna kérni ezekre a bűncselekményekre is a
lehallgatási engedélyt, s ha megkapják, akkor már az objektumvédelemre szóló engedély
alapján rögzített beszélgetések is felhasználhatók lettek volna.
A rendőrség és az ügyészség még számos ügyben nyomoz. Immár összesen négy rendőrrel
kapcsolatban merült fel annak megalapozott gyanúja, hogy személyes kódjukkal a
rendőrségi nyilvántartásokból titkos információkat gyűjtöttek, majd továbbították azokat az
UD Zrt.-nél dolgozó kapcsolataiknak. Adótitok jogosulatlan lehívása miatt állítólag az
APEH-nál is nyomoznak, bár korábban az adóhatóság tagadta, hogy munkatársai érintettek
lehetnének az ügyben. Tart még a nyomozás az UD-től lefoglalt, haditechnikai, illetve
kettős rendeltetésű terméknek minősülő titkosszolgálati eszközök birtoklása miatt is.
9.3.1.2.17.

Gyanúsított lehet az NBH volt főnöke201

A Nemzetbiztonsági Hivatal egykori vezetője államtitkot sérthetett az UD Zrt. ügyben. A
Központi Nyomozó Ügyészség szerint Laborc Sándor és több NBH-s dolgozó esetében
felmerül a bűncselekmény gyanúja, ezért az ezzel kapcsolatos iratokat elküldték a
Budapesti Katonai Ügyészségnek, amely dönthet a nyomozás megindításáról.
A legfőbb ügyész szerdán az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának ülésén beszélt
arról, hogy az UD Zrt. körül kipattant lehallgatási botrányban Laborc Sándor felelősségét
is vizsgálni lehet. Kovács Tamás azt mondta, felmerült a gyanú, hogy a Nemzetbiztonsági
Hivatal volt főigazgatója „szolgálattal összefüggő bűncselekményeket” követett el.
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Fazekas Géza, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője az FN.hu-nak azt mondta,
hogy államtitoksértés, hivatali visszaélés és különleges, személyes adattal való visszaélés
gyanúja merült fel Laborc Sándor és több NBH-s dolgozó esetében.
A titkosszolgálat volt munkatársai ellen azonban csak a Budapesti Katonai Ügyészség
indíthat nyomozást, ezért az iratokat a Központi Nyomozó Főügyészség már átadta.
Ács Tibor, a katonai ügyészség szóvivője azonban az üggyel kapcsolatban semmilyen
részletet nem árult el.
A megfigyelési ügy 2008 őszén, az MDF elnökválasztási kampányának finisében robbant
ki. Dávid Ibolya elnök akkor egy NBH által rögzített hangfelvételt tartalmazó CD-t
mutatott be. Az elnök asszonya erre hivatkozva azt állította, hogy őt és más politikusokat
törvénytelenül megfigyeltek.
9.3.1.2.18.

Bénázott az NBH, ezért futhat az UD Zrt.?202

Több súlyos szakmai hibát is elkövetett a Nemzetbiztonsági Hivatal az UD-ügyben, ezért
történhetett, hogy az ügyészség végül számos feljelentés esetében megszüntette az eljárást,
holott a cég korántsem annyira tiszta, mint azt annak vezetője egy lapinterjúban állítja –
mondta a Hírszerzőnek Gulyás József, aki a legfőbb ügyészhez fordult az ügy tisztázása
érdekében.
Sokak számára váratlan fordulatot jelentett a "magyar POLIP GATE" ügyében, hogy az
ügyészség számos esetben elutasította a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) főigazgatójának,
Laborc Sándornak a feljelentését, pedig azokat az NBH operatív adatgyűjtése előzte meg.
Laborc az ügyészség döntése után távozott posztjáról.
Az UD Zrt. vezetője, Horváth József az Orbán-kormány idején a Nemzetbiztonsági Hivatal
második embere, műveleti főigazgató-helyettes volt, és emiatt, valamint, azért, mert
felmerült, hogy Dávid Ibolyával szemben jogtalan adatgyűjtés folyt, már a kezdetektől
átpolitizálódott az egész ügy.
Mi lett az összegyűjtött adatokkal?
Az ügy egyik igen lényeges eleme az UD Zrt. által gyűjtött és tárolt adatok kérdése.
Különböző fórumokon elhangzott, hogy a cég több tízmilliónyi adatot gyűjtött és tárolt. Ez
alapján úgy tűnt, hogy az UD Zrt. az adatok gyűjtése és tárolása során törvénysértő
gyakorlatot folytatott, amit megerősíteni látszott az a tény, hogy Laborc Sándor, a
Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója – az NBH vizsgálatai után – több feljelentést is tett.
Ezek után váratlan fordulatként hatott, hogy a "magyar POLIP GATE" számos elemében
az ügyészség megszüntette az eljárást, gyakran bűncselekmény hiányára hivatkozva.
Gulyás József, a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának szabaddemokrata tagja ezek
után számos kérdést intézett Kovács Tamás legfőbb ügyészhez. "A mai napig túl sok a
tisztázatlanság a közel egy éve kirobbant ügy kapcsán. A legfontosabb kérdés most az
számomra, hogy derüljön ki, folyik-e még egyáltalán büntetőeljárás, s ha igen milyen
ügyekben" – indokolta a Hírszerzőnek Gulyás József a kérdések feltételét.
Nem sértett a sértett?
Kovács Tamás válaszából az derül ki, hogy az ügyészség szerint "nem eredményez
automatikusan büntetőjogi jogellenességet", ha valaki megszegi a személyes adatok
védelméről szóló törvényt, és a lefolytatott nyomozás pedig "nem tartalmazott olyan
adatokat", amelyek alátámasztották volna, hogy bűncselekmény történt. Ugyanígy nem
merült fel adat arra nézve, hogy az UD Zrt. Által gyűjtött és tárolt adatok magán-, vagy
államtitkot tartalmaztak volna.
Mivel nem történt bűncselekmény, az ügyészség azt már nem is vizsgálta, hogy a
biztonsági cég kinek a megbízásából gyűjtött adatot, ki volt a megrendelői kör, és azokat
később hogyan használták fel.

492/1098

9. A nemzetbiztonsági szolgálatok a Magyar Köztársaság jelenlegi biztonsági-védelmi rendszerében

Laborc Sándor feljelentése azt is tartalmazta, hogy az UD Zrt. off-shore cégeken keresztül
nagy mennyiségű pénzt juttatott külföldre, a társaság könyvviteli adatainak
meghamisításával, így a Magyar Államot jelentős anyagi kár érte az elmaradt áfa-bevételek
miatt. A Vám és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága nyomozása azonban
ebben az esetben sem állapított meg törvényszegést, így a nyomozást bűncselekmény
hiányában szüntették meg.
Szintén az "UD-ügy" része volt, – és Laborc Sándor ez ügyben is feljelentést tett,
magántitoksértés gyanújával – hogy a cég megfigyelt egy budapesti ügyvédi irodát. Az
ügyészség szerint azonban ez esetben kizárólag akkor indulhat nyomozás, ha az a sértett
maga indítványozza, ilyen azonban nem történt, így a "polip gate" ezen szálán is
megszüntették az eljárást.
Sem kémszoftver, se gépfegyver?
Ugyancsak nem valósult meg a fegyverrel-, illetve lőszerrel való visszaélés (a
nyilvánosságra került hangfelvételek egyikén szó van arról, hogy megbíznak egy személyt
fegyverbeszerzéssel, ezt tartalmazta Laborc feljelentése szintén tartalmazta), mert a cégnél
tartott házkutatás során csak egy korábban már hatástalanított lőfegyvert és 40 vaktöltényt
foglaltak le.
Az ügy egyik leglényegesebb eleme volt, hogy telepített-e a biztonsági cég az
adatforgalmat figyelő úgynevezett kémszoftvert a MOL informatikai rendszerébe, amikor
az olajcégtől megbízást kaptak annak átvilágítására, illetve, hogy – egy hasonló megbízás
során – "lenyúlták-e" a MÁV Biztosító ügyfeleinek adatait. Az NBH titkos
információgyűjtést is folytatott az ügyben. Noha az bizonyítást nyert, hogy a biztosító
ügyfeleinek adataival visszaélés történt, az ügyészség szerint az NBH bizonyítékai az
eljárásban "az előírt törvényi feltételek hiányában" nem használhatóak, kémszoftvert pedig
a MOL-nál nem találtak, így ebben az esetben is bűncselekmény hiányában szűnt meg az
eljárás.
Szintén nem nyert bizonyítást Laborc feljelentésének azon része, mely szerint az UD Zrt.
Megbízott egy személyt azzal, hogy magánál a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál
figyelje: ellenőriznek-e operatív eszközökkel bizonyos telefonszámokat.
A házkutatások során ugyanakkor olyan bizonyítékokat találtak, amelyek több nyomozás
megindítását is eredményezték. Így a Budapesti Nyomozó Ügyészség nyomoz hivatalos
személy által elkövetett személyes adattal való visszaélés miatt. Az is kiderült, hogy a
biztonsági cég egyik eddig nem azonosított munkatársa engedély nélkül birtokolt
titkosszolgálati haditechnikai eszközöket – amelyeket lefoglaltak –, így ebben az ügyben is
nyomozás folyik.
A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel elkövetett hivatali befolyással
üzérkedés címén nyomoz. Ugyancsak itt folytatják az eljárást Keller László szocialista
képviselő feljelentése nyomán személyes adattal való visszaélés miatt.
Nem olyan tiszta a cég, ahogy azt állítják?
„A legfőbb ügyész úr válasza lényegében egy időben vált számomra ismerté a Horváth
József által a Magyar Nemzetnek adott interjújával. (Ebben Az UD Zrt. vezetője súlyos
szakmai hibákat rótt fel a Nemzetbiztonsági Hivatalnak – a szerk.) Nos az egyértelmű –
szemben azzal a beállítással, hogy az UD Zrt lényegében minden ügyben tisztázta magát –,
hogy az ügynek még koránt sincs vége” – kommentálta az ügyészség válaszait Gulyás
József.
"Bár több esetben vagy nem volt megalapozott a feljelentés, még különböző ügyekben –
ráadásul több ügyben is, mint ahogy Horváth úr állítja, vagy véli – nyomoz a Budapesti
ügyészség, és a Központi Nyomozó Ügyészség. Ugyanakkor az is világos, hogy Laborcz
Sándor feljelentése több ponton nem áll meg. A legfőbb ügyészi válasz alapján az derül ki
számomra, hogy büntető törvénykönyvbe ütköző cselekmények esetében az NBH által
végzett titkos információ gyűjtés – akár bizonyítékként szolgáló – eredményét az
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ügyészség nem is vehette figyelembe a hatályos büntető eljárásjogi szabályok alapján" –
fogalmazott a képviselő.
A feljelentés megalapozása, előkészítése során – „szakmailag nem indokolható sietség,
vagy gondatlanság okán” – nem járt el kellő körültekintéssel az NBH Gulyás szerint. Más
esetben pedig a lehallgatásokból ismertté vált ügyvédi iroda nem kívánt sértettként
feljelentést tenni, ezért az ügyészség megszüntette az eljárást.
Gulyás József most Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti minisztert is megkeresi az
ügyben, mivel szerinte „az is tanulságos, sőt vizsgálatra érdemes, hogy Horváth József
elmondása szerint nyugtalanító szakszerűtlenséggel kezelték a nyomozás során az ügy
lehetséges tárgyi bizonyítékait, vagyis megsérültek, esetleg meg is semmisülhetek érdemi
információk”, ami elfogadhatatlan a képviselő szerint.
9.3.1.2.19.

Ha nincs Laborc, már tavaly elfogták volna a romák gyilkosait?203

"Alaposan feltételezhető, hogy a gyanúsítottaknak támogatóik voltak, akik nagy értékű,
több tízmilliós terepjárókkal, fegyverekkel látták el őket, nem zárható ki az sem, hogy a
gyilkosságok előkészítését is »profik« végezték" – olvasható az internetre felkerült, a
cigánygyilkosságok feltételezett elkövetőinek hátterét vizsgáló anyagban.
Nincs erre vonatkozó információja a rendőrségnek – válaszolta Bencze József országos
rendőrfőkapitány mai sajtótájékoztatón arra a kérdésre, hogy keresnek-e olyan személyt,
aki a romák elleni támadássorozat kitervelője lehetett.
A kérdéses dokumentumot a kuruc.info közölte, és a következő megállapítások olvashatók
benne: „A Nemzetbiztonsági Hivatal Hajdú-Bihar megyei Kirendeltsége 2004. február 21től szoros ellenőrzés alá vont három magyar állampolgárságú személyt, közöttük Kiss
István Zoltánt, szélsőséges szervezethez való tartozás gyanújával. (Kiss István korábban
már az NBH látókörébe került, mint a 90-es évek közepén, a médiákban »tóraégetési ügy«ként ismertté vált debreceni bűncselekmény egyik elkövetője. Az akkori adatgyűjtés során
megállapítást nyert, hogy nevezett tagja volt a később megszűnt szélsőséges, nacionalista
eszméket hirdető Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség (KABSZ)-nek.) Az ellenőrzés alá
vont három személy a Magyar Nemzeti Arcvonal (MNA), valamint a Véres Kard (VK)
nevezetű szélsőséges szervezetek szimpatizánsai, majd tagjaiként, aktív tagtoborzó,
szervezőmunkát folytattak Hajdú-Bihar megye területén. Rendszeres szervezői voltak
szélsőséges hangvételű magyar (Titkolt Ellenállás, Kárpátia, ... stb.) és alkalmanként
külföldi zenekarok koncertjeinek a megye különböző településein, továbbá részt vettek
magyar szélsőséges szervezetek budapesti rendezvényein és esetenként külföldi útjain.”
Az irat szerint Kiss István tagja volt a debreceni labdarúgó csapat szurkolói „kemény
magjának” is, melynek vezetője (akit a szöveg szerint az NBH HBm-i Kirendeltsége
„ugyancsak szoros ellenőrzés alatt tartott”) „folyamatosan támogatta a szerény anyagi
körülmények között élő Kiss Istvánt”.
A dokumentum szerint „2007 év végén, 2008 év elején a Kiss István szoros ellenőrzése
során alkalmazott telefonlehallgatás útján olyan információk keletkeztek, melyek arra
utaltak, hogy Kiss István testvérével, Kiss Árpáddal, illetve több más ismerősével
valamilyen okból lőfegyverek, és nagy mennyiségű lőszer beszerzését tervezik. Ezzel
párhuzamosan Kiss folyamatosan lemorzsolódott korábbi társaitól, közöttük addigi
támogatójától is – írja az ismeretlen szerző.
„Ezen információk alapján 2008 tavaszán, az NBH Hajdú-Bihar megyei Kirendeltsége
kezdeményezte a már évek óta folyamatban levő szoros ellenőrzés meghosszabbítását Kiss
István tekintetében, továbbá annak kiterjesztését a fent említett Kiss Árpád (...) esetében is.
Az NBH illetékes szakirányító főosztálya (232. Főosztály) a szakigazgatósággal (23.
Igazgatóság) és a Jogi Főosztállyal egyetértve elutasította a Kirendeltség kezdeményezését,
nem tartotta megalapozottnak a szoros ellenőrzés meghosszabbítását Kiss esetében, illetve
annak elrendelését társai tekintetében.
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Kiss István szoros ellenőrzését ezt követően az NBH Hajdú-Bihar megyei Kirendeltsége
2008. május 12-én lezárta. A romagyilkosság sorozat 2008 július 21-én, Tarnabodon
elkezdődött” – olvasható a szövegben.
Csontos Istvánról a következők olvashatók az iratban: „Az NBH Hajdú-Bihar megyei
Kirendeltsége előtt már ismert volt szélsőséges beállítottságú személyként azt megelőzően,
hogy szerződéses katona lett. A Kirendeltség, Csontos debreceni Bocskai dandárhoz történt
bevonulását követően jelezte is a rendelkezésre álló információkat a területileg illetékes
KBH szervnek. A Katonai Biztonsági Hivatal területileg illetékes szerve később ezen
információk alapján beszervezte Csontost, és leszereléséig titkos kapcsolatként
foglalkoztatta. Leszerelését követően a KBH felajánlotta az NBH HBm-i Kirendeltsége
részére továbbfoglalkoztatásra Csontost, melyre azonban nem került sor.”
Az ismeretlen szerző – „az NBH HBm-i Kirendeltségén évek alatt keletkezett információk,
értékelések, tapasztalatok alapján” – érdekes következtetésekre jut: „A gyilkosság
gyanúsítottjaiként őrizetbe vett személyek valamennyien szerény anyagi körülmények
között éltek. Több esetben még az is nehézséget jelentett számukra, hogy elutazzanak,
jegyet vegyenek a szélsőséges zenekarok koncertjeire. Ismertté vált szellemi képességeik
nem teszik őket arra alkalmasnak, hogy önállóan előkészítsenek, megszervezzenek, majd
végrehajtsanak egy kvalifikáltságot feltételező gyilkosság sorozatot, melyhez alapos,
feltűnés nélküli helyszíni felderítésre, és pontos végrehajtásra volt szükség. Az őrizetbe
vett személyek közül csak Csontosnak vannak harcászati tapasztalatai, feltételezhetően ő
volt a vezető a végrehajtás során.
Az évek során szoros ellenőrzés alatt tartott Kiss István részéről váratlan fordulat volt,
hogy minden előzmény nélkül fegyverek és nagy mennyiségű lőszer megszerzését kezdte
szervezni, korábbi társainak hátat fordítva.
Alaposan feltételezhető, hogy a gyanúsítottaknak támogatóik voltak, akik nagy értékű,
több tízmilliós terepjárókkal, fegyverekkel látták el őket, nem zárható ki az sem, hogy a
gyilkosságok előkészítését is „profik” végezték. Kérdésként merül fel, hogy kinek, kiknek
állhatott érdekében a romák körében végrehajtott gyilkosság sorozat?”
Ezzel az elmélettel vág össze a hajdú-bihari cigányvajda, Macsaj Kovács András korábbi
nyilatkozata, aki egy hete a haon.hu-nak úgy nyilatkozott: „a négy előzetes letartóztatásba
helyezett férfi csak kishal, végrehajtó, akikkel elvégeztették ezt az aljas munkát”.
Az internetes dokumentum egyenesen azt állítja: „Amennyiben az NBH Hajdú-Bihar
megyei Kirendeltsége folytathatta volna Kiss és társai ellenőrzését, nagy valószínűséggel
megelőzhető lett volna a gyilkosságsorozat, felderíthető lett volna a támogatói kör is.
Figyelemre méltó, hogy az NBH Főigazgatója Laborc Sándor, a gyanúsítottak őrizetbe
vételét követően kért csak tájékoztatást a területileg illetékes HBm-i Kirendeltségtől. A
tájékoztatást szóban augusztus 21-én pénteken, írásban pedig augusztus 24-én hétfőn kapta
meg, mely tartalmazta az összes előzményinformációt, kiemelve az ügy szempontjából
releváns információs jelentések számait, melyeket 2008 tavaszán a HBm-i Kirendeltség
úgy küldött meg a szakirányító főosztálynak, hogy javaslatot tett a főigazgató soron kívüli
tájékoztatására is!!!
Ebben a tekintetben, felmerül az NBH szakigazgatóságának, jogi főosztályának, valamint
főigazgatójának a felelőssége is a történtekért, tekintettel arra, hogy nem kezelték a
megfelelő súllyal az alapinformációkat.”
Az országos rendőrfőkapitány – mai sajtótájékoztatóján – arra az újságírói kérdésre,
miszerint vizsgálják-e, hogy belső rendőrségi forrás állhat-e a nyilvánosságra került irat
hátterében, talányosan válaszolt: ő "nem lát ilyet” – mondta Bencze.
Ugyanakkor azt mondta: amikor a gyanúsítottak képbe kerültek és amikor elfogták őket,
megkeresték az illetékes szolgálatokat. "Kértük azt a segítséget, hogy nézzék meg
irattáraikban, hogy a személyekkel kapcsolatban bármi felmerült-e korábban, bármilyen
információ, s ha az államtitkot képez, akkor abba adjanak a rendőrségnek betekintést".
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Állítása szerint egyelőre itt tartunk.
A Magyar Nemzet tegnap azt állította, hogy belső vizsgálatot rendeltek el a
Nemzetbiztonsági Hivatalnál azt követően, hogy a világhálóra került a
romagyilkosságokkal összefüggésben készült írásos anyag. Bencze József ezzel
kapcsolatban ma azt mondta: "korábban ilyen típusú információ, ami a lapban megjelent, a
rendőrséghez nem jutott el".
Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága a soron következő ülésén foglalkozik az
üggyel.
A Nemzetbiztonsági Iroda tegnap közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban, amely
szerint a nyilvánosságra került irat nem dokumentum, hanem a hivatal belső
információiból, valamint a cikk szerzőjének ezekből levont következtetéseiből álló
összeállítás.
9.3.1.2.20.

Ki felelős az NBH hibáiért?204

A nemzetbiztonsági bizottság KDNP-s elnöke és Fideszes tagjai is pedzegették a politikai
felelősség kérdését az NBH mulasztásában. A szocialista alelnök szerint nem igaz, hogy az
NBH-t a politika irányítaná, annyiban viszont felelős a politika, hogy máig megoldatlan a
nyomozószervek hatékony együttműködése. Szakértőink szerint a titkosszolgálat sehol
sem politikamentes, de a magyar – a Gyurcsány-kormány óta – részese is a politikai
konfliktusoknak.
Simicskó István, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának KDNP-s elnöke szerint
az elmúlt időszakban hibázott az NBH, valamint a szolgálatokat felügyelő miniszter. Mint
keddi sajtótájékoztatóján közölte: az előző és a jelenlegi miniszter, valamint a volt
főigazgató felelőssége is tetten érhető abban, hogy ilyen helyzetbe került az NBH. Demeter
Ervin, a bizottság Fidesz által delegált tagja szerint ide vezet az, amikor a
nemzetbiztonsági szolgálatokat pártpolitikai célokra használják: „nem jut erő az érdemi
munkára”.
Megvan a politika felelőssége. A bizottság szocialista alelnöke, Tóth Károly ezzel
kapcsolatban az FN.hu-nak kifejtette: valóban voltak szakmai és vezetői hibák. Ennek
azonban meglett a következménye, hiszen vezetői posztokon személyi változások lesznek.
A politikus utalt rá, hogy az UD Zrt.-vel kapcsolatban is voltak hibák, ám ennek is meglett
a személyi következménye, Laborc Sándor lemondásával. „Nem igaz, hogy a szolgálatok
politikai célokért dolgoznának” – jelentette ki.
Tóth Károly szerint a politikai felelősség nem ezen a szinten vetődik fel, hanem úgy, hogy
máig nem sikerült megoldani a rendvédelmi szervek, a szakszolgálatok és a VPOP
zavartalan együttműködését. „Egyes emberek szakmai felelősségén túl ki kell
kényszeríteni ezen szervezetek együttműködését, és nem csak főigazgatói, hanem az egyes
emberek, ügyintézők szintjén is” – véli a nemzetbiztonsági bizottság MSZP-s alelnöke. Így
ugyanis szerinte már a felderítés szakaszában meg lehet előzni egyes bűncselekményeket.
„Ezt azonban ebben az ügyben túlzás lenne kijelenteni, legfeljebb hamarabb lehetett volna
elfogni a gyanúsítottakat” – tette hozzá Tóth Károly.
Benne van a politikai konfliktusokban. Az NBH „politikai irányítása” politikusi
nyilatkozat, elemzőként inkább azt lehet kiemelni, hogy – az 1998-as megfigyelési botrány
után – 2006-tól folyamatos szereplője a nemzetbiztonság és a „lehallgatás” a politikai
konfliktusoknak – véli Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet igazgatója szerint az
Orbán-kormány alatt nem volt jelentősebb, nyilvános vitákat befolyásoló ügy, amelyben a
szolgálatok szerepet játszottak volna, s a Medgyessy-kormány alatt is elsősorban az
ügynökügy miatt irányult rájuk figyelem.
A szakértő hozzátette: a „szolgálatok” politikai szereplővé válása a Gyurcsánykormányhoz kötődik. „Ilyen esemény volt a Fidesz-nagygyűlések helyszínválasztásának és
idejének befolyásolása, 2006. október 23-ai atrocitások, vagy az önkormányzatok
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feltételezett lehallgatási kísérlete egy titkos kormányhatározat alapján” – emlékeztet Mráz
Ágoston Sámuel.
Nyugaton nem nevezhették volna ki Laborcot. Hozzátette azonban, hogy illúzió volna azt
hinni, hogy Nyugaton sokkal jobb a helyzet: lehallgatási botrányok, illegális adatgyűjtések
és a titkosszolgálatok aktív politika-befolyásolási törekvése (pl. Nagy-Britannia iraki
szerepvállalása kapcsán) ott is előfordulnak.
„A titkosszolgálatok parlamentáris kontrolljának jelentősége azonban lényeges különbség a
magyar és a nyugat-európai politikai rendszerek között. Laborc Sándor kinevezésével azért
kezdődött új korszak a titkosszolgálatok irányításában, mert őt nem támogatta az
Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága, Gyurcsány Ferenc mégis kinevezte.
Németországban, Franciaországban vagy Nagy-Britanniában ez aligha történhetett volna
meg” – hangsúlyozta a politológus.
Nem politikamentesek a szolgálatok. A titkosszolgálatok tevékenysége egyetlen országban
sem politikamentes, így az ilyen intézmények kapcsán időről időre politikai vita alakulhat
ki. Ez egyáltalán nem egyedi jelenség, ugyanakkor az semmi esetre sem szerencsés sem az
ország, sem a kormány szempontjából, hogy az elmúlt években szinte állandó pártpolitikai
viták zajlanak az NBH-ról – mondta lapunk kérdésére Juhász Attila.
A Political Capital igazgatóhelyettese szerint ezért a helyzetért nyilvánvalóan felelős a
szervezetet felügyelő kormányzat, de az ellenzék is, amely évek óta összeesküvéselméleteket gerjeszt a hivatal körül.
9.3.1.2.21.

A titkos szolga205

Ficsor Ádám jelölése a polgári titkosszolgálatokért felelős tárca nélküli miniszteri posztra
jelzésértékű: ez a sok más szempontból ígéretes kormány nagyjából erre a szintre lőtte be a
nemzetbiztonság kérdéskörét.
Nagyot tévedett, aki azt hitte, az aktuális miniszterelnök-jelölt kiválasztásával mintegy
lezárult a kormányzat kirándulása a szórakoztatóipar területére. A részben valóban
szakértői kormányban valamiért továbbra is Székely Tamás felel azért, hogy az
egészségügy véletlenül se emlékeztessen a Dr. House-féle klinikára, Kiss Péter felel a
társadalmi békéért, Szekeres Imre a tálibokért, Hiller István pedig valamiért, amire ő sem
emlékszik. A Tocsik-ügyben megismert Boldvai László államtitkár lesz. Vahl Tamás cégét
háromszor elmarasztalták kartellezés miatt, úgyhogy visszalépett, ez talán az első konkrét
miniszterbuktatás, amit civil szervezet Magyarországon elért.
Aki nem totálisan naiv, nem hihette, hogy Bajnai Gordonnak a gazdasági szabad kézhez
nem kell valamiféle kompromisszumot kötnie az MSZP erős embereivel – bár kérdés,
pontosan minek is. Még az az MSZP-s pártkáder is, aki szerint MSZP-s pártkáder nélkül
nincs szakértői kormány, eléggé tudja, hogy ez most nem az ő ideje, ez most a 70:18 ideje,
ha Bajnai megy, ő is bukik.
Nem mindegy tehát, miért maradhatott, aki maradt. Ami ennél is fontosabb: miért jöhetett
egy kulcsfontosságú területre olyasvalaki, aki azért jött, hogy minden úgy maradjon, ahogy
volt? Csak azért, mert erről a szféráról senki nem gondol semmit? Értjük, hogy Bajnai
Gordon figyelmét az elmúlt hetekben a válság, a gazdasági tűzoltás, ilyenek kötötték le –
de hogy minden figyelmét? A nemzet biztonságáról van szó, halló.
Vannak területek, ahol nem viccelünk: a belügy, a honvédelem ilyen, a nemzetbiztonság
kiemelten ilyen. Ficsor Ádám jelölése a polgári titkosszolgálatokért felelős tárca nélküli
miniszteri posztra jelzésértékű: ez a sok más szempontból ígéretes kormány nagyjából erre
a szintre lőtte be a nemzetbiztonság kérdéskörét.
Tette ezt egy olyan időszakban, amikor a tárca birtokosának jelentős profizmussal kellene
kezelnie a szélsőjobbos networkölést, a molotovos terrorizmust, valamint biztosítani a
Kádár-kor állambiztonsági dokumentumainak megismerését, az elhíresült mágnesszalagok
lehető legteljesebb nyilvánosságát. Vagy például hihető magyarázattal kéne szolgálni arról,
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hogy kerülhette el a szolgálatok figyelmét a korábban deklaráltan megfigyelt Rózsa Flores
Eduardo utolsó utazása.
Az ijesztő mosolyú fiatal jelölt CV-jét tekintve (Gyurcsány Ferenc volt kabinetfőnöke,
agrárközgazdász, az MSZP egyik reformplatformjának vezetője, stb.) semmi sem szól
amellett, hogy neki kell betöltenie ezt a pozíciót, nem tudom, mit felelne például arra a
közhelyes HR-kérdésre, hogy "hol látja magát tíz év múlva?". Azt, hogy "Brüsszelben"?
Mert oda már most is mehetne, az EU-hoz valóban ért, vidékfejlesztési programok
összeállításában állítólag zseniális.
"A szervezéshez, rendszerépítéshez, strukturális irányításhoz ért" – mondta róla
politikustársa, ami remek hír, de ez a skill ezen a poszton önmagában nem sokat jelent, ha
nem tudjuk, mit gondol érdemben a leendő miniszter a nemzetbiztonságról, a Mol-orosz
relációról, az internetes és utcai nácikról, a szolgálatokban továbbélő múltról, és még
egyszer: e múlt iratainak megismeréséről, az áldozatok információs kárpótlásáról. Mindez
sajnos a nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatáson sem derült ki, kiderült viszont sok
minden más.
Ficsor Ádám a totális általánosságok szintjén mozgott a meghallgatáson, csupa olyan
dolgot mondott, amit bárki elő tudott volna adni, aki olvasott már Le Carrét, vagy
mostanában belenézett magyar napilapba. A legfontosabb feladat a szolgálatok
törvényessége. A szakszerű működése feletti őrködés. Erősíteni a gazdaságvédelmi
funkciót. Megvédeni az alkotmányos rendet.
Az első komolyabb megcsúszás az információs kárpótlás kérdéskörében történt: Ficsor
szerint az elmúlt rendszer iratainak kutathatóságában "a lehető legmesszebbre kell
elmenni", de "nem engedhető meg, hogy ennek során sérüljenek a nemzetbiztonsági
érdekek". Egyetlen beszámolóból sem derül ki, hol lehet a jelölt szerint ez a
"legmesszebb", és hogy pontosan ki dönti el, mi a nemzetbiztonsági érdek? Valamint,
ezzel szoros összefüggésben: az iratmegismerésben a szolgálatoknál húsz éve zavartalanul
dekkoló régi káderek, vagy a volt áldozatok szempontjai, személyiségi jogai a mérvadók?
Kétséges érvekkel igyekezett alátámasztani saját alkalmasságát Ficsor azzal, hogy közölte,
ő "párthoz kötődő politikus", aki a kormányfő kabinetfőnökeként "megismert egy
területet", majd "jól felkészült, szakmailag lojális, az ország érdekeit szem előtt tartó,
korrekt és tisztességes embereknek" nevezte a szolgálatok munkatársait. Kérdem én,
hogyan tehetett szert egy kormányfő kabinetfőnöke ennyi ismeretre a szolgálatok
munkatársait, működését illetően?
A miniszterjelölt közölte: kabinetfőnökként egy év alatt széles körű közigazgatási és
politikai egyeztetési "tudásbázisa" alakult ki, amire már lehet alapozni. De kérdem én:
milyen, nemzetbiztonságilag használható "tudásbázis" alakulhat ki egy miniszterelnök
kabinetfőnöki irodájában? És biztosan alkotmányos az a tudásbázis?
Még szerencse, hogy az MSZP továbbra is támogatja Ficsor miniszterré történő
kinevezését, és nem hiszik el, miért: "mivel a jelöltet demokratának tartja". Akkor ennyit
arról, hogyan definiálják az MSZP-ben a szakértelmet.
"Lehet ez a véletlen műve, de lehetséges, hogy a kabinet irányításához szükséges
képességek jól alkalmazhatóak a titkosszolgálatok vezetésében is" – kedélyeskedett az
InfoRádióban Tóth András, annak az érának és annak a szolgálati közegnek a
megtestesítője, amely éppen most próbálja átmenteni magát, hogy a lényeg, a struktúra, az
üzemmód ugyanaz maradjon, és pl. a mágnesszalagok kérdésében továbbra is ők
mondhassák meg, mekkora nyilvánosság fér bele a nemzet biztonságába.
Demeter Ervin téved: Ficsor jelölése nem "azt az érzetet erősíti, hogy szoros pártkézben
akarják tartani a titkosszolgálatokat", vagy hogy maga Gyurcsány akarná kontrollálni a
szolgálatokat. A helyzet rosszabb: a jelölés azt sugallja, hogy senki nem akarja kontrollálni
őket.
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9.3.1.2.22.

Fidesz: Ficsor Ádám kinevezése a demokrácia megcsúfolása lenne.206

A Fidesz azt követeli Bajnai Gordon miniszterelnöktől, hogy ne nevezze ki Ficsor Ádámot
titokminiszternek, ugyanis az a demokrácia elmúlt húsz évének megcsúfolása lenne –
mondta Demeter Ervin, a nemzetbiztonsági bizottság Fideszes tagja csütörtöki
sajtótájékoztatóján.
Gyurcsány Ferenc embere tegnap még a bizottsági meghallgatás során megbukott –
szögezte le Demeter Ervin Ficsor Ádám szereplésére utalva. Mint fogalmazott, teljesen
világossá vált, hogy Ficsor Ádám miniszterjelölt teljesen alkalmatlan a nemzetbiztonsági
miniszteri poszt betöltésére. Az egyetlen ok jelöltségére az, hogy Gyurcsány Ferenc
embere, és a volt miniszterelnök rajta keresztül akarja megszerezni a politikai túléléshez
szükséges információkat – hívta fel a figyelmet a Fideszes politikus.
"Gyurcsány Ferenc rettegett hatalmának elvesztésétől, ezért egy megfelelő tapasztalatokkal
nem rendelkező volt kabinetfőnökét akarja a titkosszolgálat élére állítani" – mutatott rá a
Fideszes országgyűlési képviselő, aki egyúttal Ficsor Ádám tegnapi kijelentéseire is
emlékeztetett. A jelölt három célt fogalmazott meg személyével kapcsolatban: a
szolgálatok törvényes működésének garantálását, az emberi jogok feltétel nélküli betartását
és a válság miatt a gazdaság védelmi funkciót erősítését.
Demeter Ervin arra hívta fel a figyelmet, hogy a miniszternek csak ellenőrzői jogosítványa
van, ezért érdemi változások eléréséhez a főigazgató leváltását kell kezdeményeznie.
Rámutatott arra is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető emberi jogokat sértik
meg napi gyakorisággal. Ám mindezt csak olyan esetben alkalmazzák, mikor nagyobb bajt
akarnak elhárítani, és nem politikai célokra használják fel – fűzte hozzá. A honatya a
gazdaság védelmi funkciójának erősítési szándékára reagálva kijelentette: nemrég a MOL
részvényeinek egyötödét tisztázatlan hátterű cég vásárolta fel, miközben az NBH erről
állítólag nem tudott. "Ismereteink szerint az állítás nem igaz" – jegyezte meg Demeter, arra
emlékeztetve, hogy korábban hasonló módon kívánták a Borsodchem részvényeit
megszerezni, ezért magát a módszert a szolgálatnak ismernie kellene.
A Fideszes politikus elismerte, hogy a bizottság döntése ellenére Ficsor Ádám kinevezése
megtörténhet. Emlékeztetett: az NBH főigazgatójával is hasonló eset történt. Mint mondta,
akkor is felhívtuk a figyelmet, hogy komoly problémát jelent a kinevezett személye, és
azóta bebizonyosodott, hogy Laborcz Sándor politikai megrendeléseket teljesít, ezért
ragaszkodtak kinevezéséhez. Magyarázatképpen hozzátette: az állampolgári jogok
országgyűlési biztosa megállapította az NBH jogsértő tevékenységét a 2006. őszi
tüntetések során.
Demeter Ervin helytelennek nevezte Bajnai Gordon Ficsor Ádámhoz való ragaszkodást,
majd hozzáfűzte: a Fidesz azt követeli Bajnai Gordon miniszterelnöktől, hogy ne nevezze
ki Ficsor Ádámot titokminiszternek, ugyanis az a demokrácia elmúlt húsz évének
megcsúfolása lenne.
9.3.1.2.23.

Gálszécsy András: "Tökéletes félreértés" lenne Ficsor Ádám kinevezése.207

Nagyon komoly hibának tarja Ficsor Ádám jelölését a titokminiszteri posztra Gálszécsy
András, az első szabadon választott kormány titkosszolgálati minisztere. A párton kívüli
szakember szerint rossz irányba viszi a hatóságot, ha egy tapasztalatlan, különösen
elkötelezett pártpolitikus irányítja azt. Az sem tesz jót a munkának, hogy a két nagy párt
ellenségeskedése miatt évek óta nincs konszenzus a titkosszolgálatokat érintő kérdésekben.
Kevés a szerepük és a jelentőségük a parlamenti bizottságoknak – nyilatkozta az
InfoRádiónak Ficsor Ádám jelölése kapcsán az első szabadon választott kormány
titkosszolgálati minisztere, aki szerint ha ezekben a bizottságokban a két politikai oldal
egymás sértegetésével tölti az idejét, a szavazás eredményének pedig az államigazgatást
tekintve nincs jelentősége, akkor nagy megtakarítást jelentene, ha megszűnnének.
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Gálszécsy András elmondta: nem használna a polgári titkosszolgálatok munkájának az, ha
egy 29 éves, vagyis nem túl nagy élettapasztalattal rendelkező jelöltet neveznének ki
felügyelő miniszternek, akit ráadásul a másik oldal mereven elutasít.
Úgy véli, a rendészeti és a nemzetbiztonsági ügyekben rendkívül fontos lenne a
konszenzus, de amíg a parlamentben elképzelhetetlen, hogy a két fél ezekben az ügyekben
a legcsekélyebb mértékben is egyetértsen, addig az is kétséges, hogy a végrehajtó
apparátus magabiztosan végzi a munkáját.
Az egykori titokminiszter furcsának tartja, Ficsor Ádám a szerdai bizottsági
meghallgatásán kihangsúlyozta, hogy pártpolitikus és ennek megfelelően fog
tevékenykedni. Éppen ezért komoly hibának tartaná a 29 éves politikus jelölését, mert,
mint fogalmazott, az életkora, a nyilatkozatai és a bizottsági ülésen tanúsított magatartása
alapján "tökéletes félreértés" lenne a kinevezése.
9.3.1.2.24.

Egy tejfelesszájú vezetné a titkosszolgálatokat?208

Megbukott Ficsor Ádám a Nemzetbiztonsági Bizottság szerdai meghallgatásán. A Bajnai
Gordon által titkosszolgálati miniszternek jelölt Ficsor ennek ellenére megkaphatja még a
posztot.
Nehéz helyzetben van Bajnai Gordon. Ha egy általa jelölt miniszter elbukik a bizottsági
meghallgatáson, az nem jó előjel. Igaz, hogy ennek ellenére jelölheti miniszternek, sőt
minden gond nélkül ki is nevezhetik. Ám a későbbiekre nézve ennek súlyos
következményei lehetnek.
Az interpellációkra nyújtott miniszteri választ ugyanis – ha Ficsor mégis megkapja a
bársonyszéket – nagy valószínűséggel leszavazhatják. Ez pedig hamar a miniszter
bukásához vezethet. Akkor meg mire ez a mindennel szembemenés? Bajnai ugyanis nem
vonta vissza Ficsor jelölését.
És egyáltalán ki ez a Ficsor Ádám és miért nem megfelelő ember?
Ficsorral szemben több ellenérzést is megfogalmaztak a Nemzetbiztonsági Bizottságban.
Simicskó István, a bizottság elnöke a HírExtrának elismerte Ficsor Ádám politikusi
tehetségét. Mint mondta, olyan ügyesen tudott kitérni a konkrét kérdések elől, amihez igazi
profizmus kell. A titkosszolgálatok irányításához a KDNP politikusa szerint azonban nem
csupán politikusi véna, hanem nagy bátorság és felelősségérzet is kell.
Ficsor Ádám megjelenése ezen a poszton azért érdekes, mert eddig a mezőgazdasági
minisztériumban dolgozott, szakmailag is azt a területet ismeri. Kimondhatjuk tehát,
előélete és tapasztalatai okán nem érthet titkosszolgálathoz. Adódik a kérdés, mégis
hogyan kerül ide? Ficsor Ádám Gyurcsány Ferenc kabinetfőnöke volt, és mint ilyen, a volt
miniszterelnök egyik legbelsőbb embere.
Hogy belekerült Bajnai kormánylistájába, azt mutatja, Gyurcsány még mindig nagyon erős
befolyással bír. Az, hogy a titkosszolgálati miniszter az ő embere lehet, óriási győzelem
lenne számára, hiszen így mindenről tudhat, ami a legfelsőbb politikában folyik.
Simicskó István szerint azonban nem feltétlenül a szakmai járatlansággal van a gond.
Inkább a sebtében összekapott kormányról. (Ezt mutatja az is, hogy Ficsor leszavazása
után Vahl Tamás gazdasági miniszter-jelölt még kinevezése előtt visszalépett – szakadozik
a még meg sem választott Bajnai-kormány.) Simicskó úgy véli, inkább arról szól a történet,
hogy Gyurcsány Ferenc az utolsó pillanatban még néhány emberét gyorsan bedugja
kulcspozíciókba.
Mit akar?
A kereszténydemokrata képviselő úgy látja, ahhoz, hogy ilyen magas pozícióba kerüljön
valaki – még az ember személyiségfejlődésének szempontjából is – végig kell járnia a
politikai ranglétrát. Ez Ficsor Ádám esetében nem történt meg. Gond az is, folytatja
Simicskó, hogy Ficsor Ádám ugyan kijelentette, együttműködés párti, de ennek ellenére
nem adott határozott válaszokat, mik lennének a konkrét tervei. „Pedig a sajtónyilvános
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ülés (bizottság ülései szinte mindig zártak – a szerk.) jó lehetőséget teremtett volna arra,
hogy kinyilvánítsa, mik azok a dolgok, amiket komolyan el szeretne érni” – mondta a
politikus.
Tény, hogy számtalan olyan alapvető fontosságú nemzetbiztonságot érintő ügy van, (ilyen
például Laborc István a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának kinevezése körüli
nézeteltérés), amit a leendő miniszternek illene kezelnie.
Gulyás József, a mérleg nyelve. Ficsor Ádám bizottságban való bukásához nagymértékben
járult hozzá Gulyás József SZDSZ-es honatya, aki tartózkodásával végül eldöntötte a
döntetlenre álló kérdést (nélküle 5-5 volt az MSZP-Fidesz szavazatok aránya). a HírExtra
megkereste a politikust, ám ő elzárkózott a nyilatkozattól.
Mindenesetre a bizottsági ülésen Gulyás még vállalta véleményét, miszerint „depolitizált
működésre és bizalomerősítő lépésekre van szükség nemzetbiztonsági területen.” A
politikus azt is felvetette, hogy a szakbizottsági meghallgatás során nem derült ki, a
miniszterjelölt mennyiben kész, és képes új fejezetet nyitni az új kormány tagjaként a
titkosszolgálati tárca vezetőjeként.
Gulyás József azt is elmondta, az SZDSZ a Bajnai vezetésével felálló kormányt támogatta,
és a jövőben is támogatni kívánja annak válságkezelő intézkedéseit, ám ez a támogatás
nem vonatkozik minden személyi és tartalmi kérdésre.
Ficsor Ádám sorsa hivatalosan Bajnai Gordon kezében van. Ő egyelőre kitart a jelöltje
mellett. Ám ezek után nem lenne meglepő, ha mégsem ő lenne a végső befutó.
9.3.1.2.25.

Csak Szilvásy megy, a titkosszolgálatok maradnak?209

Lekerült a napirendről a nemzetbiztonsági szolgálatok összevonása – hangzott el tegnap az
Információs Hivatal vezetői értekezletének ülésén. Értesüléseink szerint erre utaló
kijelentést tett több felszólaló is, például Iváncsik Imre nemzetbiztonsági államtitkár és
Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára is.
Mint ismert, a polgári és a katonai titkosszolgálatok egyesítéséről szóló javaslatot Szilvásy
György polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter dolgoztatta
ki még a kancellária vezetőjeként.
Lapunk úgy tudja, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal sorozatos kudarcai és az összevonások
elmaradása miatt Szilvásy a jelenlegi tárca nélküli miniszteri posztjától is megválik az év
végén. Azt tervezi ugyanis, hogy 2008. január elsejétől átveszi a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság, a Nemzeti Földalap és az ÁPV Zrt. feladatait jogutódként öröklő Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. irányítását.
A polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásáról több tervezet és egy
kormányhatározat is született az elmúlt évben. Az elképzelések szerint a Nemzetbiztonsági
Hivatalba integrálták volna a Katonai Biztonsági Hivatalt, az Információs Hivatal pedig a
missziós felderítés kivételével átvette volna a Katonai Felderítő Hivatal feladatait a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat megtartásával. Az így kialakított – öt helyett három
szolgálatból álló – nemzetbiztonságot Szilvásy György irányította volna a kormányfő
bizalmi embereként. A javaslat azonban annak ellenére megbukott, hogy az ellenzék
soraiban is támogatókra talált. A tegnapi hírszerző értekezleten egyébként részt vett
Gyurcsány Ferenc is, aki az Információs Hivatal közleménye szerint „ismertette a
hírszerzéssel szemben támasztott kormányzati igényeket és elvárásokat”.
Lappangó bizottságok. Az iratok felülvizsgálata folyamatban van, amint fejlemények
lesznek, arról a sajtó munkatársai is értesülni fognak – válaszolta lapunknak a
Kormányszóvivői Iroda arra a kérdésre, hogy mikor hozzák nyilvánosságra az úgynevezett
olajügyek dokumentumait. A titkosítás feloldásával különbizottság foglalkozik. A kormány
bizottságot alakít a Gripen-beszerzések vizsgálatára is. A testület szakértőinek azonban
még folyik az átvilágítása. Az ügyben parlamenti vizsgálóbizottság is alakul ősszel,
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ahogyan a milliárdos csalással és csempészéssel gyanúsított Egymásért alapítvány és az
NBH kapcsolatát is egy ilyen testület vizsgálhatja majd.
9.3.1.2.26.

Hagyomány lesz a titokminiszterek leszavazásából?210

Bizottsági támogatás nélkül kerülhet a titokminiszteri posztra Juhász Gábor, Bajnai
Gordon jelöltje. A 11 tagú testület 5 Fideszes tagjának támogatására nem számíthat, a
szocialisták várhatóan igennel szavaznak, a mérleg nyelve Gulyás József lesz. Az SZDSZes politikus kivárja a meghallgatást, és csak utána dönt, de korábban hasonló helyzetekben
tartózkodott.
Jövő kedden, szeptember 15-én hallgatja meg az Országgyűlés Nemzetbiztonsági
Bizottsága a szocialista Juhász Gábort, az igazságügyi tárca államtitkárát, akit Bajnai
Gordon miniszterelnök a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli
miniszter posztra jelölt.
Ficsor Ádám jelenlegi titokminiszter mandátuma szeptember 14-ig tart, lemondását már
augusztus elején bejelentette. Távozását akkor azzal indokolta, hogy érdemi munkát akar
végezni az MSZP választási kampányában, amit nem tudna összeegyeztetni miniszteri
feladataival. Fontos szempontként említette azt is, hogy a polgári titkosszolgálatokat távol
akarja tartani a politikától.
Ficsor távozása tehát nem volt váratlan fordulat, a kormány mégis csak csütörtökön
nevezte meg jelöltjét a posztra. Szerdán Szollár Domokos kormányszóvivő még kitérő
választ adott az ezt firtató kérdésre. Márpedig a jelenlegi helyzetben, néhány nappal
azután, hogy Ficsor elismerte, a Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) sorozatban követett el
hibákat a romagyilkosságok felderítésekor, a terület stabil, folyamatos és kiegyensúlyozott
vezetése különösen fontos.
Szabad kezet kapott a Fidesz. Ehhez képest Balajti Lászlót, Laborc Sándor utódját
bizottsági meghallgatás nélkül helyezték az NBH élére ideiglenes főigazgatóként, aminek
ugyan törvényi akadálya nincsen, ráadásul forrásaink szerint Balajti szakmai
felkészültségét se vitatja senki, a kormány mégse tartotta fontosnak, hogy többpárti
támogatással kerüljön a posztra, ezzel is megerősítve, hogy az NBH depolitizáltan
működjön.
Szollár Domokos kormányszóvivő azzal indokolta Balajti ideiglenes kinevezését, hogy így
nem kötötték meg a következő kormány kezét, amely hivatalba lépése után, ha akarja,
könnyen leválthatja az új főigazgatót. Az egyébként továbbra sem világos, hogy Balajti
egy személyben vezeti-e majd az NBH mellett a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot is,
aminek eddig a főigazgatója volt.
Juhász Gábor miniszteri kinevezéséhez elkerülhetetlen a bizottsági meghallgatás, azonban
a törvény értelmében támogatás nélkül is betöltheti a posztot, ahogy ez történt Ficsor
Ádám esetében is.
Forrásaink szerint Juhász Gábor szintén nem szerzi majd meg a nemzetbiztonsági bizottság
támogatását, a Fideszesektől még tartózkodásra sem számíthat. A 11 tagú testület 5 tagja a
Fidesz színeit képviseli majd, és várhatóan nemmel fognak szavazni, az 5 szocialista tagtól
lehet támogatásra számítani, a mérleg nyelve az SZDSZ-es Gulyás József lesz.
A mérleg nyelve. Korábban is volt már arra a példa, hogy az ő szavazata döntött, Laborc
Sándor 2007 év végi kinevezésekor tartózkodott, koalíciós kötelezettségét felülírva
szakmai kételyei alapján hozott döntést. Ficsor Ádám áprilisi meghallgatásakor is
hasonlóan alakult a helyzet, a szocialisták öt igenjével szemben az öt Fideszes nemmel
szavazott, Gulyás pedig tartózkodott.
Megkérdeztük Gulyás Józsefet, hogy a keddi meghallgatáson támogatja-e majd Juhász
kinevezését. „Még nem ismerjük a jelölt elképzeléseit, csak eddigi tevékenységét, és
megnyilatkozásait, ami alapján viszont nem evidens, hogy támogassam, ezért dönteni a
meghallgatáson elhangzottak ismeretében fogok” – fogalmazott az SZDSZ-es politikus.
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Elmondta azt is, hiányolja, hogy a kormányfő nem egyeztetett a parlamenti pártok
képviselőivel mielőtt megnevezte jelöltjét a nyilvánosság előtt. „Ezen a területen nem
folyhat háború, ezért indokolt egy párbeszéd elindítása a terület működésének alapvető
kérdéseiről, beleértve a szakmai és politikai irányítás, a vezetőváltások kérdéseit is.”
Juhász Gábor kinevezése egyben azt is jelenti, hogy az MSZP továbbra is szoros felügyelet
alatt tarthatja a titkosszolgálatokat. Váltást jelent ugyanakkor, hogy a leginkább Gyurcsány
Ferenchez köthető Szilvássy György és Ficsor Ádám után az inkább a párt régi kádereivel,
leginkább Kiss Péterrel együtt mozgó politikust neveztek ki a szolgálatok felügyeletére.
9.3.1.2.27.

Ott tartunk, ahol 20 éve211

Húsz évvel ezelőtt hozták nyilvánosságra annak a bizonyítékait, hogy az állambiztonság
még a köztársaság kikiáltása után is megfigyelt ellenzéki politikusokat, illetve hogy a
hivatalban tömeges iratmegsemmisítés zajlik. A Duna-gate ügy eredményeként megszűnt a
III/III-as ügyosztály, mindent az NBH-ba mentettek át, de érdemi előrelépés az 1944 és
1990 között létrejött iratok tartalmának megismerésében nem történt. 18 mágnesszalag
még mindig az NBH-nál van, februárig döntenek titkosításukról.
Húsz évvel ezelőtt ezekben a napokban jelentette be a Fidesz és az SZDSZ: bizonyítékaik
vannak, hogy a Belügyminisztérium (BM) állambiztonsági szervezete adatokat gyűjt
ellenzéki politikusokról, illetve iratokat semmisít meg. A köztársaság kikiáltásakor életbe
lépett alkotmánymódosítás ezt tiltotta.
A rendszerváltás kellős közepén kirobbant Duna-gate ügy a törvényellenes megfigyelések
leleplezésével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a néhány hónappal később tartott szabad
választások előtt a még pártállami vezetés ne szerezhessen jogellenesen információt az
ellenzéki pártokról.
Két héttel később hozták nyilvánosságra, hogy ki áll az ügy hátterében: Végvári József, a
BM belső biztonsági szolgálatának őrnagya december 25-én csempészte be az
állambiztonság székházába a Fekete Doboz két filmesét vidéki rokonoknak álcázva.
Kamerájukkal rögzítettek titkos iratokat, amelyeken jól láthatóak a dátumok, és a zúzott
iratokkal megtömött zsákokat, amelyek megsemmisítésre vártak.
Még január második felében lemondott Horváth István belügyminiszter és Pallagi Ferenc
miniszterhelyettes, az állambiztonság vezetője. Február végén a katonai ügyészség döntést
hozott ügyükben, mindkettő ügyészi megrovást kapott, akárcsak Végvári József.
A leleplezéshez hatalmas kockázatot vállaló Végvári Józsefet azóta sem rehabilitálták,
megbélyegzettként, minimál nyugdíjból él, tettéért elismerést soha nem kapott.
Megszüntették a III/III-as ügyosztályt. Február 14-ei hatállyal a kormány megszüntette a
BM III/III-as, belső reakció elleni ügyosztályát, ami idővel azt is jelentette, hogy az ott
kezelt állambiztonsági iratok és adatok átkerültek az új nemzetbiztonsági szervekhez, így a
kémelhárításhoz, a III/II-es ügyosztály jogutódjához, a mai Nemzetbiztonsági Hivatalhoz
(NBH) is. Ezek között volt az a 18 mágnesszalag, amelyet – a III/I-es (hírszerzési
csoportfőnökségen) kívül – a III. főcsoportfőnökség alá tartozó többi ügyosztályon
keletkezett.
Németh Miklós miniszterelnök 1990. január 21-én minisztertanácsi határozattal
rendelkezett a nemzetbiztonsági feladatokat ellátó szervezeti keretek kialakításáról, miután
már 1989. november 22-én elrendelte, hogy az állambiztonsági iratokat
közgyűjteményekben helyezzék el kutatások számára, bár az akkori levéltári törvény
leghosszabb titkosítási idejével. A közgyűjtemények helyett azonban ebben a három
hónapos időszakban a biztonságosnak tűnő NBH-ba mentették át az iratok nagyobb részét.
Közben az 1989. szeptemberében kezdődött, majd a Fekete Doboz által is dokumentált
iratmegsemmisítés folytatódott, sőt, egyre nagyobb mértékben, egészen 1995 elejéig.
2003-ban fogadták csak el a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló
köziratok részleges nyilvánosságáról és védelméről szóló törvényt.
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Kecskére a káposztát. Mára gyakorlatilag visszajutottunk oda, ahol húsz évvel ezelőtt
voltunk. Tavaly februárban Szilvásy György akkori titokminiszter megbízott egy Kenedi
János történész vezette civil történész testületet azzal, hogy felügyeljék a titkosszolgálatok
1944-1990 közti anyagait tartalmazó 18 mágnesszalag adatainak feldolgozását és
archiválást.
Az archiválást előkészítő informatikai bizottság tavaly decemberben fejezte be munkáját,
azonban az erről szóló jelentést úgy adták át a miniszterelnöknek, hogy nem tájékoztatták
Kenedi Jánost. A mágnesszalagok tartalmát februárig az NBH vizsgálja, ekkor döntenek a
korábban 2060-ig elrendelt titkosítás feloldásáról, míg egy kormányrendelet értelmében a
civileket is be kéne vonni a munkába.
„Megbocsájthatatlan bűn és helyrehozhatatlan vétek” volna ezeknek a történeti értékű
iratoknak a titokminősítését napi politikai feladatok ellátásával megbízott
titkosszolgálatokra bízni, fogalmazott akkor Kenedi János.
Szollár Domokos kormányszóvivő szerint a titokgazda az NBH főigazgatója, így a
titkosítás esetleges feloldásáról csak a hivatal dönthet.
Ungváry Krisztián történész kérdésünkre azt mondta, azzal, hogy az NBH-ra bízták a
mágnesszalagokról kimentett iratok minősítését, a kecskére bízták a káposztát.
Aggasztónak tartja a Magyarországon alkalmazott gyakorlatot, ami egyáltalán nem
szolgálja az átláthatóságot.
Csak morálisan lehet számon kérni. Azt mondta, hogy a Kenedi-bizottság megbízatásának
lejártával a civileknek nincs eszközük arra, hogy jogilag számon kérjék ezt a kormányon,
csak morális érveket lehet felhozni. Hangsúlyozta, hogy az iratok nyilvánosságra hozatala
nemcsak a besúgókról tárna fel további részleteket, hanem az áldozatok is további
ismereteket kaphatnának megfigyelésükről.
A témának külön aktualitást ad, hogy az utóbbi hónapokban gyakran merül fel az NBH
átpolitizáltságának kérdése, tavaly rövid időn belül történt csere a titokminiszteri poszton,
valamint az NBH és Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élén.
Gyors váltások. Ficsor Ádám titokminiszter augusztus elején bejelentett távozása után a
kormány csak a mandátum szeptember 15-i lejárta előtt néhány nappal nevezte meg a
helyére kiszemelt jelöltjét, Juhász Gábort. Az új miniszter személye azt jelenti, hogy az
MSZP továbbra is szoros felügyelet alatt tarthatja a titkosszolgálatokat, mivel a párt régi
kádereivel, leginkább Kiss Péterrel együtt mozgó politikust neveztek ki a szolgálatok
felügyeletére.
Laborc Sándor szeptember elején távozott az NBH éléről, helyére Balajti Lászlót, a
szakszolgálatok főigazgatóját nevezték ki. A kormány akkor nem tartotta fontosnak a
bizottsági meghallgatását, vagyis hogy többpárti támogatással kerüljön a posztra, ezzel is
megerősítve az NBH depolitizált működését. Döntésüket azzal indokolták, hogy Balajtit
ideiglenes főigazgatóként a következő kormány le is válthatja, a keze nem lesz megkötve.
Akkor az sem volt egyértelmű, hogy ő vezeti-e majd a szakszolgálatokat is.
December közepére a kormány mégis meggondolta magát, és a nemzetbiztonsági bizottság
elé vitte Balajti Lászlót, illetve Dobokay Gábort, akit közben a szakszolgálat élére
szemeltek ki. A testület ellenszavazat nélkül támogatta a jelölteket.
Ungváry Krisztián beszélt arról is, hogy a Kenedi-jelentés (pdf) a most emlegetett 18
mágnesszalag helyett 19-ről ír. Az az egy, amelyik nem az NBH-nál van, az Információs
Hivatalnál található, mivel ez hírszerzési adatokat tartalmaz, a hivatal azonban nem volt
birtokában olyan eszköznek, amivel ezeket meg lehetne ismerni. Ennek azért nagy a
jelentősége, mert civil kontroll hiányában itt tömeges mennyiségben semmisítettek meg
iratokat, amelyek másolata feltehetően erről a mágneses adathordozóról elérhető.
Bajnai tudja a választ. Gulyás József független képviselő december 29-én levélben fordult
Bajnai Gordon miniszterelnökhöz, amelyben felidézi, hogy a kormány többször, határidő
megjelölésével ígéretet tett arra, hogy megalkotja a rendszerváltás előtt készült
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állambiztonsági iratok kezeléséről szóló dossziétörvényt, ez azonban még mindig nem
történt meg.
A levélben 18 kérdést intéz Bajnaihoz, arra is választ vár, hogy a mágnesszalagok
archiválása miért nem terjedt ki a 19. adathordozóra, ami az Információs Hivatal
birtokában van. Felveti a civil kontroll érvényesülésének kérdését, illetve az iratok
esetleges titkosítása szempontjainak nyilvánosságát.
Kérdésesnek tartja azt is, hogy a kormány hozzáállásának ismeretében elvárható az NBHtól a választások kiírása utáni időpontban, a kampány közepén, pár hónappal az új
kormány felállása előtt, nyilvánosságpárti döntéseket hozzon a mágnesszalagokon található
köziratok sorsáról. Bajnai Gordonnak két hét áll a rendelkezésére, hogy reagáljon Gulyás
kérdéseire.
9.3.2.
9.3.2.1.

A társadalom, a közvélemény a szolgálatokról, megítélésük a rendszerváltás óta
A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok társadalmi megítélése a rendszerváltozás
óta

Ez az alfejezet az alkotás szerzője által vezetett nemzetbiztonsági szellemi műhely elemző
munkáján alapul, mely 2003-ban készült. Az azóta eltelt időszak nem változtatta meg
jelentősen az akkori felmérés eredményeit, tehát aktualitása alig változott.
A téma jelentőségére való tekintettel és az objektív megállapítások érdekében a szerző
elengedhetetlennek tartotta, hogy az elemző munka eredménye, illetve összegzése jól
előkészített statisztikai felmérés adataira támaszkodjon.
Mint minden reprezentatív felmérésre, így erre is igaz, hogy az aktuális politikai események
nagyban befolyásolják a válaszadók véleményét. Ha ezt figyelembe vesszik, az összegzés
során különböző szakaszokra bontva kell a társadalom megítélését rangsorolni. Az általános
megállapítások objektivitásának megőrzése érdekében nem hagyható figyelmen kívül a
rendszerváltozás kezdeti szakaszában a szolgálatok jogelőd szerveit ért – még ma is visszavisszatérő – politikai támadássorozat, mely a közvélemény ítélőképességét nagymértékben
befolyásolja. Ugyanez igaz, napjainkra is, amikor egy-egy aktuális politikai esemény – a
botránypolitizálási célok érdekében – a szolgálatok tevékenységét negatív színben tünteti fel,
az elkövetett szakmai, vagy kevésbé megfontolt vezetői tevékenység hibáit a közmédia
hírközlésének középpontjába állítja.
Mindezek figyelembevételével, a riport módszerét alkalmazva, a mikrokörnyezetben végzett
felmérések és a szolgálatok „fejlődési illetve az összegzések” szakaszai alapján az alábbi
következtetésekre lehet jutni.
Az összegzés szakaszai:
– I. szakasz: 1989-1990 Az átalakulás, átszervezés, politikai támadás időszaka
– II. szakasz: 1991-1995 A politikai konszenzus kialakulásának, a törvényi szabályozás
létrejöttének időszaka
– III. szakasz: 1995-2000 A stabilizálódás, a NATO csatlakozás és a szövetségesi
kötelezettségek nemzeti önállóság elveivel való összeegyeztetésének, a strukturális
finomítások időszaka
– IV. szakasz: 2000-től A törvényes, jogszerű, profi működés és ehhez szükséges
strukturális felülvizsgálat időszaka.
Az egyes szakaszokban más-más társadalmi megítéléssel kellett szembesülnie a szolgálatok
aktív állományának.
Ezeket a szakaszokat nem szabad mereven értelmezni, mert természetesen vannak átfedések,
de az itt megfogalmazottak az egyes szakaszokra általában jellemzőnek tekinthetők.
– I. szakasz: Az átalakulás, átszervezés, politikai támadás időszaka (1989-1990)
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• A szolgálatok a pártpolitikai támadások középpontjába kerültek. Az előző rendszer
állambiztonsági szolgálatának szétverésére irányuló törekvésektől kezdve, a III/IIIas belső elhárítás tevékenységének egyoldalú megítéléséig és közvélemény elé
tárásáig, a politika minden eszközt és módszert megragadott annak érdekében,
hogy a szolgálatok a társadalom előtt negatív megítélés alá kerüljenek.
• Az erre az időszakra visszatekintő véleményfelmérések még ma is megosztott
társadalmi megítélést tükröznek. A megkérdezettek tájékozottsági szintjétől,
társadalomban elfoglalt helyzetétől, a nemzetbiztonsági feladatrendszer ismeretétől
függően foglalnak állást:
o A nemzetbiztonsági szolgálatok a társadalom intézményrendszerének fontos,
szükséges, a nemzeti önrendelkezés elengedhetetlen pillérei.
o A diktatúra biztonsági szolgálata a népakaratot elnyomó, pártpolitikai érdek
kiszolgálója volt, csak negatívan ítélhető meg.
o A diktatúra biztonsági szolgálata hozzájárult a nemzeti önrendelkezés
elemeinek megőrzéséhez, átpolitizáltsága ellenére feladatait szakmai
hozzáértéssel, a társadalom, az ország érdekében folytatta.
• A társadalmi közhangulat alapján, a törvényhozásban résztvevő politikai erők
álláspontjának közeledtével, mérséklődésével születtek meg a rendszerváltozást
követően az első jogszabályok, melyek a szolgálatok átszervezését, tevékenységük
depolitizálását, azaz pártpolitikai befolyástól való mentesítését szolgálták. Az adott
időszakban és körülmények között e törekvések a szolgálatok konszolidált
társadalmi megítélését eredményezték.
– II. szakasz: A politikai konszenzus kialakulásának, a törvényi szabályozás létrejöttének
időszaka (1991-1995).
A kezdeti időszakot érintően – még áthúzódó jelleggel – a társadalmi megítélésre hatást
gyakorolt a rendszerváltozást megelőző időszak biztonsági tevékenysége egy-egy
eseményének nyilvánosságra hozatala. Megjegyezhető, hogy ez ma is így van. Amikor
pártpolitikai érdekből egy-egy közszereplő biztonsági szolgálatokhoz fűződő
kapcsolatáról, tevékenységéről zeng a sajtó, televízió, rádió, a hisztériának nem csak az
érintett személy lesz erkölcsi vesztese, hanem a biztonsági szolgálatok is, amelyek
szakszerű alaptevékenységét évekre, évtizedekre vetheti vissza a társadalomban kialakuló
szembenállás, és az elszenvedett tekintélyvesztés.
E szakaszban a szolgálatok társadalmi megítélése az alábbi vélemények mentén
körvonalazódott:
• Tevékenységük a társadalom számára „szükséges rosszként” ítéltetett meg.
• A konszenzuson alapuló törvényi szabályozással, a párt és kormányzati ellenőrzés
helyett a Parlament ellenőrző szerepének előtérbe helyezésével, a törvényben
szabályozott korlátok közé szorított keretek között, a társadalom elfogadja és
támogatja e szervek jogszerű működését.
• Szkeptikus véleményként jelentkezett a botrányok káros hatásának szakmai
orvoslása, a szakszerű feladat végrehajtás biztosíthatósága, az állomány
szakértelmének, felkészültségének megkérdőjelezése.
• A 1995. évi CXXV Tv. elfogadásával a társadalom megítélése kedvező irányú,
lassú változásokat tükrözött.
– III. szakasz: 1995-2000 A stabilizálódás, a NATO csatlakozás és a szövetségesi
kötelezettségek nemzeti önállóság elveivel való összeegyeztetésének, a strukturális
finomítások időszaka.
A társadalmi megítélés ebben az időszakban némi konszolidációt tükröz. A jogszabály
életbelépésével kialakult új struktúra a társadalom számára elfogadottá, jogszabályban
rögzített módon kellően ellenőrzötté tette e hivatás folytatásának megítélését. A némileg
nyugodtabb társadalmi elfogadottság időszakát újabb kihívások nehezítették. A NATO
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csatlakozás némileg megosztotta a lakosságot, a nemzeti önrendelkezés és a szövetségesi
munkamegosztás, feladatteljesítés között látszólag húzódó ellentmondás miatt. Egyes
politikai erők globalizációs félelme, a szuverenitás feladásának veszélye miatt indított
médiakampánya a társadalomban fel-felerősítették a szolgálatok negatív megítélését. A
szolgálati törvény kedvező rendelkezésének elhúzódó gyakorlati bevezetése (pl.: bérek
elhúzódó rendezése) az aktív állomány körében is negatív hatást váltott ki és a szakmai
munka színvonalának ellaposodását idézte elő. Az újabb és újabb szervezeti
módosulások, csak látszat eredményeket hoztak, nem tették hatékonyabbá a szakmai
munkát. Bár egyes területeken a szövetségesek elismerését kivívó munkát végeztek a
szolgálatok, ezek a nyilvánosság előtt nem válhattak ismertté, így a közmegítélést
elsősorban a közömbösség hatotta át.
A társadalmi megítélés főbb vonulata:
• A szolgálatok tevékenysége törvényileg szabályozott, elfogadott, szükséges.
• Munkatársaink nincsenek megfizetve, kevésbé profik, nem állnak a kor
színvonalán.
• Túl sok a szolgálatok száma, ekkora országnak nem kell ennyi, majd a NATO
megoldja a feladatokat, nincs rájuk szükség, politikailag csak látszatra semlegesek,
a pártpolitika kiszolgálói.
• Politikailag semlegesek, a nemzeti érdeket kifejezésre juttatják, elengedhetetlen,
szükséges a tevékenységük.
• Károsan hatott a titkosszolgálatok közvélemény általi megítélésére, amikor az
akkori miniszterelnök – kimondottan politikai célkitűzéssel – megkísérelte
belekeverni a titkosszolgálatokat az úgynevezett megfigyelési ügybe.
– IV. szakasz: A törvényes, jogszerű, profi működés és ehhez szükséges strukturális
felülvizsgálat időszaka (2000-től).
A társadalmi megítélés tagozódottabbá vált. Egyfelől az átlag polgár szintjén, másfelől a
szakmailag képzett, tájékozott emberek szintjén más-más megítélés alá esett a szolgálatok
tevékenysége. Jellemző, hogy a nyilvánosság előtt milyen esemény kapcsán került szóba
a szolgálatok tevékenysége, az milyen átpolitizáltságú, mely párt érdeki megvalósítására
hasznosítható, s azt a médiák milyen módon, gyakorisággal jelenítik meg a nyilvánosság
előtt.
Így a bróker ügy, a felügyeletet gyakorlók tevékenysége mérhetetlenül vegyes,
indulatoktól sem mentes negatív véleményt váltott ki nemcsak a politikailag elkötelezett,
befolyásolt közvéleményben, de szakmai körökben is. Hasonlóan negatív hatást vált ki a
rádió elnökasszonya ellen indított „ügynökkampány” is, melyet egyértelműen
kormánykörök által elindított, lejárató, megalapozatlan kampányként ítélt meg. Kritikával
illették a szolgálatokat, hogy a társadalom által már elfogadott kémelhárítói
tevékenységben közreműködő személyek miért válhatnak újólag a politika negatív
megítélésének alanyaivá. A negatív megítélés felerősödését eredményezték a hazai
viszonyokat történelmi szempontból csak kívülről megélt, külhoni tartózkodásból
hazatért külföldi „szakértők” – esetenként politikai megrendelésre történő –
nyilatkozataik, a szakmai, műveleti munkához nem értők médiaszereplései. Mindezek
nyugtalanságot keltenek a jelenlegi szolgálatok munkáját segítő, együttműködő
személyek körében is. A kapcsolattartásra, kapcsolatépítésre kötelezett aktív állomány
feladat végrehajtását pedig teljesen ellehetetleníti.
Ennek megfelelően az alábbi társadalmi megítélést lehetett tapasztalni:
• A jelenlegi struktúra nem felel meg a kor követelményeinek, a társadalom
biztonsága védelmének, a szakszerű munkavégzésnek.
• Profiltiszta, résztevékenységre bontott, feladatorientált struktúra kialakítása, ennek
megfelelő törvényi szabályozás lenne szükséges.
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• A műveleti munkára hátrányosan ható pártpolitikai törekvéseket fel kell számolni.
Azokat pedig akik a nyilvánosság előtt lejárató tevékenységet folytatnak
felelősségre kell vonni. (jogosulatlan adatkezelés)
• Eredményt mutató, szakszerű tevékenység folytatását várja el a társadalom. Ez
kerüljön a nyilvánosság elé.
• A szakmai munka irányítását arra méltó vezetőre kell bízni, aki az irányító
tevékenységet nem keveri össze a műveleti munka személyes végzésével, s él a
törvény biztosította jogaival.
9.3.2.1.1.

A nemzetbiztonsági szolgálatok társadalmi megítélésről összegzően

A nemzetbiztonsági szolgálatok társadalmi megítélése állandóan mozgásban lévő folyamat
részeként kezelendő, állandóan változó, egyes elemeiben felerősödő, más elemeiben
elhalványuló jellemzőkkel írható le. Összességében a társadalomban tudatosult, hogy e
szervek tevékenységére a nemzeti önrendelkezésünk megőrzése, függetlenségünk
biztosítása érdekében elengedhetetlenül szükség van. Feladataikat a társadalom, az
állampolgárok támogatása, együttműködő segítségnyújtása nélkül nem láthatják el. Az
irányukban megjelenő kritikai észrevételek inkább a jobbítás, mint az ellehetetlenítés
szándékából táplálkoznak.
A pillanatnyi mintavételek során tapasztalható véleménykülönbségek elsősorban a
pártpolitikai érdekeket szolgáló, nyilvánosság elé tárt „botrányakciók” eredményeként
értékelhetők.
A jövőt illetően átgondolandók azok a javaslatok, amelyek a szolgálatok új, specializációs
igényeket kielégítő strukturális átalakítását, az állomány alaposabb felkészítését, és az
eredményesebb tájékoztatás kialakítását célozzák meg.
9.3.2.2.

A Nemzetbiztonsági Szolgálatok társadalmi megítélése pozitív befolyásolásának
lehetőségei

Ez az alfejezet is az alkotás szerzője által vezetett nemzetbiztonsági szellemi műhelynek, a
szerző aktív részvételével készült, egyik elemző munkáján alapul, mely 2004-ban készült, az
előző alfejezetben részletezett, mintavételes felmérés alapján Az azóta eltelt időszak nem
változtatta meg jelentősen az akkori felmérés eredményeit, tehát aktualitása alig változott.
A hazánkban kialakult közhangulatban, a média túláradó negatív befolyásoló
tevékenységével szemben, mérhetetlenül nehéz a végrehajtó hatalom bármely
intézményének pozitív megítélését elősegítő, eredménnyel járó, végrehajtható szakértői
javaslatot tenni. Szülessen a javaslat a legjobb szándékból – a társadalom közhangulatát,
biztonságérzetét javító, valamint személy- és vagyonbiztonságát, köznyugalmát, a törvényes
rend, és az igazságszolgáltatás megerősítését szolgáló célból – a média "csípőből tüzel", s a
legjobb szándéknak is elsősorban az árnyoldalát, negatív hatását, hasztalanságát
hangsúlyozza.
A média befolyásoló szerepe mellett, nem hagyhatjuk számításon kívül, a társadalom
intézményrendszerét „uraló”, a hatalmat gyakorló és az abból kiesett, ellenzékbe szorult,
vagy a parlamenten kívüli pártok részéről tapasztalható, sok esetben önös pártpolitikai célt
szolgáló- érdekérvényesítő, befolyásoló törekvéseket sem. Az egymással sok esetben
köszönő viszonyban sem álló, egymással ütköző szakmai érvekre épülő, a konszenzus
kialakulásának lehetőségét elvből tagadó nézetek gátolják a szakszerű, a kor színvonalát
követő szakmai munka folytatását, a racionális szervezeti struktúra kialakítását, a
konszenzusra épülő „Nemzetbiztonsági Stratégia” kidolgozását, megvalósítását.
Szembe kell néznünk a civil szerveződések felerősödésével is, melyek – esetenként egy-egy
szűk, a társadalom egésze, vagy többsége által kevésbé tolerált érdekek megjelenítésére
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törekedve, a véleménynyilvánítás, demonstrálás joga mögé bújva, a köznyugalmat zavaró, az
állam intézményeit támadó tevékenységükkel – demoralizálják a közhangulatot.
Hasonló eredménnyel jár, az egyes intézmények humán erőforrásait, objektumait, anyagi-,
technikai bázisát érintő megfontolatlan, egyeztetéseket nélkülöző, kellő szakmai érvek,
hatástanulmányok nélküli döntések meghozatala, nyilvánosság elé tárása.
Ahhoz, hogy az állami intézmények – ezen belül a Nemzetbiztonsági Szolgálatok –
társadalmi megítélésének pozitív elemei erősödjenek, összehangolt, komplex intézkedésekre
van szükség, melyek az adott szervek szakmai tevékenységében, szakszerű vezetésében,
ésszerű, konszenzuson nyugvó szervezeti átalakításában, a nemzettudatunkat szolgáló
feladataiban kell, hogy testet öltsenek. Tevékenységüknek a társadalom előtt megbecsülést,
bizalmat kell kelteniük. El kell érni, hogy érezhető legyen, a törvény- és normakövető
polgárok érdekében cselekszenek, az ő szolgálatukban állnak, tevékenységüket a polgárok
megelégedését kiváltva folytatják. Az intézkedések sorát az alábbi fő területek tekintetében
célszerű csoportosítani:
9.3.2.2.1.

Törvényalkotó, parlamenti ellenőrző munka területén

A társadalmi elfogadottság szempontjából a Parlamentre két nagyon fontos szerep hárul.
Az egyik szerep a nemzetbiztonsági szolgálatok társadalmi ellenőrzése. A parlamenti
bizottságok rendszerébe építve, a kormányzati és ellenzéki pártok egyaránt gyakorolhatják
e szervek felett meglévő ellenőrzési jogukat. Egy demokráciában ez nagyon fontos. Ezzel a
jogosultsággal azonban, önös pártpolitikai célzattal vissza is lehet élni. Ennek kiemelkedő
példája volt a "bróker ügyben" tapasztalt tevékenység, amely jelentősen rontotta a
nemzetbiztonsági szervek társadalmi elfogadottságát. A szakszerű, okfeltáró vizsgálat
helyett, egy folyamatban lévő, hatósági eljárással párhuzamosan, haszontalan sárdobálás
folyt, s ennek a kormányzati erők nem tudták elejét venni.
A jövőben: Szakszerű, elemző-értékelő, okfeltáró, a szakmai tevékenység politikai
támogatottságát biztosító, konszenzusra törekvő, a nemzeti szuverenitást és a szövetségesi
kötelezettségek összhangját megteremtő munka végzésével lehet a társadalmi
közmegelégedést erősíteni.
A másik szerep, a törvényelőkészítő és törvényalkotó munka. Ennek során a Parlament
igyekszik úgy szabályozni – a szolgálatok feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen –
titkosszolgálati eszközök engedélyezését és alkalmazását, hogy lehetőleg ne sértse az
alkotmányban rögzített alapvető emberi jogokat. Ha a polgár tudja, hogy a törvény őt
alkotmányos-jogaiban miként korlátozhatja, s ez az ő és a társadalom többségének érdekeit
miként szolgálja, hogyan járul hozzá állami szuverenitásunk, köznyugalmunk
biztosításához, akkor a közmegelégedés biztosított lesz.
Ennek biztosítását sok esetben megakadályozta a törvényalkotás szakszerűtlensége, a
parlamenti pártok ezen igen fontos területet érintő megegyezésének hiánya, fontos elvek
rögzítésének elmaradása és az önmagáért való szervezeti struktúrák meggondolatlan
létrehozásának szentesítése.
A törvényalkotás folyamatában elengedhetetlen e szakterületeket illetően a széleskörű
egyeztetés biztosítása. Nem szabad formális egyeztetéssel megelégedni, a vitát, érdekek
ütközését is biztosító informális törvényelőkészítő munkának kell folynia. Nem kell
elzárkózni egy-egy pályázat kiírásától, a pályaművek hasznos gondolatainak
felhasználásától, az aktív és inaktív állományt, vagy e téren kutatómunkát folytatók
körének bevonásától sem.
A jó gondolatok felkeltéséhez azonban elengedhetetlen a Parlament által elfogadott
„Nemzeti Biztonsági Stratégiai Irányelvek” kiadása, a Kormány részéről pedig az aktuális
és stratégiai hírigények, a prioritások meghatározása.
A jövőben át kell gondolni, hogy a szövetségi és EU kötelezettségek, a nemzeti
szuverenitás alapjainak szilárdítása milyen jogszabályi háttér megteremtését indukálja.
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Célszerű-e a jelenlegi szervezeti struktúrát fenntartani. Milyen létjogosultsága lehetne egy
„Nemzetvédelmi Minisztérium” alárendeltségében létrehozandó, a szakmai specialitások
tagozódásának megfelelő struktúrának (Elhárítási. Főo. – Hírszerzési Főo. – Operatív
technikai Főo., Információ Elemző Koord. Főo., stb.).
9.3.2.2.2.

A kormányzati munka területén

A kormány, mint a kormányzati tevékenység végrehajtásának minden eleméért felelős
intézmény, nagymértékben elősegítheti, vagy ronthatja a Nemzetbiztonsági Szolgálatok
társadalmi megítélését. E tevékenységéből a titkosszolgálati tevékenységet érintő, a
társadalommal folytatott kommunikációt és a kormányzati döntések előkészítését biztosító
hírigény meghatározását emeljük ki.
A kormányzat jó kommunikációs stratégia alkalmazásával nagymértékben tudná
hatástalanítani a médiákban megjelenő, a szolgálatok negatív megítélést célzó
támadásokat, a szakszerűtlen, valótlan állításokat, a lesújtó, a szuverenitásunk feladásáért
aggódó véleményeket.
A kormány növelné a szolgálatok társadalmi elismertségét, ha az aktuális és a stratégiai
hírigényei precízebb megfogalmazásával fokozná a szolgálatok tevékenységének
célirányosságát és ezáltal eredményességét. A célirányos, eredményes munka révén a
titkosszolgálatok könnyebben meggyőzhetnék a kételkedőket és elnyerhetnék a lakosság
bizalmát, valamint visszaszoríthatnák az ellenzéki pártok indokolatlan bírálatait is.
Végezetül, a kormány sokat segítene e szervek társadalmi megítélésének javításában, ha
elejét venné azoknak a támadásoknak, amelyek a titkosszolgálatok segítői ellen, a
rendszerváltás óta folynak. Műveleti kapcsolatrendszer nélkül, nincs titkosszolgálati
munka. Ha e kapcsolatrendszerhez tartozókat – ügynökmúlttal, besúgó szereppel – minden
retorzió nélkül lehet pellengérre állítani, évtizedekig nem lesz olyan józan gondolkodású,
hazaszerető, bűnt elítélő ember, aki hathatós segítségére lenne e szolgálatoknak. Ideigóráig, különböző érdekviszonyok alapján nem kizárt az együttműködési készség
kialakítása egy-egy személyben, viszont a meggyőződés, elkötelezettség, elhivatottság
nélküli kapcsolatoknál a dekonspiráció, árulás veszélye hatványozottan áll fenn.
A jövőben:
– A kormánynak, a MEH-nek és az irányításért felelős államtitkárnak gyors reagálású,
szakszerű, precíz társadalmi tájékoztatási rendszert kell kialakítania;
– A kormány – javítsa, tegye hatékonyabbá az aktuális és stratégiai hírigényének
meghatározásával – a szolgálatok információszerző tevékenységét;
– A múlt történésének korhű elemzésével vessen gátat a titkosszolgálati tevékenységet
segítők elleni megengedhetetlen támadásoknak. A konspirációt megszegőket pedig
szankcionálják.
9.3.2.2.3.

A szakmai munka területén

"A jó bornak, nem kell cégér." – mondja a közmondás, utalva arra, hogy a jó minőségű ital
akkor is elismertségnek örvend, ha azt nem reklámozzák. Ennek példáját követve, a
nemzetbiztonsági szolgálatok kedvező társadalmi megítélésének legfőbb záloga, a
szakszerű, precíz, nagy szakmai hozzáértéssel, önfeláldozással, áldozatkészséggel végzett
eredményes, jó munka. A rendszerváltás óta e szerveket ért pártpolitikai támadások
azonban, szinte visszafordíthatatlan módon ásták alá a szolgálatok kedvező társadalmi
megítélését. E negatív pártpolitikai törekvések ma sem enyhültek. A kormány élén
egymást 4 évente váltó koalíciók pártjai, gyakran kétkedő tekintettel, bizalmatlansággal
szemlélték a szolgálatok tevékenységét. Nem bíztak pártsemlegességükben, politikamentes
munkavégzésükben és a kormány iránti lojalitásukban.
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Ez a kétség a politikusokban ma sem csitult kellő mértékben. Ennek eredményeként, a
kormányzati hatalomváltást – elenyésző kivételtől eltekintve – a titkosszolgálati szervek
különböző szintű vezetői állományának leváltása követi. Ez egy meghatározott
döntéshozó, felsőbb vezetői szintig, nem is illethető kritikával. Az utóbbi években
azonban, az egyes vezetők – vezetői pozícióik elvesztésétől való félelmüktől motiválva – a
beosztott, végrehajtó állomány körében is egyfajta félelem, kiszolgáltatottság érzését
gerjesztik. Így a vezetésben a demokratikus elveket a félelem váltotta fel, mely gátolja a
szakszerű együttműködést és a jól funkcionáló csoporttevékenységet.
Az átszervezések során nem valósult meg az egyes műveleti tevékenységre való
specializálódás sem. A jelenlegi struktúrában – emberi alkalmasságtól függetlenül – egy
műveleti tisztnek, a műveleti munka minden elemének magas szintű végrehajtójának kell
lennie. De megtalálhatók olyanok is a műveleti állomány körében, akik bár felsőfokú
végzettséggel, nyelvtudással rendelkeznek, de hiába műveleti tisztek, a negatív társadalmi
megítélés súlyát nem képesek elviselni, s emiatt képtelenek műveleti kapcsolat létesítésére,
a beszervezést – mely minden műveleti munka elengedhetetlen alapfeltétele – önmaguktól
idegen, el nem fogadható tevékenységként értékelik. Így a kapcsolat létesítés munkafázisai
tippkutatás, kiválasztás, tanulmányozás, beszervezés látszattevékenységtől duzzadnak, a
tippkutatás, kiválasztás, tanulmányozás fázisáig kényszeredetten eljutnak, a beszervezést,
illetve a megnyerést – a jelölt tanulmányozása során megállapított alkalmatlanságára
hivatkozva – már meg sem kísérlik.
A szakmai munka minőségét befolyásoló tényezők sorából még számos olyan momentum
jelölhető meg, amit a jelenlegi szervezeti struktúrában végzett vezetői ellenőrző
tevékenység nem hoz felszínre. Így a jól megfogalmazott kormányzati hírigények,
központi direktívák, iránymutatások a végrehajtás során sok esetben elhalnak, mert a
szolgálatok nem rendelkeznek kellő minőségű, hír érzékeny kapcsolatokkal.
A rendszerváltás óta – a sok átszervezés, jogi szabályozás, megállapodás megkötése
ellenére – a műveleti szervek egymással és az együttműködésre kötelezett más szervekkel
történő együttműködése nem éri el a kívánt színvonalat. Egyes vezetők – saját szervezetük
fontosságának, jól informáltságának biztosítása érdekében – más szervek hatás- és
illetékességi körébe tartozó információkat visszatartanak, vagy helytelenül értékelnek,
vagy ellenőrzés nélkül, valótlan adatokat továbbítva, a másik szerv tevékenységében zavart
keltenek. Az ilyenfajta rivalizálásnak napjainkban is szemtanúi lehetünk.
Az alaptevékenység hiányosságai mellett, a titkosszolgálatoknak készen kell állnia a
szövetségesi és EU tagsággal járó kötelezettségek kielégítésére is. Mind az irányítás, mind
a végrehajtás szintjén meg kell határozni a szövetségesekkel való együttműködés és a
nemzeti szuverenitás védelme közötti összhang határait. A globalizációval és az EU
határainak nyitottabbá válásával, a gazdasági kutatások, a tudományos eredmények iránti
érdeklődés felerősödésével kell számolni. A versenyhelyzet erősödése, az új gazdasági
lehetőségek minél eredményesebb kihasználása, a piacokra való bejutás az ellenérdekelt
országok között a titkosszolgálati tevékenység felerősödését fogja eredményezni. Így több
esetben kell azzal számolni, hogy állampolgáraink az ellenérdekelt titkosszolgálatok
látókörébe kerülnek, beszervező tevékenységük áldozataivá válnak.
A terrorizmus jelenségének helyes értelmezésével kell a hazai titkosszolgálati
tevékenységet megerősíteni. Az amerikai adminisztráció nem kellően körültekintő iraki
beavatkozása, egyes politikai erők terrorcselekményekkel kapcsolatos sajátos értelmezései,
a titkosszolgálati munka szakszerű végzése megerősítésének igényét veti fel.
Elő kell segíteni a biztonsági kockázatok kiszűrését segítő társadalmi összefogást és az
állampolgárok felelősségteljes gondolkodását, hogy biztosíthassuk a kor követelményének
megfelelő komplex megelőzési rendszer működőképességét.
A jövőben, a teljesség igénye nélkül:
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– A titkosszolgálatoknak tervszerű, szövetségeseinkkel összehangolt, nemzeti
szuverenitásunkat, bűnmegelőzést szolgáló, hatékony, jól működő szervezeti
struktúrában kell törvényi kötelezettségeiket végrehajtaniuk;
– A kormány által és a jogszabályokban meghatározott hírigénybe tartozó információk
felderítése
érdekében,
megbecsült,
kvalifikált,
információ
érzékeny
kapcsolatrendszert kell működtetni;
– A társadalom éberségszintjének megerősítése, a hatékony megelőzési rendszer
működtetése érdekében a propaganda tevékenységet színvonalasabbá, hatékonyabbá
kell tenni (Film, szóróanyag, tudományos értekezlet. stb.)
9.3.2.3.

A társadalom ellenszenvének okai a rendszerváltás előtti titkosszolgálatokkal
szemben.

A magyar titkosszolgálati tevékenységnek a rendszerváltás előtti időszakából hangsúlyosan
kiemelem a következőket annak érdekében, hogy közérthetőbb legyen a titkosszolgálatokkal
kapcsolatos társadalmi ellenérzés múltja és negatív visszahatása a jelenre és előrevetülése a
jövőre, amit kezelni kell, mivel megfelelő kommunikációs, társadalmi kapcsolatépítő
programmal meg is lehet fordítani. Tudatosítani lehet és tudatosítani kell a társadalommal,
hogy a mai és a jövőbeni magyar titkosszolgálatok már nem ellenünk, hanem értünk vannak.
A rendszerváltozást megelőzően a Magyar Népköztársaság állambiztonsági feladatait a
Belügyminisztérium egységes szervezetében a belügyminiszter közvetlen alárendeltségében,
a BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség látta el.
Az állambiztonsági feladatok közé tartozott212:
– a hírszerzés;
– a kémelhárítás;
– a belső reakció elhárítása;
– a katonai elhárítás;
– az ipari, közlekedési, mezőgazdasági, külügyi, kül- és belkereskedelmi szervek,
tudományos, kutató- és tervező intézetek védelme a kémek, hazaárulók, kártevők,
rombolók, összeesküvők és más ellenséges elemek behatolása ellen;
– az útlevelek ügyintézése, külföldiek ellenőrzése;
– a párt- és a kormány vezetőinek védelme, rendszeres tájékoztatása az ellenség
terveiről, tevékenységéről, a fontosabb politikai hatású rendkívüli eseményekről;
– a titokvédelem;
– a rejtjelző munka ellenőrzése;
– a feladatok ellátásához szükséges különböző technikai és operatív teendők.
A BM III. Főcsoportfőnökségén belül a III/III-as Csoportfőnökség foglalkozott a magyar
állampolgárokkal, a belső reakció elhárításával. Szinte totális ellenőrzés alá vonta az
állampolgárokat, egymás ellenőrzésére való felkérések, megbízások, erkölcsi és/vagy anyagi
kényszerítések mellett is.
Ez az, ami alapvetően és elsősorban kiváltotta a társadalom ellenszenvét, felháborodását és
tisztázó kezdeményezéseit. A társadalomnak jogos elvárása volt, hogy a III/III-as ügyekben
érintetteket legalább erkölcsileg marasztalják el. Ennek egyik megnyilvánulása volt például
az 1994 évi XXIII.-as törvény az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló
tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról. Ez úgy rendelkezett,
hogy
– 1. § Ellenőrizni kell, hogy a 2. §-ban meghatározott személyek
• a) hivatásos – nyílt vagy "szigorúan titkos" – állományú tisztként teljesítettek-e
szolgálatot a volt BM III/III-as Csoportfőnökségnél, a budapesti vagy a megyei
rendőr-főkapitányságok III/III-as osztályainál, illetve elődeiknél (a Magyar
Államrendőrség Budapesti Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztálya, a Magyar
Államrendőrség Államvédelmi Osztályának, a Belügyminisztérium Államvédelmi
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Hatóságának, az Államvédelmi Hatóságnak a "Belső reakció" elhárításával
foglalkozó szervezeti egységei, a Belügyminisztérium IV. Belső reakció elhárítási
osztálya, a Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztály V. Belső reakció
elleni harc osztálya); vagy
• b) végeztek-e az a) pontban felsorolt szervek részére érdemi tevékenységet, azaz
o aláírták-e a hálózati feladatok vállalására vonatkozó nyilatkozatot, és adtak-e
jelentést, illetve
o kaptak-e e szervezetektől illetményt, prémiumot, kedvezményt, és aláírtak-e
hálózati feladatok vállalására vonatkozó nyilatkozatot, vagy adtak-e jelentést,
illetve
o szerepelnek-e az a) pontban felsorolt szervek hálózati nyilvántartásában, és
kaptak-e e szervezetektől illetményt, prémiumot, kedvezményt, vagy adtak-e
jelentést, vagy
• c) teljesítettek-e szolgálatot 1956-1957-ben karhatalmi alakulatban;
• d) betöltöttek-e olyan politikai vagy állami tisztséget, amelyben az a) pontban
meghatározott szervek feladatkörébe tartozó adatokról döntéseikhez tájékoztatást
kaptak;
• e) tagjai voltak-e a Nyilaskeresztes Pártnak.
A III/3-as belső reakció elhárítási Csoportfőnökséggel szembeni társadalmi ellenszenvet
táplálták és félrevitték a rendszerváltás óta rendszeresen szorgalmazott ügynökügyek.
Ugyanis amíg ez a III/3-as ügynökök szintjén mozgott, addig ez parlamenti többséggel
elfogadott törvényi kötelezettségé is vált (1994.XXII.tv.). Az ügynök ügyeket egyes kisebb
szerveződések kiterjesztették a III/1 hírszerzési valamint III/2 kémelhárítási
Csoportfőnökségek munkatársaira is. Ezzel nagyon sokat ártottak, ártanak a rendszerváltás
utáni, és még a mai titkosszolgálati munkának is, ugyanis ezek a Csoportfőnökségek olyan
hírszerzési, kémelhárítási, szakmai tevékenységet folytattak, melyeknek nem volt olyan
közvetlen társadalomellenessége, mint a III/3-asnak, hiszen a hírszerzők és a kémelhárítók
jóllehet kommunista rendszert szolgáltak, de mégiscsak az ország nemzeti értékeit és
érdekeit is védték, beleértve a gazdálkodó egységek és állampolgárok érdekeit is. Az
ügynökügyek ilyen jellegű kiterjesztési kísérletei miatt, a hírszerzést és kémelhárítást végző
szakemberek, munkatársak joggal bizonytalanodtak és bizonytalanodnak el, hogy majd egy
bizonyos idő múlva, vajon őket is üldözni fogja egy másik kormány. Ehhez azt is tudni kell,
hogy a hírszerzés és a kémelhárítás sem működhet hatékonyan, megfelelően ügynökök,
ügynöki hálózatok nélkül. Nem célszerű a belső, politikai elhárítás besúgóit összekeverni a
hírszerzés és kémelhárítás munkatársaival, megnyertjeivel és ügynökeivel.
9.3.3.

Médianyilvánosság – Kommunikáció213

A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok média nyilvánosságának és kommunikációjának
aktualitását több politikai, társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamat változása is
erősíti, melyek közül a legfontosabbak:
– a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok összehangolt kommunikációs stratégiájának
hiánya;
– a rendszerváltás óta eltelt időszakban az általános társadalmi demokratizálódási
folyamatok megnövekedett kommunikációs, információs igényei;
– a Magyarországon élő lakosság és az intézmények, cégek felé irányuló nyílt, őszinte
tájékoztatási kötelezettség a biztonságpolitikai kihívásokról és lehetséges kezelésükről;
– az öt magyar nemzetbiztonsági szolgálat szerepének, tevékenységének felértékelődése a
rendszerváltás óta megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonsági kockázatok tükrében;
– a NATO és az EU szövetségi rendszer gyakorlata, példái a polgári-civil
együttműködések megnövekedett jelentőségének érvényesítésére.
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9.3.3.1.

Az általános kormányzati- és médiakommunikáció a lakosság és cégek felé
irányuló tevékenységének változása az elmúlt közel két évtized politikai,
társadalmi és gazdasági változásainak tükrében

A kommunikáció módosításának igényét elsősorban a politikai, társadalmi és gazdasági
környezet változásai határozzák meg. A világ más országaiban lezajlott változásokhoz
hasonlóan Magyarországon is érezhetjük, követhetjük a rendszerváltás óta eltelt közel két
évtizedben végbement politikai, társadalmi és gazdasági változások hatásait. A
rendszerváltással létrejött az új, független Magyar Köztársaság és Alkotmánya, a
többpártrendszer, kialakult a (szociális) piacgazdasági modell, a demokratikus és szabad
választások rendszere. A társadalom nyitottabbá válása új helyzetet teremtett az általános és
a speciális kommunikációval kapcsolatos kínálat és kereslet szempontjából is.
A társadalmak demokratizálódása maga után vonta az eltérő vélemények markánsabb
megjelenését a különböző médiumokban. A szabad, nyitott és többpártrendszerrel
rendelkező társadalmakban az eltérő vélemények szerepe megnőtt, ezzel is biztosítva egy
egészséges társadalmi vitának, a véleményformálásnak, a civil kontrollnak a szélesebb
skálájú, demokratikusabb fejlődésre való hatását, befolyását.
A diktatórikus politikai-társadalmi rendszerek egy része felbomlott, másik részükben
enyhítették illetve „modernizálták” a diktatórikus jelleget. A világ jelentős részén különböző
mértékű demokratikus, vagy ez irányba ható változások, diktatúra modernizálódások
zajlottak le a 90-es évek óta: Szovjetunió utódállamai, Közép-Kelet Európai országok,
Európai Unió országai, Balkán, Dél-Amerika, Kuba, Kína, stb.
Az ENSZ, a NATO, az EBESZ és az EU szerepe, tevékenysége – a változó körülményeknek
megfelelően – folyamatos változásban van. A világ különböző tájain a 90-es évek óta
végbement politikai, társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai változások maguk után
vonták ezen együttműködési, szövetségi szervezetek, rendszerek változásait is (bővülések és
működési változások), bár különböző mértékben és jelleggel. A mindenkivel tárgyalok,
együttműködöm, bevonom, segítem, szövetkezem, aktualizálom elv és szándék érvényesül,
ami hatékony és perspektivikus az esetek többségében. El kell viszont ismerni, hogy az
összefogásokban rejlő pozitív globális hatások rendszeresen újratermelődő érdek
diszharmóniákat is teremtenek, melyek kezelését szem előtt kell tartani, nehogy váratlan
meglepetéseket okozzanak.
A NATO és az EU kommunikációja a civil szervezetek és lakosság felé példaértékűen
nyitott, megnyerő, együttműködő és bevonó jellegű. A NATO és az EU is felismerte, hogy a
nemzetközi szövetségek, ezek működési szabályai, tevékenységük, az együttműködések
minősége, eredményessége feltétlenül igényli a civil lakosság és szervezetek, cégek minél
nagyobb támogatását, az egyes kormányok és vezető politikai csoportok együttműködése,
támogatása, aktív részvétele mellett. Különös tekintettel a biztonsági területekre.
9.3.3.2.

Az országos illetve helyi biztonságvédelmi rendszerek (katonai és rendvédelmi)
kommunikációjának változása

A biztonság, mint katonapolitikai fogalom kiszélesedett a politikai, társadalmi, gazdasági,
környezeti vonatkozásokkal.
Az EU országaira jellemző, hogy az új szociáldemokrata politikának sok a közös vonása a
neoliberális–neokonzervatív politikával, de a nagy különbség az, hogy a szociáldemokraták
megőrzik a szociális igazságosság iránti elkötelezettségüket. Az elmúlt, közel két évtized
során a globális biztonság helyzete alapvetően megváltozott. Régi fenyegetések
halványodtak el, új, ijesztőbb kihívásoknak adva át helyüket. Ezek a változások újfajta
gondolkodásmódra ösztönöznek a biztonsággal, a konfliktusokkal és a békével kapcsolatban.
Beépített konfliktuskezelő mechanizmusai révén a demokrácia alapvetően meghatározza a
békét és a biztonságot. Széles körben elfogadott tény, hogy a biztonság önmagában nem cél,
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hanem végső soron a társadalom jólétét kell szolgálnia. A nemzeti biztonság központi
kérdése az állam védelme, amely úgy válik „emberi” biztonsággá, hogy előtérbe helyezi az
egyént és a közösséget. Az ember középpontba helyezése immár túlmutat a szigorúan
katonai megfontolásokon, és a biztonság értelmezésének kibővülésével jár. Teljes az
egyetértés abban, hogy a biztonság kérdéskörét átfogó módon kell megközelíteni. A
biztonság szélesebb értelmezésének előnye, hogy átfogóbb megértési lehetőséget biztosít a
fenyegetésekkel és az azokra adandó válaszokkal kapcsolatban. Hátránya pedig, hogy a
biztonságot szolgáló szervezetek – amelyekbe beletartozik az összes, az állam és a lakosság
védelme érdekében legitim módon erőszakot alkalmazó, annak alkalmazását elrendelő, vagy
éppen azzal fenyegető szervezet – túl erőteljessé válhatnak, amennyiben nem katonai
területen kerülnek alkalmazásra.
A biztonság ma egy változó biztonságot jelent egy változó világban, így az embereket fel
kell készíteni erre. Az emberek napi élettere és gondjai: az életük, a megélhetésük, az
egészségük, az oktatásuk, a szórakozásuk, a pihenésük, a családjuk és a barátaik. A politika,
a világpolitika, a belpolitika, a pártpolitika és a biztonságpolitika iránti érdeklődésük nem
elsődleges, a napi gondjaik mellett, így önerőből nem biztos, hogy követni tudják a világ
változásait. Emiatt emberközeli módon kell rendszeresen tájékoztatást adni, valamennyire
bevonni és felkészíteni a várható biztonságpolitikai eseményekre, problémákra Őket. Nem
megfélemlítve, de nem is elhallgatva, a magyar és a szövetségi felkészültséget, készségeket
is reálisan bemutatva. E-nélkül joggal érezhetik magukat becsapva, hiszen adóforintjaikból is
finanszírozzák az ezzel foglalkozó politikusokat, hivatásosokat, akiktől tudni szeretnék,
hogy melyek a szeretteiket, életüket, munkájukat, megélhetésüket és vagyonukat érintő
kockázatok, és hogyan küzdik le azok hatásait az illetékes szervezetek.
A demokratizálódás, a biztonság értelmezésének kiszélesedése maga után vonta a
kommunikáció tartalmának és formáinak fejlődését is.
A biztonsági szférán belül, a fegyveres erők (honvédség) és a rendvédelmi szervek
kommunikációja is jelentősen megváltozott a rendszerváltás óta, különösen a NATO és az
EU csatlakozásainktól számítva. Ma már sokkal sűrűbben hallunk a Rendőrségről, a
Honvédségről, de alkalmanként a magyar nemzetbiztonsági szolgálatokról is. Kétségtelen,
hogy általában a negatív hírek vezetnek, ami jelentősen megnehezíti a nemzetbiztonsági
szolgálatok társadalmi elfogadtatását, a biztonságról szóló lakosságbarát kommunikációt.
Ezt ellensúlyozhatná egy rendszeres lakosságbarát „rendvédelmi marketing”.
A NATO és az EU biztonságpolitikájának fontos részét képezik a civil-katonai kapcsolatok,
a katonai vonatkozások civil-polgári támogatása, a széleskörű polgári védelmi
együttműködések. A polgári védelem, a katasztrófavédelem, a civil személyekkel és
cégekkel ellátatható tevékenységek, feladatok, az egyes nem polgári akciók minél szélesebb
körű társadalmi támogatása és az abban való civil részvétel elengedhetetlenül fontos, enélkül esetleg azok még kudarcra is vannak ítélve. Igen jól kidolgozott és felépített,
rendszeres, közérthető, polgárbarát kommunikáció szükséges a lakosság és a civil szféra
megnyerésére! A NATO és az EU ebben jó példákkal elöl jár!
9.3.3.3.

A magyar nemzetbiztonsági (titkos) szolgálatok kommunikációjának változása

A szolgálatainkat két jelentős időpont alakította a történelmi közelmúltunkban. Az egyik a
rendszerváltás, amikor is a belügyminisztériumból kivonták a szolgálatokat és létrehoztak
négy, Országgyűléshez és Kormányhoz rendelt szolgálatot. A másik az 1995-ös
nemzetbiztonsági törvény által megfogalmazott felállás öt szolgálattal, amely még ma is
érvényben van és alapvetően jól működik, de már módosításokra szorulna. A
nemzetbiztonságot, a titkosszolgálatainkat nem célszerű teljesen elkülönítve kezelni,
elemezni és szabályozni a teljes magyar védelmi rendszertől, hiszen ebbe munkamegosztás
vonatkozásában még beletartoznak: honvédség, rendőrség, vám-pénzügyőrség és még mások
is. Az állampolgárok biztonságának szempontjából a leghatékonyabb, ha a teljes magyar
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védelmi rendszert együtt vizsgálják, kezelik, szabályozzák szervezési, vezetési, irányítási,
költségvetési és főleg együttműködési szempontból. Ilyen irányú kormány késztetéssel,
igyekezettel nem találkozni, bár a kétharmados törvények miatt kevés is a remény a
változtatásokra. Így viszont is a biztonságunk védelme nem teljesen felel meg az új
kihívások által támogatott követelményeknek. Sajnos ezt a magyar pártpolitikai helyzet
tovább súlyosbítja.
Titkosszolgálat – nemzetbiztonsági szolgálat elnevezés váltotta egymást. A rendszerváltás
előtti titkosszolgálati tevékenység történelmi nyomot hagyott és kiváltotta a társadalom
negatív ítéletét, különös tekintettel a III/III-as szervezeti egység tevékenységére. Többek
között ennek az ellensúlyozására is történt az elnevezés megváltoztatása, ami egyrészt
elősegítette a közmegítélés változását. Másrészt elvett, lefoglalt egy általános fogalmat, a
nemzet biztonságát jelentő fogalmat, a nemzetbiztonságot. Ez egy sokkal szélesebb,
mélyebb fogalom, mert az egész nemzetbiztonságot jelenti mindenestől, ami jóval több, mint
a magyar titkosszolgálatok tevékenysége, illetve a feladatai által lefedett terület. Ugyanis a
komplex nemzetbiztonsághoz ma már hozzátartoznak a katonai és rendvédelmi területeken
kívül a politikai, társadalmi, gazdasági, környezeti területek, vonatkozások is.
A rendszerváltás után a magyar titkosszolgálatokhoz való (párt)politikai, kormányzati,
társadalmi viszonyulások összességükben negatívak voltak (ritka kivételektől eltekintve), a
szükséges rossz érzetét keltve, ami egyértelműen kihatott a róluk szóló kommunikációra is.
A rendszerváltás előtti magyar titkosszolgálatoknak az állampolgár ellenes gyakorlata és
közhangulata befolyásolta a rendszerváltás utáni évek megítélését is, különös tekintettel a
III/III-as tevékenységre, az ügynökügyekre. Ez a szemlélet és gyakorlat a rendszerváltástól
távolodva változott és enyhült, de alapvetően nem változott meg.
A változást jelezte például az, hogy 1998-2000-ben jelent(újult) meg az NBH internetes
honlapja, az NBH évkönyve és ettől kezdve találkoztunk többször is az NBH főigazgatójával
a TV-ben.
Lassan érvényesülni látszik az az elv, hogy a magyar titkosszolgálatok nem titkosak, csak az
egyes, konkrét ügyeik. A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok törvény alapján létrehozott
és működő szervezetek, amelyeknek törvényben szabályozott tevékenysége bárki által
megismerhető, tehát nyilvános. Viszont a konkrét napi ügyeik, operatív tevékenységük már
nem nyilvános, sőt államtitok is lehet.
A szolgálatokkal kapcsolatos kommunikáció négy irányból közelíthető meg:
– A szolgálatok saját kommunikációs stratégiája
– A kormány kommunikációs gyakorlata a szolgálatokkal kapcsolatban
– Más szervezetek és szakértők kommunikációja a szolgálatokhoz kapcsolódóan
– A magyar médiumok „önálló” kezdeményezései, megnyilvánulásai a szolgálatokról
9.3.3.3.1.

A szolgálatok saját kommunikációs stratégiája

Széleskörűen nem tudható, hogy a szolgálatainknak van e kommunikációs stratégiájuk.
Valószínűsíthető, hogy nincs. Amellett, hogy nincs, de ha lenne, akkor célszerűen
összehangolt kellene, hogy legyen, hiszen egy szakterülethez, egy védelmi szektorhoz
tartoznak, bár eltérő specialitásokkal.
Az egyes szolgálatok kommunikációs gyakorlatának valamelyest eltérőnek kellene lennie,
amit a nemzetbiztonsági törvényben foglalt munkamegosztásuk, tevékenységük is indokol.
Ugyanakkor a társadalom informálása céljából egy egységes, összehangolt titkosszolgálati
kommunikációra is szükség lenne, amely önmagában is bizonyítaná (és elősegítené) azt,
hogy a szolgálatok összehangolt tevékenységet folytatnak, nem rivalizálnak és egy közös
célt tartanak szem előtt: az ország és állampolgárai biztonságát! Az adófizetőknek
megfelelően, reálisan kell bemutatni a munkamegosztást, az együttműködést, a
hatékonyságot, az értük folytatott, nyújtott biztonsági szolgáltatást.
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A szolgálatok rendelkeznek internetes honlappal, amelyek szűkszavúan, de viszonylag jól
informálják az érdeklődőket a hazai és külföldi vonatkozásokról is.
Papír alapú, nyomtatott kiadványokkal is rendelkeznek, melyek közül több nyílt
minősítésű. Például: NBH: évkönyv és KFH, KBH: Szakmai Szemle, Szakmai
Tudományos Közlemények.
A szolgálatok közül a rádióban, a televízióban, a médiumokban legtöbbször az NBH-val
találkozunk, hiszen a nemzetbiztonsági törvény alapján az NBH tevékenysége kapcsolódik
legszorosabban a belföldi és ezen belül a rendőri illetve más rendvédelmi szervek
tevékenységéhez. Ezeket a megjelenéseket általában közérdeklődésre is számot tartó
események indukálják.
Rendszeres műsorral, újságrovattal egyik magyar szolgálat sem rendelkezik, miközben
egyes külföldi szolgálatok rendszeres TV műsorral, közvetlen együttműködési formában is
építik, erősítik lakossági kapcsolataikat.
A szolgálatok nem működtetik a szóvivői rendszert sem. (Ez alól kivétel (volt) a MeH
Nemzetbiztonsági Iroda alkalmanként.)
9.3.3.3.2.

A kormány kommunikációs gyakorlata a szolgálatokkal kapcsolatban

A nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító, felügyelő miniszter és/vagy államtitkár a média
gyakori szereplője és személyesen kommentálja a nemzetbiztonsági szolgálatokhoz
kapcsolódó híreket. Ezeket – a témától függően – alkalmanként egy-egy főigazgató is
kiegészíti. Az egyik előző kormányciklusban az államtitkár túl gyakori médiaszereplő volt
a nemzetbiztonsági témában, ami egyesek véleménye szerint célszerűtlen és sok is volt
bizonyos vonatkozásokban.
A kormánynak nincs nyilvánosan ismerhető, a lakossági kapcsolatokat erősítő
nemzetbiztonsági kommunikációs stratégiája, gyakorlata. Nincs vagy nem tudunk róla,
pedig kellene, hogy legyen. Ennek kezdeményezője és éltetője a Nemzetbiztonsági
Kabinet, vagy a szakminiszter (vagy mindkettő lehetne).
Kérdés, hogy a XXI. században, ma, Magyarországon a nemzetbiztonsági szolgálatokról
elegendő információt és emberbaráti együttműködést kap-e a lakosság és a civil szféra,
hogy tudja, érezze az adóforintjainak legjobb hasznosulását a biztonsága érdekében. Sajnos
egyáltalán nem kap elegendő és megfelelő információt! Felesleges információs vákuum
érezhető, melyet kósza hírek és pletykák is tarkítanak. Meg lehetne és meg kellene ezeket
előzni, a lakosság reális tájékoztatásával, a szolgálatok presztizse, rangjukon való
kezelésük érdekében is.
9.3.3.3.3.

Más szervezetek és szakértők öntevékeny kommunikációja a szolgálatokról

A demokratikus, többpártrendszerű Magyar Köztársaságban, az Alkotmány szerinti szabad
véleménynyilvánítási jog alapján, is és a biztonságpolitikai szervezetek és szakértők
gyakran kifejtik véleményüket a nemzetbiztonsági kérdésekkel kapcsolatban.
Az ellenzék feladata a mindenkori kormány ellenőrzése és erről a lakosság szabad, de
reális tájékoztatása. Az előző évekhez, évtizedhez, képest a nemzetbiztonsági szolgálatok
is a pártpolitizálás markánsabb eszközeivé váltak, ami egyértelműen rontotta
megítélésüket, hatékonyságukat és emiatt a biztonságunkat.
A szakértő szervezetek és egyéni szakértők is a demokrácia jogán egyféle civil kontrollt,
segítő kritikát vagy éppen építő javaslatot adnak közre a magyar biztonságvédelemről,
ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatainkról. Felvetődik a kérdés, hogy ez jó vagy rossz.
Összességében jó, de lehetnek negatív vonásai, hatásai is. A demokrácia kiszélesedésének
jellemzője, hogy több vélemény, álláspont kerül nyilvánosságra, tehát a demokráciát
viselnünk kell, hacsak nem kívánja vissza valaki a diktatúrát, vagy a cenzúrát még
markánsabban, merthogy a demokrácia sem olyan tökéletes még, hogy ne legyenek
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modern diktatórikus vonásai és ne legyen egy burkolt cenzúra. A sokszínű vélemények
többsége konstruktív és a komplex biztonságunk érdekében elemez, javasol, ajánl.
A magyarnál sokkal demokratikusabb Európai Uniós demokráciában, civil kapcsolatokban
egyértelmű, hogy minden jóhiszemű és konstruktív állampolgári, civil vélemény kizárólag
pozitív lehet. A civil szféra erősödő kontrollja különösen fontos a katonai,
nemzetbiztonsági és egyéb területeken, hiszen a demokrácia sarokköve, hogy megelőzze az
autokratikus hatalomgyakorlást.
Magyarországon még nem érvényesül elég széleskörűen a civil kontroll, mivel a
rendszerváltás utáni kormányok sokkal zártabban kezelik a biztonságpolitika nyilvános
vonatkozásait is, szemben a NATO vagy az EU gyakorlattal.
Több szakértő szervezet és szakértő is rendelkezik internetes honlappal, melyek a
nemzetbiztonsági tématerületet is átfogják.
9.3.3.3.4.

A magyar médiumok „önálló” kezdeményezései, megnyilvánulásai a
szolgálatokról

A magyar médiumok közvetlen befolyásoló erőt jelentenek ma Magyarországon amellett,
hogy elvileg vannak, de gyakorlatilag nincsenek független magyar médiumok, mert a
pártpolitika és az egyéb (pl. gazdasági) érdekek teljesen átszövik. A demokrácia egyik
jellemzője, hogy a magyar média is sokszínűvé vált. A lakossági tájékoztatásnak egyik
leghatékonyabb eszköze és így a lakossági manipulálásnak is. Különösen a televízió,
amely más vonatkozásokban és hatásában is a vezető média. A médiumok tulajdonosi és
üzemeltetési viszonyai összetettek valamint érdekorientáltak. Gazdasági érdekek, politikai
érdekek, pártpolitikai érdekek hatják át, de ezt kell elfogadnunk, mert ez a „miénk”. Amely
médium ügyesebben él ezzel a lehetőséggel, jobban szervez, „jobb szereplőkkel”,
műsorokkal, hatékonyabb tömegpszichológiai szakértelemmel dolgozik, az győz a hatás
tekintetében. Ez is a rendszerváltás, a demokrácia, a piacgazdaság terméke, eredménye!
A magyar médiának egyik jellemzője, hogy a szenzációhajhászót, a kritikust, a rosszat, a
negatív eseményeket jobban felkapja, jobban hangsúlyozza, mint a jót, a pozitívet, hiszen a
felsoroltak nagyobb közönségsikert prognosztizálnak. Ez a szolgálataink esetében is így
volt több alkalommal is, ami viszont nem kedvezett, sőt sokat ártott a szolgálataink
lakossági értékítéletének.
A rendszerváltás óta fel-fellobbanó ügynökügyek, ügynöktémák, mint a politikai pártok
felelőtlen pártpolitikai eszközei, igen sokat ártottak az ország védelmében mindinkább
meghatározóvá váló nemzetbiztonsági szolgálatainknak. Az erről szóló média
megjelenések felerősítették, fáradhatatlanul felszították a lakossági kedélyeket. Az érintett
kormányok pedig legtöbbször nem védték meg a szolgálatokat megfelelően. Sajnos nem
látni a folyamat végét, hiszen egyesek még mindig éltetik az állambiztonsági iratokkal
kapcsolatos, bizonytalan kimenetelű „politikai habverést”.
A különböző magyar médiumok különböző szakértői csoportokhoz vagy szakértőkhöz
kapcsolódnak és eszerint szólaltatják meg őket, ami egyébként végtelenül demokratikus és
színes, hiszen különböző vélemények ütköznek, amelyek általában a jó megoldásokat is
magában hordozzák.
9.3.3.3.5.

A kommunikációhoz és
megfontolások, javaslatok

a

média

nyilvánossághoz

kapcsolódó

A kommunikáció megváltoztatásának fontos feltétele, hogy a társdalom, a pártok, a
kormányok viszonyulása (szemlélete, igényessége, gyakorlata) a magyar nemzetbiztonsági
szolgálatokhoz alapvetően megváltozzon.
A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok évi 40 milliárdos költségvetése felhasználásának
hatékonysága, teljesítményértéke jelentősen leromlott! Annak a 40 milliárdnak a
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hatékonysága, aminek reálértéke az 1998-2002-es időszakhoz képest 2002-2007 között
jelentősen csökkent nem őrizték meg, de ezen belül még egyes jövedelmekét sem (azaz
reál értékük lecsökkent!), nemhogy a dologi kiadásokét! Ezzel a baloldali
kormányciklusokban eltaszították maguktól a szolgálatokat, ami nem okos dolog, a világon
sehol, mert ezeket a szolgálatokat a kormányok és az ország érdekében, elkötelezetten kell
működtetni! 2002 óta a Kormány több vonatkozásban, de 2007 januárjától az új HSZT,
KTV, KJT szerint is, csökkentette a szolgálatokban dolgozók kedvezményeit, juttatásait.
Ez újabb gyengítői hatást jelent, az eddig még jelentős nemzetközi presztizsű és nemzeti
értéket képviselő szolgálatoknak. A világ okos országaiban tudják, hogy titkosszolgálatok
voltak, vannak és lesznek, így ellenünk irányulóak is maradnak bőven, amelyeket
ellensúlyozni kell a saját szolgálatainkkal. Azt is tudják, hogy ezt az ellenszenvet
alapvetően nem szövetségi alapon, hanem nemzeti önállóság alapján kell leküzdeni, mert
hasznos egy szövetségi összeborulás (NATO, EU, EBESZ, ENSZ, stb.), de házassági
példával élve, a házasságokban sem örökérvényű a harmónia, sőt a válások is szaporodnak
(van, ahol még figyeltetik is egymást a házastársak, mert a harmadik fél csábítása
örökkévaló szituáció!). A politikában a helyzet nagyon hasonló, sőt! Ezekkel együtt az
okos kormányok megbecsülik a titkosszolgálataikat. Munkatársaink a legjobban fizetettek
a köztisztviselők között (vannak országok, ahol 50-100%-kal „vezetnek”), a legtöbb
kedvezményt kapják, sőt nyugdíjasaikat is magasabb szinten becsülik meg. Soha ne
felejtsük el, hogy a szolgálatok emberei alkalmanként az életüket is kockáztatják értünk, a
feladataik teljesítéséért, szemben egy felettük döntő irodai politikussal! Én azt
feltételezem, hogy a Kárpát medencében Magyarország még sokáig lesz külföldi kémek
„sportpályája”, amit még a történelmünk is megalapozhat, ha belegondolunk! Nem kell
minden kémtevékenység ellen feltétlenül fellépni, ha nem muszáj, de legalább tudjunk
róluk, tudjanak róluk a szolgálataink, mert különben teljesen ki vagyunk szolgáltatva,
nemzetként, országként, magánemberként!
9.3.3.3.6.

A jobb biztonságvédelmi kommunikáció alapja és célja

A társadalom illetve a civil szféra közvetlenebb tájékoztatása kvázi felér a civil szféra
egyféle ellenőrzési funkciójának érvényesülésével is.
A mindenkori kormány pontosítsa kommunikációs stratégiáját a biztonságvédelmi terület,
ezen belül a nemzetbiztonság vonatkozásában is. Pontosabban a kormány készítse el és
hozza nyilvánosságra a biztonságvédelmi kommunikációs stratégiáját. Még szebb, ha ebbe
– a nemzetbiztonsági szolgálatok szakmai igényeinek célszerű figyelembevételén túl – a
társadalom igényeit is megkérdezi és beleszövi.
Erőteljesen háttérbe kell szorítani a rendszerváltás előtti olyan hatásokat, melyek avítt
módon még azt sugallják, hogy a titkosszolgálatok minél kevesebbet szerepeljenek a TVben és inkább csak a háttérben csendesen dolgozzanak, ne szítsák a kedélyeket. Az
esetleges botrányok vonatkozásában ez némileg igaz lehet, de az adófizetőknek a
megnyugtatása érdekében mindenképp azt kell generálni, megértetni, hogy a
titkosszolgálatok az emberekért, az emberek biztonságáért vannak és nem ellenük. Erre
viszont parancsolóan szükség van. Kvázi a mindennapi életük részévé kell tenni, hogy a
titkosszolgálatok is ott őrködnek a biztonságosabb hétköznapokért. Tudatosítani kell, hogy
minden országnak vannak titkosszolgálataik, melyek nem mind barátok és így ellenünk is
dolgozhatnak, tehát ezekkel szemben is védenek bennünket a magyar szolgálatok.
A nemzetközi NATO és EU gyakorlatot a civil kapcsolatok és a biztonságvédelmi
kommunikáció vonatkozásában „honosítani” kell a magyar „civil piacra” is.
A közvéleménynek a rendszerváltás óta halványuló, de esetenként még éltetett rossz,
ellenséges érzéseit a magyar titkosszolgálatok iránt egyértelműen el kell oszlatni egy
tudatosan felépített közönségbarát műsor együttessel. Ez több évre szóló, több médiumot
átfogó, rendszeres tájékoztatás, kerek asztal-vita, bevonó, együttműködő, a szolgálatok
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utánpótlását elősegítő, a szolgálatok sajátságait figyelembevevő nyílt napok szervezésével
és bemutatásával, show jellegű műsorelemekkel, vetélkedőkkel, polgáriasított
titkosszolgálati próbatételekkel tarkított, biztonságpolitikai szakértők, szociológusok,
pszichológusok együttműködésével megszerkesztett, a „külsős” szakértőkből
rendszeresített fórummal is színesített megoldás legyen.
A lakosságot és cégeket nyíltan és reálisan tájékoztatni kell a mindenkori biztonsági
kockázatokról.
Egy nem erőszakolt és nem cenzúraként működtetett kormány- és/vagy többpárti
kommunikációs összhangteremtő együttműködés sokat segíthetne a biztonságvédelmi
kommunikáció működtetésén is, a lakosság, a civil szféra érdekében.
A legfontosabb, hogy a szolgálatok hatékonyságát közvetlenül és közvetve is pozitíven
segítse a róluk szóló kommunikáció együttes, minden területen és minden vonatkozásban,
jó érzetet keltve az állampolgárokban is.
9.3.4.

A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti illetve civil kontrollja

9.3.4.1.

A nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzése

– 14. § (1) Az Országgyűlés a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzését
Nemzetbiztonsági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) közreműködésével látja el. A
Bizottság elnöke mindenkor csak ellenzéki képviselő lehet.
– (2) A miniszter a Bizottságot a nemzetbiztonsági szolgálatok általános tevékenységéről
rendszeresen, de legalább évente kétszer tájékoztatja.
– (3) A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos határozatairól a
Bizottságot a miniszter útján tájékoztatja.
– (4) A parlamenti ellenőrzés gyakorlása során a Bizottság
• a) tájékoztatást kérhet a minisztertől és a miniszter egyidejű értesítése mellett a
nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatóitól az ország nemzetbiztonsági
helyzetéről, a nemzetbiztonsági szolgálatok működéséről és tevékenységéről;
• b) tájékoztatást kérhet az igazságügy minisztertől, a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat irányító minisztertől, a honvédelmi minisztertől és a főigazgatóktól
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 vizsgálat
eredményét nem fogadja el, és a panasz súlya a bizottsági tagok legalább
egyharmadának szavazata szerint a vizsgálatot indokolttá teszi, a Bizottság
megállapításairól tájékoztatja az érintettet;
• d) ha valamely nemzetbiztonsági szolgálat jogszabályellenes vagy nem
rendeltetésszerű tevékenységét feltételezi, vizsgálat lefolytatására felkérheti a
minisztert, aki a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Bizottságot;
• e) ha valamely nemzetbiztonsági szolgálat jogszabályellenes működését észleli,
illetve, ha a c) és d) pontokban, illetőleg a 27. § (4) bekezdésben meghatározott
eljárás során azt indokoltnak tartja, ténymegállapító vizsgálatot folytathat le, amely
során betekinthet a nemzetbiztonsági szolgálatok nyilvántartásában lévő, az adott
ügyre vonatkozó iratokba, meghallgathatja a nemzetbiztonsági szolgálatok
munkatársait;
• f) ha bármely módon valamely nemzetbiztonsági szolgálat jogszabályellenes vagy
nem rendeltetésszerű működését észleli, felhívhatja a minisztert a szükséges
intézkedés megtételére, és kezdeményezheti a felelősség megvizsgálását; a
miniszter a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a Bizottságot;
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–
–
–
–

–

–

–

–
–
9.3.4.2.

• g) véleményezi a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének részletes
tervezetét, a titkos információgyűjtésre jogosult egyéb szervezetek
költségvetésének e tevékenységgel kapcsolatos tételeit, illetve az éves költségvetési
törvény végrehajtásáról szóló részletes beszámoló tervezetét, a törvényjavaslatok
tárgyalása során az elfogadásra vonatkozóan javaslatot tesz az Országgyűlésnek;
• h) kinevezésük előtt meghallgatja a főigazgatói tisztségre jelölt személyeket,
alkalmasságukról állást foglal.
(5) A Bizottság – ha ellenőrzési jogkörének gyakorlása szempontjából szükséges – a
nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársát szakértői tevékenységre kérheti fel az
illetékes főigazgató egyidejű értesítésével.
15. § (1) A Bizottság megkapja a nemzetbiztonsági szolgálatok által készített – a
nemzetbiztonság szempontjából fontos – általános értékelő, 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 országgyűlési képviselőre vagy vele közös
háztartásban élő hozzátartozójára vonatkozóan információgyűjtő tevékenységet
kezdenek (folytatnak), e tényről a miniszter haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.
Az ügyben érintett képviselő e tevékenységről nem kaphat tájékoztatást.
16. § (1) A Bizottság által folytatott parlamenti ellenőrzés során a miniszter és a
nemzetbiztonsági szolgálatok tájékoztatási kötelezettsége – a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel – nem terjed ki azon információk szolgáltatására, amelyek átadása konkrét
ügyben a módszer, illetve forrás (közreműködő személye) védelméhez fűződő kiemelt
súlyú nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetné.
(2) A Bizottság a nemzetbiztonsági szolgálatok jogellenes tevékenységéhez
kapcsolódó vizsgálata során tagjai kétharmadának egyetértésével kötelezheti a
minisztert és a főigazgatót a titkos információgyűjtés során belföldön alkalmazott
módszerre vonatkozó olyan adatok szolgáltatására, amelyek ismerete a jogellenesség
megítélése szempontjából elengedhetetlen. Az így megismert adat kizárólag a
Bizottság eljárása során használható fel.
17. § (1) Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: Honvédelmi
Bizottság) folyamatosan ellenőrzi a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok feladatainak
megvalósulását, ennek keretén belül
• a) a miniszter – legalább évente egyszer – tájékoztatja a Honvédelmi Bizottságot a
nemzetbiztonsági szolgálatok általános tevékenységéről;
• b) a miniszter tájékoztatja a Honvédelmi Bizottságot a katonai nemzetbiztonsági
szolgálatokkal kapcsolatos kormányhatározatokról;
• c) a Honvédelmi Bizottság kinevezésük előtt meghallgatja a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói tisztségére jelölt személyeket,
alkalmasságukról állást foglal.
(2) A Honvédelmi Bizottság tagjának csak az az országgyűlési képviselő választható
meg, aki tekintetében elvégezték a 19. §-ban meghatározott eljárás szerinti
nemzetbiztonsági ellenőrzést.
(3) A Honvédelmi Bizottság tagjai megbízatásuk teljes időtartama alatt
nemzetbiztonsági védelemben részesülnek.
A katonai titkosszolgálatok civil kontrolljának néhány kérdése214

A fejlett, demokratikus polgári társadalmakban a titkosszolgálatok ellenőrzése, az ún. civil
kontroll törvények által szabályozott keretekben történik. Ez a garanciája annak, hogy a
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szolgálatok kellő mértékű ellenőrzés alatt álljanak, ne lehessenek eszközei az állampolgárok
felett álló, öntörvényű igazságosztó vagy büntetőapparátusnak.
A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálatai polgári ellenőrzésének legfontosabb
kérdéseit az 1995. évi CXXV törvény és még számos más jogszabály megoldotta, sőt a
szolgálatok hivatásos állományú tagjainak jogvédelme soha ilyen rendezett nem volt, mint
éppen a szolgálati törvény életbeléptetése óta. Ugyanakkor egy dolog már a kezdetekkor
leszögezhető: a polgári ellenőrzés – vagy másként a civil kontroll – kérdéseit minden
oldalról vitatják. Ha van, akkor annak mélysége, irányultsága, működési mechanizmusa
kavar rendre viharokat. Ha hiányzik, akkor minden olyan zavart vagy társadalmi deviancia
miatti kárt a titkosszolgálatok számlájára írnak, amikor csak egy szemernyi esély is van a
biztonsági szolgálatok hírbe hozására.
A szolgálatok tevékenységének reflektorfénybe állítása egy bizonyos ponton túl rendkívül
zavaróan hat azok működésére, de mint a mindennapok sokszínű példái mutatják: együtt
lehet vele élni. A mai “ügyek” – a nemzetbiztonsági szolgálatok törvényes tevékenysége
szempontjából –, mire lezáródnak, zömükben nem többek vérszegény pamfleteknél. Mégis
elegendőek arra, hogy a közvéleményben a bizalmatlanság és a bizonytalanság érzetét
keltsék. Abban a közvéleményben, amelynek – jogosítványai okán – lehetősége kell hogy
legyen a szolgálatok működéséhez szükséges pénzkeretek megadására vagy a működés
bizonyos területeivel kapcsolatos aggályok, kifogások miatt éppenséggel: megkurtítására.
A nyugati világ fejlett részein tevékenykedő, legnagyobb hagyományokkal rendelkező
biztonsági szolgálatok működését sem övezi feltétlen tisztelet és társadalmi konszenzus
függetlenül attól, hogy annak létét és szükségességét az alapelvek szintjén a társadalom
valamennyi rétege elismeri. Ezeknek a szervezeteknek – mint minden szervezetnek – a
szempontjából is követelmény, hogy megfelelő imázsa és presztízse legyen. Ez a kép, ami a
társadalomban a szolgálatokról megjelenik, ugyanúgy magában hordja az
értékazonosságokat, mint a specifikumokat. Értékazonosságként jelölöm a társadalom által
támasztott azon igényt, hogy a titkosszolgálat(ok)ról pozitív és reális kép legyen a
társadalom előtt. Ez – saját védettsége biztosítására is, biztonságtudata fenntartására is – a
társadalom valamennyi csoportjának az érdekeként jelölhető meg.
A specifikum a szolgálatok törekvéseinek valóra váltását szolgáló eszközrendszerben
mutatható ki. Addig, amíg egy gazdasági szervezet imázsát kedvezően befolyásolja a
köztudatban az annak hatékonyságáról több – ellenőrizhető forrásból – 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 működő, a köz érdekeit szolgáló civil kontrollt.
Ezen szolgálatok tevékenysége komoly érdekeket is sért(het), éppen ezért a
titkosszolgálatokat fenntartó társadalomnak szüksége van a valós ellenőrzés lehetőségére,
intézményrendszerére. A három hatalmi ág törvényekben rögzített ellenőrzése mellett a civil
társadalom számára a kontroll legfőbb színtere a nyilvánosság. Bizonyos esetekben a
titkosszolgálatok különös érdeklődése a gazdasági tevékenységet hozhatja igen kellemetlen
helyzetbe. Nem meglepő ebben a konstellációban az a kitüntető figyelem, ami időnként
megnyilvánul a titkosszolgálatok munkálkodása, ezzel összefüggésben – ritkán – egyes
munkatársai személye iránt. A társadalom – sőt, adott esetben a hatalom – egyes szűk
csoportjai számára is kimondottan korlátozóak lehetnek azok a jogi megkötések, amelyek
törvénybe iktatását akár egyöntetű helyeslés is övezte egykoron. Mindezek kiváltói lehetnek
az olyan akcióknak, amelyeknek a feltételezett céljaként a szolgálatok „hitelképtelenné”
tételét kívánják elérni. Tapasztalat, hogy a különféle indíttatású, ám igencsak sodró
indulatoktól fűtött, demonstratív kampányoknak nem sok közük van a polgári ellenőrzéshez.
A civil kontroll érvényesítése a társadalom számára sohasem jelentheti a titkosszolgálatok
munkálkodásának, terveinek válogatás nélküli, állandó kipellengérezését, hiszen azok
mindegyike éppen az állam érdekeit szolgáló, bűnmegelőző tevékenységekre vonatkozik.
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A demokratikus intézményrendszerek sorában a fejlett polgári társadalmak jelentős szerepet
szánnak a titkosszolgálatok ellenőrzése kérdésének, a civil kontrollnak. Ezen belül a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége, ellenőrzésének kérdései a civil kontroll sajátos
területét jelentik.
A nemzetbiztonsági szolgálatok terminológiájában és felfogásában merőben más értelmezést
kap a társadalmi ellenőrzés fogalma, értékspecifikumai, mint a téma „civil” szakértőinél,
főként azért, mert a dolgok természete folytán valóban elfogulatlan, a titkosszolgálatoktól
független nemzetbiztonsági szakértői karról ma még nem beszélhetünk. A magyar
demokrácia fejlesztése elképzelhetetlen anélkül, hogy a polgári ellenőrzés a társadalom
valamennyi szférájára ki ne terjedjen. Nem vonhatják ki magukat ez alól a nemzetbiztonsági
szolgálatként aposztrofált titkosszolgálatok a korábban említett gazdasági függőség és
elszámolási kötelezettségek miatt sem. Természetes, hogy ez messze nem(csak) gazdasági
kérdés, a polgárbarát társadalom hatalmi intézményrendszerének, közszolgálati ágának
normális tűrési kötelezettségéről van itt szó.
A biztonságpolitikai kutatások sajátos területét kell képeznie a nemzetbiztonsági
tevékenység civil kontrollja fogalom- és intézményrendszere vizsgálatának. Tekintve ezek
úttörő jellegét, a kutatási cél ezek esetében nem terjedhet ki minden részterületre. Az
elsődleges tapasztalatok összegezésével – feltárva a különböző titkosszolgálatok ellenőrzési
mechanizmusai közötti azonosságokat és különbözőségeket – azonban a civil kontrollnak a
szükségletek szintjére kiépített intézményei működtetéséhez is komoly segítséget
nyújthatnak.
9.3.4.2.1.

A szolgálatok működésének törvényi alapjai.

Az európai szövetségesi tagság megköveteli, hogy az ott meghonosodott normák szerint
vegye ki részét minden csatlakozni kívánó azokból a biztonsági erőfeszítésekből, amelyek
a térség megváltozott geostratégiai helyzete okán indokoltak. A megváltozott szövetségesi
viszonyok miatt felértékelődött a titkok védelme, a biztonsági szolgálatok szerepvállalása.
A törvényben egyértelműen megfogalmazta: az alapvetően titkos és sajátos eszközöket
felhasználó nemzetbiztonsági tevékenység megfelelő jogi szabályozást igényel annak
érdekében, hogy semmilyen körülmények között ne jelenthessen veszélyforrást a
demokratikus jogrendre. Ezen belül az állampolgári jogokat csak akkor és olyan mértékben
korlátozhassa, amennyiben az az ország biztonságának megóvása, szuverenitásának
érvényesítése céljából szükségszerű és indokolt. A törvény a nemzetközi tapasztalatok és a
nemzetbiztonsági tevékenységre vonatkozó külföldi jogszabályok figyelembevételével és
felhasználásával – ugyanakkor a sajátos magyar viszonyokat szem előtt tartva – átfogóan
szabályozza a nemzetbiztonsági szolgálatok működését és benne azok parlamenti
ellenőrzésének kérdéseit is.
A jogszabály egységbe foglalja a három hatalmi ág – a törvényhozás, a kormányzati
végrehajtó hatalom és az igazságszolgáltatás – egymástól markánsan elkülönülő feladat- és
felelősséghatárait, irányt szabva a további kontrollmechanizmusok meghatározásának,
kialakításának.
A törvényhozói hatalom a nemzetbiztonsági tevékenység gyakorlását és annak anyagi
hátterét biztosító törvények megalkotásával, a parlamenti állandó és eseti bizottságok
ellenőrzéseivel, beszámoltatásaival tudja teljesíteni kötelmeit.
A kormányzat mint végrehajtó hatalom a felügyelő miniszterek: a polgári
titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter és a katonai titkosszolgálatokat
felügyelő honvédelmi miniszter útján gyakorolja jogosítványait. Ezen a szinten jelennek
meg a nemzetbiztonsági tevékenységhez szükséges feltételeket biztosító rendeletek, a
polgári szféra egyes együttműködő területeire vonatkozó, kötelezettségeket vagy
jogosítványokat tartalmazó jogszabályok. A felügyelő miniszter(ek) számára az ellenőrzési
kötelmek gyakorlása az egyes folyamatban lévő ügyekbe az operatív beavatkozást nem
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teszi lehetővé, de azok aggályosnak ítélt vonatkozásairól széles körű tájékoztatásra
kötelezhetik az adott szolgálatok vezetőit.
Fontos elem, hogy a felügyelő miniszter hatáskörébe adta a jogalkotó a nemzetbiztonsági
szolgálatokra tett panaszok kivizsgálásának és annak eredményéről a panaszos
tájékoztatásának kötelességét.
Az igazságszolgáltatás – mint a harmadik hatalmi ág – több helyen is érintve van a
nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége ellenőrzésében. Jellegétől függően az
igazságügyi miniszter, vagy a Fővárosi Bíróság elnöke által e feladatra kijelölt bíró
jogosult jóváhagyni az állampolgár jogait sértő, korlátozó, a Nb.-i törvényben
meghatározott külső engedélyhez kötött titkosszolgálati eszközök alkalmazására benyújtott
előterjesztéseket. Garanciális elemként értékelendő, hogy ezeket csak a szolgálatok
főigazgatói nyújthatják be, a megfelelő indokolással. A bíróság mellett az ügyészség is
szerepet kap a törvényes működés feltételei biztosításában, mivel a legfőbb ügyésznek kell
kijelölni azt az ügyészt, aki előzetesen dönthet – a titkosszolgálat által kezdeményezett és
megindokolt – nemzetbiztonsági érdekből fontos esetleges vádalku ügyében.
9.3.4.2.2.

Normák és alapelvek

Kezdettől fogva polémia tárgyát képezte, hogy a normaszöveg mennyiben felel meg a
demokratikus országokban működő szolgálatokra vonatkozó jogi követelményeknek. Az
előkészítő munka során több ország titkosszolgálatainak struktúráját, feladatkörét,
parlamenti ellenőrzését és felügyeletét, a titkos információgyűjtés engedélyezési eljárását
vizsgálták meg a szakemberek.
Nincs tehát automatikusan másolandó etalon, hanem olyan (a demokratikus jogállam
alapintézményeit védő és óvó) rendezőelvek érvényesülnek, amelyek alapján a
nemzetbiztonsági szolgálatok működnek. Ezek az elvárások, alapelvek a következőkben
foglalhatók össze:
– a) A nemzetbiztonsági szolgálatok nem lehetnek pártpolitikai érdekek által
vezéreltek, nem vehetnek részt sem közvetlenül, sem másodlagos eszközként a
pluralizmus talaján folyó pártpolitikai küzdelmekben. Tevékenységük – ebben az
összefüggésben – csak az alkotmányos rendet jogellenes módon megváltoztatni,
megzavarni igyekvő és a jogállami értékeket, intézményeket támadó törekvések
felderítésére és felszámolására irányulhat.
– b) A nemzetbiztonsági szolgálatok rendeltetése az ország szuverenitásának
érvényesítésében és alkotmányos rendjének védelmében határozható meg. Ezek
olyan kiemelt súlyú állami érdekek érvényesítését jelentik, amelyhez a
szolgálatoknak megfelelő akciószabadságot kell kapniuk. A jogállami kormányzattal
szemben támasztott követelmény nem a gyengeség, hanem az állami döntések
hatékony és törvényszerű végrehajtása. A demokratikus állam nem azonos az
eszköztelen végrehajtó hatalommal, hisz a demokratikus működésnek az is feltétele,
hogy az államnak a fenyegető alattomos támadásoktól meg kell tudni védenie a
jogállam alapvető intézményeit és az állampolgárok életét és biztonságát is. A
törvénynek lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a szolgálatok gyorsan változó
világunkban is adekvát és kellő hatékonyságú választ tudjanak adni a társadalmat ért
kihívásokra és támadásokra.
– c) A szolgálatok nem folytathatnak öntörvényű, önmagáért lévő tevékenységet, így
mind a feladatok tervezése, mind a konkrét megvalósítás során igazodniuk kell az
ország külső és belső biztonsági helyzetéhez, az ebből adódó reális kihívásokhoz és
társadalmi szükségletekhez. Ezt hivatott tovább erősíteni és biztosítani a közvetlen
miniszteri felügyeleti jogkör megteremtése, valamint a szolgálatok időszerű és
hangsúlyos feladatainak a kormányzat részéről történő állandó kijelölése.
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– d) Az előzőekből következik az is, hogy a szolgálatok nem jogon kívüli szervezetek,
rájuk is érvényes az állami szférára jellemző alapelv, miszerint az állampolgárok
irányába csak törvényi felhatalmazással és annak keretén belül léphetnek fel. A
nemzetbiztonsági szolgálatok az állampolgárok alapvető személyiségi jogait csak a
törvényben meghatározott feladatok ellátására, az ahhoz szükséges mértékben és
módon korlátozhatják.
– e) Természetesen kontrollálni kell, hogy a szolgálatok betartják-e a törvényeket, ezen
belül az előbb említett arányosság követelményét. Ennek megfelelően a
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény igen széles jogosítványokat biztosít a
törvényességet felügyelő Nemzetbiztonsági Bizottságnak. E jogosítványokat a
kialakult hazai gyakorlaton messze túlmenően, a nemzetközileg elfogadott elvek
szerint határozta meg a javaslat. A hatalmi ágak megosztása értelmében ez az
ellenőrzés azonban nem válhat operatív irányítássá, hisz a szolgálatok a végrehajtó
hatalom eszközeként működnek.
Ezek azok az elvek, amelyek minden demokratikus állam nemzetbiztonsági szolgálatára
vonatkozó jogszabályban megjelennek és ezeket maradéktalanul tartalmazza az adott
törvény, érvényesülésükre pedig megfelelő garanciákat ír elő. A végbemenő társadalmi
átalakulás során az állam polgárainak is egyértelművé kellett tenni, hogy a szolgálatok
mely esetekben léphetnek fel, és milyen eszközökkel védhetik a demokratikus államrendet.
9.3.4.2.3.

A szolgálatok parlamenti ellenőrzése

A szolgálatok parlamenti ellenőrzése a szolgálatok törvényes és rendeltetésszerű
működésének alapvető garanciális eleme. Ennek során érvényesül a titkosszolgálatok felett
a hatékony törvényi ellenőrzés.
A Nemzetbiztonsági Bizottság tagjai folyamatosan tájékoztatást kapnak a nemzet
biztonságát érintő kérdésekről, illetve a szolgálatok tevékenységéről. A parlamenti
ellenőrzés különös jelentősége a kétirányú garanciarendszer oldaláról ragadható meg. Az
ellenőrzés egyrészt óvja a társadalmat a szolgálatok esetleges túlkapásaitól, másrészt
erősítheti a szolgálatok önvédelmét is a jogellenes befolyástól.
A modern polgári társadalmakban egyre inkább elfogadott elv, hogy a társadalom egyetlen
szervezete sem lehet (ne legyen!) olyan, amely egy adott érdekcsoport, párt érdekeinek
totálisan alárendelődik. Kizárja garanciarendszerekkel, kontrollmechanizmusokkal, hogy
ezt ne is használhassa fel önös céljai érdekében. Igaz, ennek komoly jogi biztosítékai
vannak, de ez nem téveszthet meg bennünket: ez egyben erkölcsi, morális kérdés is! Ebben
a kontextusban valós és súlyos értékproblémát jelent, ha sérülnek az alapelvek.
A Bizottság a minisztertől és a főigazgatóktól rendszeresen tájékoztatást kap a szolgálatok
általános tevékenységéről. Ugyanakkor a törvény meghatároz a Bizottság számára
általános, a hatékony ellenőrzést biztosító jogosítványokat, mint például a folyamatos
tájékoztatáskérést, a nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói tisztségére jelölt személyek
meghallgatását, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetésének részletes
tervezete, illetve a költségvetés felhasználásáról szóló részletes összefoglaló jelentés
véleményezését.
A szolgálatok működésére vonatkozó általános tájékoztatáson túlmenően a Bizottság
megkapja a nemzet biztonsága szempontjából fontos értékelő jelentéseket, betekinthet a
nem konkrét ügyekre vonatkozó tájékoztató jelentésekbe és tájékoztatást kap a
szolgálatokkal kapcsolatos kormányhatározatokról.
A szolgálatok működésével összefüggő szabálytalanságokról a Bizottság tudomást
szerezhet – többek között – saját általános tájékozódása során, állampolgári panasz alapján,
parancsmegtagadás esetén valamint a szolgálatok munkatársa által tett bejelentés során.
Az adott titkosszolgálatot felügyelő miniszter köteles tájékoztatást adni a Bizottság
elnökének, ha a nemzetbiztonsági szolgálatok országgyűlési képviselő vagy vele közös
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háztartásban lévő hozzátartozója tekintetében információgyűjtő tevékenységet folytatnak.
Az ellenőrzési jogkörök gyakorlása (ténymegállapító vizsgálat, iratbetekintés,
meghallgatás és beszámoltatás) során azonban a Bizottság nem juthat olyan információk
birtokába, amelyek adott esetben a szolgálatokkal együttműködő személy (forrás), illetve
az alkalmazott módszer védelméhez fűződő kiemelt súlyú nemzetbiztonsági érdeket
veszélyeztetné. E szűk körű korlátozás a nemzetközi gyakorlatban elfogadott elv rögzítését
jelenti.
Tekintettel arra, hogy a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a honvédelmi miniszter
irányítása és a főigazgatók vezetése alatt országos hatáskörű, önálló gazdálkodást folytató
költségvetési szervekként látják el nemzetbiztonsági feladataikat, a főigazgatóktól – a
honvédelemmel kapcsolatos állásfoglalásai kialakításához – a Honvédelmi Bizottság (HB)
is jogosult tájékoztatást kérni.
Biztonsági szempontokra tekintettel a Nemzetbiztonsági Bizottság és a Honvédelmi
Bizottság azon ülései zártak, ahol a nemzetbiztonsági tevékenységet érintő ellenőrzési
jogkörben járnak el.
A bizottságok tagjai széles ellenőrzési és tájékozódási jogosítványaik gyakorlása során a
legszigorúbban védett információk birtokába kerülhetnek. Ezért elengedhetetlen, hogy
ilyen megbízatást csak olyan személyek lássanak el, akik megfelelnek a biztonsági
követelményeknek. Ennek érdekében a Nemzetbiztonsági Hivatal elvégzi a
képviselőcsoportok által bizottsági tagságra jelölt személyek nemzetbiztonsági
ellenőrzését.
9.3.4.2.4.

A nemzetbiztonsági szolgálatok működésének törvényi szabályozása,
értékorientációi

A Bizottság ellenőrző tevékenysége során felhasznált információk védelmének
szükségessége indokolja azt a szabályt, amely szerint a Bizottság tagjai megbízatásuk alatt
nemzetbiztonsági védelemben részesülnek.
Nem magyar sajátosság, hogy állandó ellentmondás feszül a jogorvoslati rendszerek
hatékonysága és a szolgálatok eredményes (biztonságos) működésének érdekei között. A
speciális eljárási szabályok az érdeksérelmek orvoslására, a külön jogorvoslati fórumok
biztosítása az érdekek konkurenciáját hozta magával. Talán nem véletlen, hogy ezek
hatékonysága (esetenként a jól bejáratott rendszereknél is) vitatható.
A törvényi szabályozás tehát a Magyar Köztársaságban megteremtette az elvárható
feltételrendszert, ami nemzetbiztonsági szolgálatoknak a demokrácia körülményei közötti
működéséhez szükségesek. Komoly viták jellemezték e konszenzus létrejöttéig eltelt
éveket. A véleménykülönbségek szinte minden területet illetően jellemzőek voltak, de a
markáns törésvonalak a szakmai szervezetek (nemzetbiztonsági szolgálatok) és az
aktuálisan érvényesülő politika közötti viszony kérdéseiben mutatkoztak meg leginkább.
Az Országgyűlés (úgy tűnik) belátta: megengedhetetlen és nem jogállamhoz méltó, ha a
mindenkori kormánypártok – egyszerű többségüknél fogva – akár megnyirbálják a
parlamenti ellenőrzést, akár a rendőrséghez kapcsolják a nemzetbiztonsági tevékenységet,
akár tucatszám hozzanak létre titkosszolgálatokat az állampolgári jogok korlátozására.
A társadalom értékváltásaiban a civil kontroll úgy jelenik meg, mint a modern társadalom
alapértékei – a demokrácia, a szabadság, a nyilvánosság – érvényesülését biztosító
feltételrendszer markáns és kimutatható (számon kérhető) egyik eleme.
Megvalósulásuknak különböző feltételei vannak. Például a fentebb tárgyalt parlamentáris
működés, amely a nyíltság, a nyilvánosság erősítésének egyik példaadó színtere lehet,
amennyiben a civil kontroll tartalmi elemeinek kulcspontja a társadalom egészének valós
értékei körül kereshető, s nem a napi aktuálpolitika (pártpolitika) mezején.
Itt válik a civil kontroll (mint a demokrácia „működési elve”) politikai értékké. Olyan
értékké, amely nemcsak a civil szervezetek számára adott jogosítvány lehet, de
526/1098

9. A nemzetbiztonsági szolgálatok a Magyar Köztársaság jelenlegi biztonsági-védelmi rendszerében

érvényesítése és érvényesülése a nem civil szervezetek esetében is követelményként
határozható meg.
A társadalmi nyilvánosság és véleményalkotás hozzájárul a reális, pozitív kép
kialakításához, fenntartásához. A demokratikus társadalomnak nem lehet olyan szegmense,
amely misztikus ködbe burkolózva végzi a demokrácia érdekében átláthatatlan ügyleteit.
Az a titkosszolgálat, amely elzárkózik – erre vonatkozó hazai és nemzetközi példák
bőséggel sorolhatók a nem is olyan régmúltból –, hiába várja, hogy legodaadóbb
cselekvéseit elfogadja és megerősítse 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 garanciarendszerének főbb elemei kialakultak.
Ezek igazi értéket jelentenek már, hiszen a nyílt területeket automatikusan feljebb helyezi a
társadalom az értékek ranglistáján. Ez a magasabb értékelés reálisabb, a szolgálat által is
elvárt valós megítélést eredményez, amelynek tartóssága azon múlik, milyen megerősítést
kapnak a mindennapok gyakorlatában.
Az Európa fejlettebb felén lévő államok nyomdokaiba lépni csak olyan nemzetbiztonsági
szolgálatokkal van esélyünk, amelyeknél a demokrácia valódi értéket képvisel, az emberi
szabadságjogok és a törvények feltétlen tisztelete elemi igénye és nem fenyegető réme a
tevékenységeknek. Az erre vonatkozó hazai titkosszolgálati határozott törekvések
bizonyíthatók, remélem, nem túl távoli az idő, amikor erről a szélesebb nyilvánosság is
sokféle módon meggyőződhet majd.
9.4.

Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen fejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására

9.4.1.

Titkos nyomozással számolják fel a maffiacsoportok anyagi hátterét215

Sem hazánkban, sem az Európai Unióban nem tudják a jövőben elrejteni a maffiabűncselekményekből származó jövedelmet a tettesek. A napokban alakult Vagyonvisszaszerzési Hivatal ugyanis uniós együttműködésben deríti fel a szervezett bűnözői körök
anyagi bázisát, vagyonát.
Országos hatáskörű bűnügyi szervezetet hozott létre a rendőrség a Nemzeti Nyomozó Iroda
(NNI) keretei között – tudta meg a Népszava. A Vagyon-visszaszerzési Hivatal (VVH) önálló
egységként működik, feladata pedig a bűncselekményekkel szerzett, illetve a jogtalan
vagyongyarapodásból származó javak felkutatása, és zárolása.
Mint Bencze József országos rendőr-főkapitány lapunknak elmondta, a VVH – mely
elsősorban gazdaságvédelmi, illetve a pénzmosási ügyekben tapasztalt nyomozókból áll – már
a bűnügyi felderítés idején igyekszik feltérképezni az elkövetők anyagi hátterét, bázisát. Ez a
speciális központi egység az NNI „saját” ügyein kívül a megyék számára is elérhető segítséget
nyújt majd a gazdasági bűncselekmények felderítésében.
A nyomozás során a szervezett bűnözői körök számlaszámait, pénzmozgásait, felhalmozott
vagyonát térképezik fel, hogy az eljárás megindításakor azonnal zár alá vehessék azokat. Az
elmúlt évben – amikor ez az egység önállóan még nem létezett – az NNI hatáskörébe tartozó
476 ügyben 38,5 milliárd forintot szereztek a tettesek, ebből mintegy négymilliárdot sikerült
visszaszerezniük a károsultak javára. Az új szervezet révén ennek többszörösét is
megtalálhatják, és visszajuttathatják.
Petőfi Attila dandártábornok, az NNI igazgatója korábban arról beszélt, hogy világszerte azok
a rendőrségek a legsikeresebbek a szervezett bűnözéssel szemben, amelyeknek sikerül
„megroppantaniuk” e szervezetek gazdasági alapját, hátterét.
A VVH az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása nyomán jött létre, és együttműködik
az unió államainak hasonló szervezeteivel is. Így jelentősen megnőhet annak az esélye, hogy a
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hatóságok visszaszerezhetik a magyarországi bűncselekményekből származó, külföldre
menekített milliárdokat is.
9.4.2.

Magyar rendőr: lehetne-e jobb?216

A rendőri munka hatékonysága újra téma lett. Ahogy egy publicista fogalmazott: a cigány
áldozatokat követelő gyilkosságsorozat a magyar bűnüldözést „rossz állapotban találta”.
Ehhez képest a hazai rendőrség felderítési eredményessége európai összehasonlításban
kifejezetten jó. A szakértők szerint rendőrségi modellünk meg a jogszabályi háttér mégis
elavult, és mivel nem mérjük, nem is értékelhetjük helyesen rendőreink teljesítményét.
Szikinger István ügyvédet, alkotmányjogászt kérdeztük.
hvg.hu: A rendőrségi törvény 1994-es elfogadása után terjedelmes beadvánnyal fordult az
Alkotmánybírósághoz (AB). Ebben azt állította, hogy a rendőrségi törvény részleteiben és
egészében rendőrállami jellegű, így alkotmánysértő. Időközben a taláros testület többször is
foglalkozott a törvénnyel, amit a parlament is többször módosított. Fenntartja-e még 15 évvel
ezelőtti állítását?
Szikinger István: Igen, fenntartom. A rendőrségi törvény abból indul ki, hogy a rendőrök
jogsértőkkel szemben intézkednek azért, hogy a becsületes embereket védhessék. Ehhez
mérték a jogosítványokat. Ezzel szemben az a tény, hogy a rendőrség jogsértőkkel szemben
igen ritkán jár el. Az esetek döntő többségében a polgárral szemben intézkedik a közeg
anélkül, hogy az illető bármiféle normát szegett volna. A fokozott ellenőrzés során mindenkit
igazoltató, a felvilágosítást kérő, a közterületet kordonnal lezáró, a közúti ellenőrzést végző
rendőrök nem normasértést torolnak meg. Miközben nem bűn gyanúsnak lenni (például azért,
mert hasonlítok az elkövetőre), ennek ellenére akár 12 órán át is megfoszthatnak a
szabadságomtól. Jogállamban az ember elvárhatja, hogy törvényes magatartás esetén ne
zaklassák, vagy legfeljebb kivételesen indokolt esetekben, megfelelő elégtétel nyújtása
mellett. A rendőrségi törvény alapfilozófiája, hogy nem azzal szemben intézkedik a rendőr, aki
jogot sértett, hanem az a jogsértő, akivel szemben intézkedik a rendőr. Mondanom sem kell, ez
nem „túl” alkotmányos megközelítés.
hvg.hu: De ha rossz is a törvény, legalább van törvényi garanciája a rendőrség működésének.
A rendőr tudja, mit tehet, és mit nem.
Sz. I.: Sajnos, nem ennyire egyértelmű a helyzet, mert még a kiterjesztett hatásköröket sem
kell a rendőrnek a törvény szerint gyakorolnia. A bűncselekményt meg nem valósító (de akár
szabálysértésnek, akár fegyelmi vétségnek, akár eljárási törvényszegésnek minősülő) jogsértő
parancsot, utasítást végre kell hajtania. Az Alkotmánybíróság megerősítette: kivételesen
indokolt esetben a rendőrségnek el lehet térni a jogszabályok tiszteletben tartásának
követelményétől. Pedig a jogállamban nem az emberek, hanem a jog uralma érvényesül. A
rendőrségi törvény azonban kivette a szervezetet a joguralom alól. Nem egyes pontok
alaptörvénybe ütközéséről van szó, hanem a rossz szabályozásról. Hozzáteszem, nem csupán a
rendőrségi törvényünk nem felel meg annak az alkotmányos követelménynek, amely szerint az
emberi jogok tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége.
hvg.hu: Mégis szívesebben vennénk, ha a rendőrségi törvényből említene néhány „elrettentő”
példát.
Sz. I.: A jogszabály 33. § (2) bekezdés b) pontja például kimondja, hogy (egyszerű) gyanú
esetén előállításnak, tehát a személyi szabadság elvonásának van helye. Tudni kell, hogy a
büntetőeljárásban a személyes szabadság korlátozása még megalapozott gyanú esetén is
szigorú feltételekhez kötött, és kivételnek minősül a szabadon történő védekezés általános
követelménye alól. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 5. cikke (ami magyar
törvényként is kötelezően alkalmazandó) csak „alapos és ésszerű” gyanú esetén engedi meg
emberek bezárását.
Másik példa: az Alkotmánybíróság 9/2004. (III. 30.) AB határozatában úgy döntött, hogy nem
alkotmánysértő, hogy a rendőr a törvény egyik rendelkezése szerint lőfegyvert használhat az
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emberi élet kioltását szándékosan elkövető személy elfogására, szökésének
megakadályozására. A bírák kimondták, hogy az élet kockázati tényezőinek egyike maga az
ember, mert a szó elvont értelmében bárki képes embert ölni. Aki ezt meg is teszi, annak
szembesülnie kell az igazságszolgáltatással. Az ember valóban kockázati tényező (sőt mind
között a legnagyobb), a maga közvetlenségében ilyenként történő közhatalmi kezelését
azonban az emberi jogok alkotmányos rangja nem teszi lehetővé.
hvg.hu: Ezek szerint akkor és azért lőhet menekülő személyre a rendőr, ha azzal további
gyilkosságokat akadályoz meg. Ezzel mi a gond?
Sz. I.: Nem erről van szó. A kezelni kívánt kockázat ebben az esetben nem a további gyilkolás
lehetősége, hiszen az Alkotmánybíróság maga is kimondta: ha valaki korábban embert ölt, az
még nem jelenti azt, hogy a továbbiakban akár az életet veszélyeztető cselekmény
elkövetésére készülne. A lőfegyverhasználat tehát itt nem közvetlenül az életmentést, hanem
az igazságszolgáltatás működésének elősegítését szolgálja a tettes kézre kerítésével. Ennek
során azonban az illető halála az AB szerint szintén a megengedett „mellékhatások” közé
tartozik. A határozat értelmében azért fogadható el a menekülő gyilkos ellen a lőfegyver
használata, mert azzal, hogy ő maga megsértette más személy élethez való jogát, magára vonja
azt a kockázatot, hogy a saját élete is veszélybe kerülhet. Elháríthatja azonban ezt a veszélyt,
ha önként jelentkezik, engedi magát elfogni, illetőleg engedelmeskedik a rendőri
intézkedésnek. Még akkor is megakadályozhatja a fegyverhasználatot, ha a felszólítás vagy
figyelmeztető lövés hatására felhagy a meneküléssel. Igaz ugyan – jegyzi meg az
Alkotmánybíróság –, hogy ezek az előzetes lépések adott esetben mellőzhetők, de csak akkor,
ha egyébként az intézkedő rendőr vagy más személy élete kerülne veszélybe. Mit is akarunk a
rendőrtől?
hvg.hu: De maga, úgy tűnik, nem ért egyet az alkotmánybírák határozatával.
Sz. I.: Nem bizony. Az Alkotmánybíróság pontatlanul idézte a törvényt. A felszólítás, az
egyéb kényszerítő eszköz alkalmazása, a lövésre történő előzetes figyelmeztetés, a
riasztólövés nem csupán akkor hagyható el, ha a leírt, másokat veszélyeztető helyzet kialakul.
A rendőrségi törvény 56. §-ának (2) bekezdése ugyanis így szól: „A lőfegyverhasználatot
megelőző intézkedések részben vagy teljesen mellőzhetők, ha az eset összes körülményei
folytán a megelőző intézkedésekre már nincs idő, és a késedelem az intézkedés
eredményességét, a rendőr vagy más személy életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti.” A
megfogalmazásból kétségtelenül kitűnik, hogy a határozat által említett helyzeten túlmenően
az intézkedés eredményessége is olyan érdek, ami a megelőző jelzések mellőzését
megalapozza.
Ezt az értelmezést támasztja alá ugyanazon törvény egy másik rendelkezése, amely kimondja:
„Több lehetséges és alkalmas rendőri intézkedés, illetőleg kényszerítő eszköz közül azt kell
választani, amely az eredményesség biztosítása mellett az intézkedéssel érintettre a legkisebb
korlátozással, sérüléssel vagy károkozással jár.” Mindebből egyértelműen az a következtetés
adódik, hogy lehet lőfegyvert használni az emberölés elkövetőjével szemben, ha a rendőr nem
tudja utolérni, és elfogása ezért egyébként nem volna lehetséges.
Márpedig ez abszurd. Az alkotmány értelmében ugyanis „senki sem tekinthető bűnösnek
mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.”
A rendőrségi törvény értelmében azonban egyenesen szándékos emberölést kell
megállapítania annak a rendőrnek, aki a lőfegyverét menekülő bűnelkövetővel szemben
kívánja használni. Hogyan lehetséges ez, amikor az elhamarkodott ítélkezéstől óv mindenkit
az alaptörvény idézett rendelkezése? Az Alkotmánybíróság azt mondta ki: csak akkor lehet
szó elfogás vagy szökés akadályozása miatti fegyverhasználatról, ha a rendőr kétséget
kizáróan tudja: akire lő, az a személy korábban embert ölt. Ám konkrét ismeretszerzési
forrásokat nem jelöl meg sem a törvény, sem a hivatkozott határozat.
Az AB döntése azt a lehetőséget is felveti, hogy az illető ugyan szándékosan oltotta ki más
életét, azonban jogos védelmi helyzetben, esetleg végszükségben tette, amit tett. Erre az a
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megoldás, hogy a rendőrnek nem kell vizsgálnia az illető magatartása jogellenességének
esetleges hiányát, amiből okszerűen az következik, hogy azt is lelőheti, akit egyébként a
bíróság felmentene, mert büntethetőséget kizáró ok állapítható meg. Számos ok (pl. jogos
védelem, elmezavar, öntudatlan állapot vagy az elkövető gyermekkorú) eltörölheti a
büntetőjogi felelősséget, de a rendőr általi lelövetés veszélyét ezek szerint nem.
hvg.hu: Arról lenne szó, hogy a törvény és az AB gyakorlatilag jogosnak tekinti a veszélyes
vagy az annak tűnő bűnöző esetében az előrehozott büntetést is, még akár – az egyébként
1990-ben éppen az AB által eltörölt – halálbüntetést is?
Sz. I.: Mindenesetre elgondolkodtató, hogy az Alkotmánybíróság az e rendelkezésre
vonatkozó indokolás befejezésénél határozottan leszögezte: nem a bűnüldözés
hatékonyságának fokozása, nem is önmagában a büntetőeljárás lefolytathatósága az a cél,
aminek az elérése érdekében ilyen módszer is megengedett. Hanem annak a követelménynek
az érvényesítéséről van szó, amely az élethez való jogból fakad, és amelynek az a lényege,
hogy annak megsértése esetén az elkövetőnek jogi eljárással kell szembesülnie. Ez nem
egészen világos. Tehát nem az eljárás lefolytatása az érdek, hanem az azzal történő
szembesülés? Ha meghal az illető (aminek a lehetőségével a realitások és a hazai
fegyverhasználati esetek ismeretében az Alkotmánybíróság is számolt), akkor maga ez a
cselekmény volna a jogi eljárás? Akkor is, ha – mint később kiderül – a rendőri akció áldozata
például jogos védelemben cselekedett?
hvg.hu: A 15 évvel ezelőtti beadványának mely részeit tárgyalta már az AB?
Sz. I.: A törvényt 18 pontban támadtam meg amellett, hogy az indítványban is leszögeztem:
véleményem szerint az egész jogszabály hibás alapokra épít. 2003-ban és 2004-ben több
határozat született, lényegében valamennyi kifogásomat elbírálta a testület. Az
Alkotmánybíróság nem elkülönítetten és az indítvány pontjai szerint hozta meg a döntéseit,
hanem több kezdeményezést együttesen tárgyalva határozott. Összességében az általam
felvetett problémák mintegy harmadát értékelte a beadványaimnak megfelelően a testület,
számos rendelkezést meg is semmisített. Több esetben nem volt szükséges az elbírálás, mert
időközben (a beadványommal hosszú éveken keresztül nem foglalkoztak érdemben) a
jogalkotás korrigálta a hiányosságokat (például az előállításról való kötelező tájékoztatásra
vonatkozó elvárást beépítették a törvénybe).
hvg.hu: Ön régóta szorgalmazza, hogy a rendőrség központi irányítását váltsa fel vagy
egészítse ki valamiféle önkormányzati modell. Ez a rendszerváltást követően lekerült a
napirendről, most éppen a rendőrség hatékonysági problémái miatt többen újra „felfedezték”.
Látva az önkormányzatok szerény teljesítményét a szociálpolitika és a közoktatás terén még
mindig hisz a helyi kézben lévő rendőrségben?
Sz. I.: Az államszervezeti kérdések rendezése nem függhet az egyes intézmények pillanatnyi
teljesítményétől. Egyébként sem az a kérdés, hogy ki irányítja a rendőrséget. A rendőr
Magyarországon igen alapos képzés után kerül szolgálatba, tehát az esetek döntő többségében
a törvény alapján önállóan kellene eljárnia, amire egyébként képes is lenne. A szakirányítás
jelenlegi – túlcentralizált és túlmilitarizált – rendszere viszont logikusan azt eredményezi,
hogy a tábornokoknak bizonyítaniuk kell, szükség van rájuk, tehát utasítanak, irányítanak
akkor is, ha az nem indokolt. A felülről történő mozgatás gyakran káros, mert elszakítja a
közbiztonság őreit a helyi problémáktól. Az önkormányzati rendőrség nem azt jelenti, hogy a
helyi testületek és/vagy apparátusok utasítanák a rendőröket egyes beavatkozásokra. A
rendszerváltás időszakában már egyszer kidolgozott elképzelés a „kézi vezérlés” helyett az
erős jogszabályi környezet kiépítését, továbbá a felelősségi viszonyok ahhoz igazítását írta
volna elő. A helyi irányítás tehát itt elsősorban szervi (vagyis a feltételek biztosítására
irányuló) volna, bár az igaz, hogy a közbiztonsági problémák feltárásában és közvetítésében a
helyi demokrácia formái nagyobb szerepet kapnának. Érdemes megemlíteni azt az
alkotmányjogi nonszenszt, hogy a rendőrségi törvény egyik pontja szerint az önkormányzati
rendelet nem is jogszabály!
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hvg.hu: De egy efféle „helyiérdekű” szervezet például képes lett volna-e elfogni a
romagyilkosságok gyanúsítottjait? Vagy képes lenne-e bármilyen a város falain túl nyúló
bűnügy felderítésére?
Sz. I.: Senki nem gondolja komolyan (én sem), hogy központi rendőri működésre nincs
szükség. A nemzetközi szervezett bűnözés, a terrorizmus elleni védekezés vagy a nagy
területen szóródó sorozatgyilkosságok felderítése természetesen igényli a centrális szerv(ek)
tevékenységét. Ez azonban a rendőri munkának alig néhány százalékát teszi ki, másrészt pedig
nem irányítást, hanem konkrét munkát követel. Az önkormányzati rendőrségi modell tehát
nem zárja ki az országos hatáskörű egységek fenntartását.
hvg.hu: Lehetne-e hatékonyabban mérni a rendőrség és a rendőrök teljesítményét, mint
ahogyan most történik?
Sz. I.: Egészen biztosan lehetne, erre vonatkozóan számos kitűnő tanulmány született.
Léteznek is olyan rendőri szervek, ahol árnyaltan, a minőségre összpontosítva kísérik
figyelemmel az állomány működését. Az ilyen rendszerek és javaslatok közös vonása, hogy a
bűncselekmények számának alakulása és a felderítési mutatók helyett/mellett a mutatók széles
körét vonják be az elemzésbe és értékelésbe (például a lakosság elégedettsége, a panaszok
száma és tartalma stb.). Problémát jelent ugyanakkor, hogy nem tudni: mit várnak el a
rendőröktől. A törvény szerint feladat például a közrend védelme, azt azonban sem a
jogszabály, sem pedig annak magyarázata nem mondja meg, hogy mit is kell ezen érteni.
Mérni akkor lehet, ha tudjuk, mihez kell.
9.4.3.

Újabb botrány ez durvább mint a Cozma ügy?217

A hírhedt fekete sereg vezetője vasárnap hajnalban megszökött a házi őrizetből, erről kedd
délben értesült a Fővárosi Bíróság. A belföldi elfogatóparancsot még aznap kiadták a férfi
ellen, az európaival viszont 24 órát vártak, M. Róbertnek így négy napja volt arra, hogy
külföldre távozzon. Hogy a bíróság miért nem adta ki azonnal a körözést, arra nincs
magyarázat, de az sem tisztázott, hogy ki a felelős a szökésért.
M. Róbert, a hírhedt "fekete sereg" vezetője megszökött a házi őrizetből, erről a Fővárosi
Bíróság kedd délben értesült. A férfit több bűncselekmény elkövetésével is vádolják, egyebek
mellett emberöléssel és a bűnszervezet létrehozásával is. A vád szerint a férfi ölette meg
"Ragyás Tónit", és egy lövöldözésbe torkolló bandaháború miatt is felelősségre kívánják
vonni.
M. Róbert ellen a Fővárosi Bíróság egészen szerda délutánig csak belföldi elfogatóparancsot
adott ki, az európai és a nemzetközi körözéssel több mint 24 órát vártak. Kérdésünkre, hogy ez
miért így történt, miért nem adták ki azonnal az elfogatóparancsokat, nem merült-e fel bennük,
hogy a vádlott rögtön külföldre távozik, a Fővárosi Bíróság nem adott választ.
Megkeresésünkre a sajtóosztály csupán annyit közölt: a bíróság a szükséges információk
beszerzését követően azonnal intézkedett a szökésben lévő M. Róbert vádlottal szemben,
először a belföldi elfogatóparancs, a szerdai napon pedig a nemzetközi és európai
elfogatóparancs kibocsátása iránt.
A férfi ügyvédje az Origónak elmondta, védence nem kedden, hanem már vasárnap hajnalban
megszökött a házi őrizetből. Így, a 24 órás késlekedéssel M. Róbertnek összesen négy napja
volt arra, hogy külföldre távozzon.
Nem ez az első, hogy az eljáró szerv nem siet kiadni az európai körözést. A Cozma-ügy
esetében az elfogatóparancsot a gyilkosság után több mint 15 órával adták ki, két gyanúsított
ekkor már Ausztriában volt, ott kapták el őket az osztrák rendőrök. Az egyébként máig
tisztázatlan, hogy kézre kerítésük az elfogatóparancsnak vagy egy szerencsés véletlennek
köszönhetőn történt meg...
Ki a felelős a szökésért?
M. Róbert szökésének ügyében nemcsak az elfogatóparanccsal kapcsolatban merülnek fel
kérdések. Nem tisztázott az sem, hogy miért nem őrizték napi 24 órában a súlyos
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bűncselekményekkel vádolt férfit. A Fővárosi Bíróság arról tájékoztatott, hogy erre a törvény
szerint nincs lehetőség, gyakorlatilag kétféle őrzési mód van: az egyik járőr útján, eseti
ellenőrzéssel, a másik pedig a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel. Ezt
Hornyák Szabolcs, a Pécsi Tudományegyetem büntetőjogásza is megerősítette.
Mint megtudtuk, M. Róbert és társai ügyében a bíró a mozgást nyomon követő módszert
szerette volna alkalmazni, ebbe a vádlott is beleegyeztek. A bíróság ezután megkereste az
illetékes rendőrkapitányságokat, amelyek azonban úgy nyilatkoztak, hogy ennek a technikai
feltételei nincsenek meg. Ezért a bíróság előírta, hogy a házi őrizet szabályainak megtartását a
rendőrség járőr útján és naponta legalább három alkalommal eseti ellenőrzéssel köteles ellátni.
Hogy a bíróság miért nem rendelt el gyakoribb ellenőrzést, az nem derült ki.
Fejek hullanak a szökés miatt?
"A bíróság sajnálatosnak tartja, hogy a rendőrség nem fordított kellő gondot a vádlottak
őrzésére, annak ellenére, hogy tudomásuk volt arról, hogy az ügy ítélet közeli állapotban van"
– szögezték le. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán közleményt ígért az ügyben,
csütörtökön viszont már azt mondták, nem kívánnak nyilatkozni. Így az sem derült ki, hogy
kívánnak-e felelősségre vonni bárkit is M. Róbert szökéséért.
Cikkünk megjelenése után Tóth Gábor vezérőrnagy, budapesti rendőrfőkapitány újságírói
kérdésre válaszolva elmondta: belső vizsgálatot rendelt el a szökés miatt, és ha a vizsgálat
komoly mulasztást állapít meg, akkor akár az állását is vesztheti a mulasztó. A rendőrök
egyébként – mint utóbb kiderült – több mint egy napig nem néztem M. Róbert felé.
Míg a bíróság a rendőrséget hibáztatja, mások úgy vélik: a legnagyobb hiba, illetve a
kulcskérdés az, hogyan juthatunk el odáig egy büntetőügyben, hogy az előzetes letartás
időtartama eléri a három évet? A bíróság az ügyről azt mondja, a bizonyítási eljárás nagyon
bonyolult volt és nehéz. A vádlottak a perelhúzó cselekmények mindegyikét kimerítették,
továbbá a nyomozó hatóság is további három féllel egészítette ki vádlottakat.
9.4.4.

Év végére egymásra talált az MSZP és a Fidesz218

Bár korábban éppen a titkosszolgálatokat érintő ügyekben volt az egyik legélesebb retorikai
csata a Fidesz és az MSZP között, év végére mintha ismét egymásra találtak volna a nagy
pártok. Tóth Károly és Simicskó István szerint "végre ismét a szakmaiságon van a hangsúly",
más háttéralkut gyanít.
Személyesen egyeztetett egymással Demeter Ervin, az Orbán-kormány volt titokminisztere és
Tóth Károly a parlament nemzetbiztonsági bizottságának szocialista alelnöke a minősített
adatok védelméről szóló törvényhez benyújtott módosításokról. Az évek óta a parlament
napirendjén szereplő, majd szocialista kérésre többször visszavett, kétharmados törvényt mármár úgy tűnt, nem sikerül elfogadni ebben a ciklusban, de az őszi ülésszak utolsó napján
simán átmentek a Tóth Károly által benyújtott módosítók, majd maga a törvényszöveg is.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az MSZP-nek eddig is inkább a korábbi koalíciós partner
SZDSZ-el volt vitája a törvényt illetően, amit jelzett most az is, hogy a Pető Iván, Gulyás
József (azóta már független képviselő) által benyújtott módosítókat közösen pattintotta vissza
a két párt. A tervezethez benyújtott Tóth-féle módosító indítványokkal civil szervezetnek
(Társaság a Szabadságjogokért, Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, Transparency
International) volt több kifogásuk, ők Sólyom Lászlóhoz is fordultak, mert szerintük az
elfogadott jogszabály több helyen is alapjogokat sért, például (például a bírósághoz fordulás
jogát), és nem szünteti meg az állam túlhatalmát az információk birtoklása kapcsán.
9.4.4.1.

Lobbi csoportok

A parlament folyosóján közszájon forog a pártokon átnyúló "titkosszolgálati lobbi" fogalma
(csakúgy egyébként, mint például az "önkormányzati lobbié"), és a frontvonalak ezekben a
kérdésekben valóban gyakran nem pártok szerint rendeződnek, információink szerint például
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a Fideszben a Balog Zoltán vezette emberi jogi vonal támogatta a civileket, de végül
alulmaradtak a párton belül.
A Fidesz az őszödi beszéd után többször is a titkosszolgálatokon, nemzetbiztonsági ügyeken
keresztül támadta a leghevesebben a Gyurcsány-, majd az annak "kistestvérének" tartott
Bajnai-kormányt. A párt politikusai szerint Szilvásy György titokminiszterré nevezésével a
nemzetbiztonsági szolgálatok is a politika eszközévé váltak, több esetben is azt sejttették
politikusai, hogy a történtek (például 2007 elején, a rendőrpalotára leadott géppisztoly
sorozat, melynek tettesét máig keresik) valójában megrendezett cselekmények.
Ezért is lehet meglepő, hogy decemberben a korábbiakhoz képest szinte "idilli" állapotok
köszöntöttek be a nemzetbiztonsági bizottságban: a már említett titoktörvényen túl a
testülethétfői ülése is "boldog békeidőket" idézte: Juhász Gábor miniszter előterjesztésére a
testület ellenszavazat nélkül (a Fidesz-KDNP tartózkodásával) támogatta Balajti Lászlónak a
Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH), valamint Dobokay Gábornak a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatok élére való kinevezését. Dobokay az Orbán-kormány idején vezette az NBHt, majd külszolgálatot vállalt, tegnapig az Információs Hivatal főigazgatója volt.
Simicskó István utólag azt mondta: a tartózkodással azt akarták jelezni, hogy egyik jelölttel
szemben nincs szakmai kifogásuk, de erre a pár hónapra nincs sok értelme új vezetőt
kinevezni. (Úgy tudjuk, a szakmai alkalmasság ellenére a kormányváltás után biztosan
menesztik mindkettőjüket.)
9.4.4.2.

"Nincs háttéralku"

Éppen a két jelölt pályája miatt nem lát semmi különöset kinevezésében Tóth Károly, a
nemzetbiztonsági bizottság szocialista alelnöke. "Teljesen természetes, hogy az NBH élére a
már tapasztalatot szerzett felsővezetők közül jelöljön a miniszter" – mondta a Hírszerzőnek
Tóth Károly, hozzátéve, "nagyon örül, hogy végre sikerült visszatérni egy ’nemzeti
minimumhoz’ nemzetbiztonsági ügyekben, és a politikai helyett ismét a szakmai kérdések
dominálnak". Kérdésünkre, hogy ezek szerint korábban ezek szerint szerinte is átpolitizált
volt a testület működése, azt mondta, hogy "valóban nem sikerült olyan légkört teremteni
időnként, ami a nyugodt munkához kellett".
Tóth szerint ugyanakkor semmilyen háttéralku nincs a két párt között, "mindössze arról van
szó, hogy két olyan párt, amelyikből az egyik valószínűleg hamarosan kormányozni fog, a
másik pedig szintén fog még kormányra kerülni, meg tud egyezni olyan kérdésekben,
amelyek egy kormány működőképességéhez szükségesek".
Hasonlóan látja a helyzetet Simicskó István, KDNP-s bizottsági elnök is. "Eddig volt
abnormális, ami a szolgálatok körül történt, most szakmai kérdésekről volt szó" – mondta,
hozzátéve, hogy más ügyekben ugyanúgy megvan a szembenállás a két nagy párt között,
például a Political Capital NBH-s megbízásai kapcsán létrehozandó tényfeltáró bizottság
ügyében, amit a Fidesz az SZDSZ támogatásával szavazott meg a szocialisták ellenében.
"Egy képviselő csak háromféleképpen fejezheti ki véleményét. Mi valóban alkalmasnak
tartottuk a két vezető jelöltet, de megszavazni mégsem akartuk őket az ismert kifogások
miatt, így csak tartózkodni tudtunk" – mondta Simicskó István, hozzátéve, hogy "korábban
mindig is jellemezte egyfajta nemzeti minimum a nemzetbiztonsági kérdésekben a pártok
álláspontját, jó lenne ehhez visszatérni".
"Akár előremutató is lehetne, hogy az MSZP és a Fidesz lényeges kérdésekben meg tud
egymással egyezni, de sajnos jellemző, hogy pont ilyen ügyekben állapodnak meg, mint a
minősített adatokról szóló szabályozás, amely jól mutatja a hozzáállásukat a
nyilvánossághoz" – mondta ugyanakkor Gulyás József, aki 2002 óta december elejéig volt a
nemzetbiztonsági bizottság tagja.
A független képviselő szerint "megmagyarázhatatlan, hogy az ellenzéki szerepre készülő
MSZP hozzájáruljon ahhoz, hogy a következő kormány gyakorlatilag korlátlanul tudjon
visszatartani akár közérdekű adatokat is a nyilvánosság elől, mint ahogy az is, hogy a Fidesz
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miért nem kéri az elmúlt rendszer állampárti iratainak a nyilvánosságra hozását, hacsak azért
nem, mert korábban az MSZP-hez és az MDF-hez hasonlóan őket is beavatottá tették a
titkosszolgálati vezetők, és ezáltal érdekeltté tették őket is az iratok visszatartásában".
9.4.5.

Kifeszítették a fogvatartottat a debreceni börtönben - Az őrnagy szerint öngyilkos
akart lenni219

Fehér Ábel valószínűleg nem felejti el egyhangú rabságának azt a tavaly júniusi napját, amikor
némi perpatvar után a debreceni börtön őrnagya, Széll Roland kiköttette, megfeszítve. Ezt az
embertelen és a büntetés végrehajtás rendszabályaiban teljesen ismeretlen eljárást egy
szóváltás előzte meg – írja a belpol.hu. A szemtanúk szerint Széll őrnagy hergelte a rabot, aki
tehetetlen dühében belerúgott az ajtóba, ez után jött az elkülönítés és a kifeszítés úgy, hogy a
lábait az ágy alsó, a csuklóját pedig a felső rácsához bilincselték. Széll őrnagy szerint
öngyilkos akart lenni a rab, aki tagadta ezt.
Amúgy az öngyilkosságra készülő fogvatartottakat lehet bilincselni, elkülöníteni és aztán a
pszichiátriára szállítani, de kikötözni az bűncselekmény. Széll Roland azonban azzal
védekezett, ők ezt Sátoraljaújhelyen így szokták csinálni. A lap szerint Széll Sátoraljaújhelyről
érkezett Debrecenbe főhadnagyként s három hónap alatt ugrott előre két rendfokozatot, most a
fogva tartási ügyek osztályvezető helyettes. „Édesapja Újhelyen rendőri vezető volt, amolyan
érinthetetlennek tűnő kedvencként éli mindennapjait, munkatársai agresszív, kiszámíthatatlan
emberként ismerik. A közelmúltban már folyt ellene vizsgálat. Történt, hogy az egyik
munkatársa alól kirúgta a széket, mivel az nem ugrott fel jöttére előírás szerint. Az országos
parancsnokságról vezényelt vizsgálódás nem jutott semmilyen eredményre. Igaz, csak az
érintettet és a szemtanút nem kérdezték meg” – írja a belpol.hu.
A Debreceni Katonai Ügyészség úgy tájékoztatta a lapot, hogy a vizsgálatot időközben
lezárták, mert F.Á. állítását nem sikerült bizonyítani. A belpol.hu birtokában van az egyik
szemtanú vallomása, aki látta a kifeszített rabot. Ezt, egyébként a hivatalos vizsgálatkor is
elmondta, de valahogy nem vették figyelembe. További két szemtanúról is tud a belpol.hu,
akik látták az esetet, de nem mertek semmit tenni Széll őrnagy intézkedése ellen.
9.4.6.

Párhuzamos világ! De vajon milyen veszélyeket rejt?220

Malajziai építészek olyan börtönvárosokat terveztek, amelyek a civil lakosok városrészei felett
terülnének el párhuzamos világként.
Az ötlet abból a megfontolásból fakad, hogy nem elegendő a bűnözőket lecsukni és "hűvösön"
tartani bizonyos kiszabott ideig, gondolni kell a rehabilitációjukra. Ez párhuzamos világként
megépíthető börtönváros esetében azt jelentené, hogy a rabok mezőgazdasági, gyári és egyéb
munkákat végeznének az alant elterülő város javára, s ezzel börtönéveik letöltése közben, szép
lassan hozzászoknának a normális élethez, s remélhetőleg tisztességes polgárokként térnének
vissza a társadalomba.
Ám kérdés, hogy a lent lakó tisztességes polgárokat milyen érzésekkel töltenék el, hogy
felettük rabok tömegei élnek. Vagy, hogy egy nagy börtönlázadás milyen hatással lenne az
alant elterülő városra. Mindenesetre a tervek megvannak, s további megfontolásokon múlik,
hogy e nagyszabású tervekből mi és hogyan valósul meg a közeli vagy távoli jövőben.
9.4.7.

Hende Csaba, a vaskezű221

Álmodott-e a fideszes politikus arról is, hogy alig fél évvel később honvédelmi miniszterré
nevezik ki? Erről nem beszélt, de eddigi pályafutása során a honvédelmi tárcánál 1991-től
eltöltött három esztendő inkább afféle kitérőnek tetszik, mint fősodornak. Hende Csaba
tartalékos honvéd ezredesnek ugyanis azóta kevés köze van a hadsereghez. Igaz, a politikusi
létében korábban is akadt néhány meglepő fordulat.
534/1098

9. A nemzetbiztonsági szolgálatok a Magyar Köztársaság jelenlegi biztonsági-védelmi rendszerében

A Szombathelyen született Hende Csaba 1983-ban az ELTE jogi karán végzett summa cum
laude minősítéssel. Ezt követően szülővárosában ügyvédjelölt lett, majd 1987-től 1991-ig
ügyvédként dolgozott. Ám a politika szele is megcsapta, hiszen 1989 novemberében
csatlakozott a demokratikus ellenzékhez. Belépett az MDF-be, és ez egész későbbi karrierjét
meghatározta. A többek által szorgalmas háttérembernek tartott Hende a fórum helyi
szervezetének elnöke, később a Vas megyei, majd országos választmányának, utóbb már
országos elnökségének tagja, 1999-től 2002-ig pedig alelnöke.
Első kormányzati pozícióját is MDF-tagságának köszönheti: az Antall-kormány honvédelmi
minisztere, az ugyancsak Vas megyei Für Lajos – aki maga is részt vett a fórum körmendi
szervezetének megalakításában – hívta az alig több mint harmincéves jogászt 1991-ben
Budapestre. A HM-ben volt kabinetfőnök, parlamenti titkár, és vezette a jogi főosztályt is.
Máig egyik legnagyobb sikereként emlegeti, hogy részt vett a honvédelmi törvény
előkészítésében, és ő vezette a hatpárti egyeztetést, amelynek eredményeként az Országgyűlés
1993 végén egyetlen ellenszavazat mellett fogadta el az előterjesztést. Ez kétségkívül nem
lebecsülendő teljesítmény, hiszen addigra az MDF és a KDNP parlamenti többsége
bizonytalanná vált, s már javában folyt a választási kampány.
Az 1994-es országgyűlési választáson a szavazók ezt nem méltányolták: Hende
Szombathelyen alulmaradt az SZDSZ-es jelölttel szemben. Így az önkormányzati képviselői
poszttal vigasztalódik, s megint egyéni ügyvédként dolgozik. De a nagypolitikával sem szakít,
hiszen 1996-tól az MDF országos elnökségének tagja. A remélt mandátumhoz azonban
egyetlen lépéssel sem került közelebb, mert 1998-ban csak a Vas megyei és az országos listán
indítják – ott sem túl előkelő helyen –, és akkor a már évek óta gyengélkedő fórumnak az
ötszázalékos küszöb megugrására sem volt esélye.
A Fidesszel kötött választási együttműködés révén az MDF mégis önálló frakciót alakíthatott,
és tárcát is kapott. Dávid Ibolya igazságügy-miniszter pedig – pártja meghatározó emberei
ellenében – valamiért Hendét teszi meg politikai államtitkárának. Utóbb azt írja magáról:
különösen közel áll a szívéhez, hogy részt vehetett a Szent Korona-törvény megalkotásában.
Dávid az ambiciózus vidéki ügyvédet olyannyira megkedveli, hogy amikor 1999-ben az MDF
elnökévé választják, államtitkárát ülteti az országos alelnöki, majd 2001-től az általános
alelnöki székbe. Párttársai úgy emlékeznek, Hende a bizalmat igyekezett is meghálálni.
Állítólag többször hangoztatta, hogy nem az MDF-hez, hanem az elnökhöz kell hűnek lenni. A
fórum egy későbbi alelnöke szerint Hende odáig ment, hogy egyes megyékből a választmányi
ülések szó szerinti jegyzőkönyvét is bekérte, mert tudni akarta: nem bírálják-e valahol az
elnököt.
Sajátos hűségfogalom: hűtlen az elnökhöz, hűtlen a párthoz. A 2002-es választási kudarc után
ugyanis – íme, egy újabb furcsa kacskaringó – már Orbán Viktor kérte föl Hendét, hogy
legyen a kabinetfőnöke, mert állítólag államtitkárkodása idején szoros kapcsolatba kerültek.
Hende erről állítólag az Országház folyosóján tájékoztatta Dávid Ibolyát.
Vannak olyanok, akik újabb és ígéretesebb hűbérurat keresnek maguknak – így kommentálták
a lépést akkor a párton belül. Azóta sokszor öszszesúgnak a háta mögött: jobbágy, mondják.
Az újdonsült kabinetfőnökre hamarosan újabb kihívás várt, Orbán Viktor 2002. május 7-én, a
budai Várban felhívást tett közzé, imigyen: „Arra kérem önöket, hogy (…) hozzanak létre kis,
néhány emberből álló csoportokat, baráti csapatokat, polgári köröket. Nem jogi formákra,
hanem együttlétre, összefogásra, készenlétre van szükség”. Az alakuló mozgalom
főkoordinátorává pedig Hendét tette meg. Hende aztán a Fidesz elnökének nevében arra
buzdította a polgári körösöket, hogy a 2004-es EP-választáson a Fideszre szavazzanak. – Ezzel
önmagát minősíti! – fakadt ki ekkor Dávid Ibolya, s Hende aztán ki is lépett a fórumból, majd
beült a Fidesz frakciójába.
Sajátos út, sajátos értelmezésben: „Nem én váltam árulóvá, hanem az MDF tért le az antalli
útról.”
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Hende nyugodt, aprólékos, szívós munkát végzett. „A polgári körök nélkül a Fidesz csupán
jelentéktelen középpárt volna”, mondta tavaly Orbán Viktor, igaz, Hende elhagyta a polgári
köröket is: a főkoordinátor már nem áll a kapitányi hídon.
A honvédelmi miniszteri bársonyszék új gazdája határozottan állítja, hogy korábban alaposan
elmélyülhetett a honvédség ügyeiben, négy évig pedig igazságügyi államtitkár volt, megfelelő
jártasságot szerzett tehát a kormányzati munkában. A képet árnyalja, hogy Magyarország ma
egy katonai szövetség tagja, és a NATO működését illetően Hendének csak korlátozott
ismeretei lehetnek. Forrásaink szerint azok a szakértők sem feltétlenül rendelkeznek naprakész
információkkal, akikre támaszkodva a miniszter e feladatra készült. A jobboldalon honvédelmi
kérdésekben leginkább a KDNP-s Simicskó István exponálta magát, akit – vélhetően ezért –
hosszú ideig a miniszteri poszt várományosának is tekintettek.
Mellette szólt az is, hogy a ZrínyiMiklós Nemzetvédelmi Egyetemen hadtudományból PhD
fokozatot szerzett, vagyis a szóba jöhető politikusok között valószínűleg ő mozog leginkább
otthonosan a hadsereg ügyeiben. Ám be kell érnie a parlamenti államtitkári poszttal. Hende
tehát mégis jutalom gyanánt ülhet a miniszteri székbe? Vagy engedelmes végrehajtónak
tartják? Esetleg jobb szervező, nagyobb stratéga, ügyesebb politikus? Ki tudja.
Tény, hogy hivatalba lépése után azonnal lefejezte a hadsereg tábornoki karát. „Úgy
döntöttem, ahogy döntenem kellett”, kommentálta a lépést, amit a hadseregnél tapasztalható
szakmai és morális válsággal magyaráz. Csakhogy a magyar honvédség nemzetközi
szerepvállalásával a NATO rendkívül elégedett, a kirúgott vezérkari főnök pedig a
szövetségen belül meglehetős elismertségnek örvend.
Igaz, a miniszter ezt másképp látja. A honvédség nem képes választ adni a XXI. század
kihívásaira, nem képes ellenállni egy esetleges katonai fenyegetésnek, főleg, hogy kérdéses,
nem tekintik-e egyes szomszédai ellenségüknek Magyarországot, mondta Hende.
Fegyverrendszerek és eszközök sora szorul rövid időn belül korszerűsítésre, az meg a katonai
képességek csökkenését okozza, hogy egész fegyvernemi kultúrák tűntek el, sorolja tovább a
gondokat, elárulva, hogy Magyarországon csupán jelképesen maradt fenn a tüzérség és
jelképes erőt képviselnek a harckocsizó egységek.
Ez forrásaink szerint egészen elavult megközelítés – ráadásul a NATO-nak nem is ilyen
képességekre van szüksége –, hiszen néhány nagyhatalom kivételével senki nem engedheti
meg magának, hogy valamennyi létező fegyvernemet hadrendben tartsa.
„Egy társadalomban természetes, hogy a haderő a nemzet büszkesége, szeme fénye”, fogalmaz
patetikusan Hende. Ehhez azonban, teszi hozzá, „vaskézzel, vasszigorral” le kell törni a
korrupciót. Prioritásként kezeli a honvédség hadrafoghatóságának erősítését, a tisztképzési és
továbbképzési rendszer megújítását, a missziós feladatokat ellátó állomány felszerelésének
fejlesztését. De miből lesz minderre pénz? Ez a legnagyobb talány. Nyilván sok múlik majd az
új honvédelmi miniszter érdekérvényesítő képességén. Hende abban bízhat, hogy Orbán már
többre értékeli ezt a területet, mint első miniszterelnöksége idején, amikor a tárcát átengedte a
kisgazdáknak. Meg abban, hogy antalli úton jár. Hűséget kap cserébe.
9.4.8.

Mennie kell a vezérkari főnöknek

Hende Csaba a honvédség legfontosabb posztjain rendelt el személycseréket alig két nappal
hivatalba lépése után. A miniszter szakmai és morális válsággal indokolta a leváltásokat,
amely több területet is érint.
A tárca vezetője június 5-ével kezdeményezi a köztársasági elnöknél Tömböl László
vezérezredes, a HM Honvéd Vezérkar főnökének felmentését. Hazuga Károly altábornagy,
vezérkarfőnök-helyettest pedig keddi nappal mentette fel, ahogy Szilvásy Istvánt, a HM
Állami Egészségügyi Központ főigazgatóját is.
Madarász Károly altábornagynak, a Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának és Kovácsics
Ferenc altábornagynak, a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatójának felmentését szintén
június 5-i hatállyal kezdeményezi a szakminiszter a kormányfőnél.
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Tömböl László vezérkari főnök utóda információk szerint Benkő Tibor altábornagy, a Magyar
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság (ÖHP) vezetője lesz, míg Kovácsics Ferenc
altábornagytól, a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatójától Domján László dandártábornok,
az ÖHP eddigi törzsfőnökhelyettese veheti át a hivatalt.
Vadai: túl gyors a tempó
A honvédelmi minisztérium volt államtitkára szerint minden politikai vezetőnek joga van
megválasztania azt a személyt, akivel együtt akar dolgozni. Vadai Ágnes ugyanakkor túl
gyorsnak és érthetetlennek nevezte Hende Csaba döntését.
A szocialista politikus az fn.hu-nak azt mondta, egy olyan miniszter, aki a 90-es években látott
utoljára hadsereget, majd hivatalba lépése után 48 órával levált egy négy csillagos tábornokot,
az vagy zseni, vagy nem tudja, mit csinál. Szerinte példátlan eset történt, ami bizonytalanságot
szül a 26 500 fős állományban.
Tömböl Lászlót tavaly januárban nevezték ki a hadsereg élére, miután elődje Havril András
nyugdíjba ment. Az 53 éves mérnök vezérezredes a NATO nápolyi és veronai központjában
szolgált, de fél évet Koszovóban is eltöltött, ahol a KFOR erők kiképzését vezette.
9.4.9.

Esküjét követően lemondásra szólíthatják fel Pintért222

Pintér Sándor leendő belügyminiszter az Orbán-kormány álláspontjával szögesen ellentétes
véleményt fogalmazott meg a 2006-os őszi események kapcsán. Kérdés, hogy a
véleménykülönbség milyen hatással lesz az üggyel kapcsolatos vizsgálatokra, elmaradhat-e
emiatt a nagy hévvel beígért felelősségre vonás?
Pintér Sándor hétfői bemutatkozó nyilatkozata után újságírói kérdésre válaszolva azt mondta:
nem gondolja, hogy Gergényi Péter volt budapesti rendőrkapitány törvénytelenül járt volna el
a 2006-os oszlatások levezénylésénél, de ezt az ügyészség feladata lesz megállapítani. Pintér
kijelentése óriási vihart kavart, hiszen a Fidesz éveken át túlkapásként értékelte a 2006-ban
történteket, és egyik fő témájuk volt a felelősök számonkérésének követelése.
Enyhítendő a Pintér által okozott kárt, Orbán Viktor tegnap bejelentette, nem fogják szó nélkül
hagyni a 2006-ban történteteket, és a miniszterelnök első dolga az lesz, hogy egy
miniszterelnöki megbízottat nevez ki Balsai István személyében az események kivizsgálására.
Orbán Viktor hozzátette: ebben az ügyben nincs helye óvatosságnak, hezitálásnak,
mindenkinek felelnie kell, aki ebben részt vett, nincs kivétel sem rangra, sem beosztásra, sem
életkorra tekintettel.
A leendő kormányfő tehát bekeményített, egyértelműsítette álláspontját. Ez viszont nem zárja
ki, hogy a jövőben nem alakulnak ki feszültségek amiatt, hogy Pintér Sándor egykori
üzlettársa és barátja is a feltételezett felelősök között lehet.
A témában próbáltuk megszólaltatni Szijjártó Pétert, nevezetesen arról, hogyan fogják kezelni,
ha Pintér kitart álláspontja mellett, illetve, hogy veszélyeztetheti-e a felelősségrevonást, hogy a
belügyminiszter a frakcióval és a vizsgálódásra kijelölt megbízottal ellentétes véleményen van,
ám a miniszterelnök leendő szóvivője nem volt elérhető.
Kérdésünkre, hogy a véleménykülönbség okozhat-e feszültséget közte és Pintér Sándor között,
és hogy ez milyen szinten hátráltathatja a munkában, Balsai István nem válaszolt, a témában
az egyébként elérhetetlen Szijjártó Péterhez irányított minket.
Balsai a feljelentéseket készíti majd elő.
Pintér kijelentését látva nemcsak a feszültségek miatt vetődik fel egy sor kérdés. Az is
tisztázásra vár, hogy ha úgyis az ügyészség feladata lesz megállapítani, hogy ki követett el
törvénytelenséget, akkor mi lesz a dolga Balsai Istvánnak?
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Balsai erről annyit mondott: az ügyészség azt vizsgálja, amit elé tesznek, ami feljelentéssel
oda kerül. Felvetésünkre, hogy akkor e feljelentés elkészítése lesz az ő feladata, Balsai nem
válaszolt, ehelyett ismét Szijjártó Péterhez irányított minket.
A Fidesznél beszédesebb volt a Jobbik. A párt szóvivője, Dúró Dóra érdeklődésünkre
elmondta, amennyiben Pintér Sándor nem kér bocsánatot kijelentéséért, akkor az is
elképzelhető, hogy a kormányalakítást követően a belügyminisztert lemondásra szólítják fel.
9.4.10.

Pintér Sándor rejtélyes hangfelvétele - Soha nem derül ki az igazság?223

Bár Pintér Sándor ígéretet tett arra vonatkozólag, hogy hajlandó lesz odaadni azt a
hangfelvételt, amelyből kiderül, valójában mit is mondott Gergényi Péterről és a 2006-os
rendőri brutalitásról bemutatkozó nyilatkozatában, a leendő belügyminiszter ennek mégsem
tett eleget. A STOP hiába kérte a felvételt, nem kapta meg. Miért?
Ellentmondásos információk láttak napvilágot arról, hogy Pintér Sándor leendő
belügyminiszter milyen nyilatkozatot tett Gergényi Péterről, aki a 2006-os őszi események
alatt a rendőr-főkapitányi posztot töltötte be.
Az első tudósítások szerint Pintér Sándor bemutatkozó nyilatkozatainak egyikében azt
mondta: nem gondolja, hogy Gergényi Péter volt budapesti rendőrkapitány törvénytelenül járt
volna el a 2006-os oszlatások levezénylésénél, de az ügyészség feladata lesz ezt megállapítani.
A kijelentés hatalmas felháborodást keltett, az ügyben tűzoltásként a Fidesz több prominense
is felszólalt. Varga Mihály alelnök szerencsétlen, elsietett kijelentésként aposztrofálta az
elmondottakat, Lázár János frakcióvezető pedig azzal magyarázta a nyilatkozatot, hogy "ha
valaki valakivel évtizedekig együtt dolgozik, akkor természetes, hogy a védelmére kel".
Az ügyben egyedül Pintér Sándor nem szólalt meg – egy ideig. Aztán Ózdon arra a kérdésre,
hogy fenntartja-e korábbi véleményét, amely szerint törvényesen járt el Gergényi Péter 2006ban, azt felelte: ő ezt nem mondta. "A pontos interjút kellene elővenni, ami egy kártyán nálam
megtalálható, hogy ha megkérdeznek egyszer, oda fogom adni. Köszönöm" – közölte a leendő
belügyminiszter.
A STOP élni kívánt e felajánlással, ezért megkereste Pintér Sándor szóvivőjét, hogy elkérje a
rejtélyes kártyát. Hiába, Pintér Petra ugyanis e kérésünknek nem tett eleget. "Ez a téma
nagyon lerágott csont már. Közbiztonság van, ami közügy, árvíz van, ami az országnak egy
jelentős részét érinti. Nem gondoljátok, hogy ezekkel kéne foglalkozni?" – utasította el a
kérést.
Kérdésünkre, hogy akkor ezek szerint Pintér Sándor ígéretével szemben mégsem adja oda a
kazettát, Pintér Petra annyit mondott: nem tudja, hogy odaadja-e, nem ez a téma manapság.
"Ebben az ügyben minden elhangzott, aminek el kell hangoznia" – tette hozzá. Kérdés, hogy a
leendő belügyminiszter miért húzódozik a kártyán található interjú nyilvánosságra hozatalától,
mi lehet a felvételen? Bár a kérdés érdekes, úgy látszik, a választ egyelőre biztosan nem tudjuk
meg.
9.5.

Összegzés valamint következtetések és ajánlások a 9. fejezet alapján

9.5.1.
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A Magyar Köztársaság biztonságában, védelmében meghatározó szereplők: a
honvédség, a rendőrség-határőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a vám- és
pénzügyőrség, a katasztrófavédelem, de nevesíthető szereplők még: a bíróságok, az
ügyészségek és a büntetés végrehajtás is. Nagyon fontos ezen szervezetek
működését szabályozó törvények alapos vizsgálata, mivel feltárhatjuk a
hasonlóságokat, átfedéseket, az esetleges diszharmóniákat, és hiányosságokat, a
korszerűsítések, harmonizálások, meg(nem)valósulási anomáliák, a gyakorlatban
eltérő realizálódások és kiemelten az együttműködések előírásainak illetve
lehetőségeinek szemszögéből.
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9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

A komplex biztonságunk illetve védelmünk hatékonysága, eredményessége nagyon
szorosan összefügg az ebben résztvevő szervezetek összehangolt, rugalmas, a
mindenkori kihívásoknak megfelelő, dinamikus együttműködésével. Az
együttműködéseket az egyes résztvevők működését szabályzó törvények rögzítik, de
más jogszabályok is kiegészítik, az öntevékenység nagyszerű lehetősége mellett.
Sajnos a kétharmados törvények módosítását megakadályozó pártpolitikai illetve
hatalmi érdekellentétek áldozatai azok a törvények is, amelyek módosítása
feltétlenül szükséges lenne az adófizetők biztonsága, az új kihívások hatékony
kezelése érdekében. Ide sorolhatók a sokkal hatékonyabb együttműködést biztosító
vonatkozások is.
A biztonsági illetve védelmi szektor (államigazgatási) szervezetei közötti
együttműködéseket az egyes szervezetekre vonatkozó jogszabályok rendezik
bizonyos mértékben. Ezt egészítik ki az öntevékenységek. A magyar biztonságivédelmi rendszer széttagoltsága, 4-5 minisztériumhoz tartozása kedvezőtlen a
hatékonyság és a gazdaságosság szempontjából. Ezen a téren a konzervatív nézetek
szerint, összevonásuk a rendszerváltás előtti szellemet idézné, bár mindenki tudja,
hogy az alkotmány, a demokratikus köztársasági forma ma már garantálja a
titkosszolgálatok jogszerű működését. A későbbi fejezetek értékelései alapján is
megállapíthatjuk, hogy a szolgálatok együttműködése többnyire megfelel (vagy
néha nem teljes mértékben) a jogszabályokban rögzített előírásoknak. Sőt, néhány
esetben – a vezetők jó együttműködési készségének köszönhetően – meg is haladja a
kötelezően előírt együttműködési szintet. Viszont az együttműködéseknek a
személyfüggése nem lehet garancia a biztonságunk által igényelt maximális
együttműködésekhez.
A nemzetbiztonsági szolgálatok sokoldalú és együttműködő kapcsolata a
társadalommal a legfontosabb tényező az elfogadásuk, a hatékonyságuk, az
értékükön való hasznosulások szempontjából. A nemzetbiztonsági szolgálatok az
államigazgatás részei, a kormányok jelentős támaszai, a politika és a média
„áldozatai”, a nemzeti biztonságunk gyöngyszemei. Stratégiai fontosságú, hogy a
társadalom és nemzetbiztonsági szolgálatok között közvetlenebb kapcsolat alakuljon
ki.
Annak ellenére, hogy a magyar titkosszolgálatok „rendszerváltása” optimálisnak
mondható, a szolgálatoknak nem sikerült visszanyerniük a rendszerváltás előtt
elvadított tömegek bizalmát, így a társadalomban kialakult ellenséges reflexek sem
szűntek meg. Emberileg érthető, hogy néhány év alatt nem tűnik el az 50 év
titkosszolgálati réme. Az elmúlt húsz év alatt jelentősen megváltozott (volna) ez a
rossz társadalmi reflex, de sajnos az azóta eltelt kormányidőszakok, a magyar média
negatív hírversenyei nem kedveztek eléggé a társadalmi felejtésnek. A különböző
kormányidőszakok eltérő mértékben és jelleggel erősítették illetve gyengítették a
rendszerváltás utáni magyar titkosszolgálatok társadalmi megítélését.
A társadalom és az ország érdekeinek illetve értékeinek védelme össz-nemzeti
feladat, ezért parancsolóan megköveteli az adófizetők pénzén működtetett katonai és
rendvédelmi szervezetek maximális kormányzati és politikai megbecsülését. A
mindenkori kormánynak és (bel)politikának, a parlamenti pártoknak az
egyetemleges felelőssége, kötelessége a nemzetbiztonsági szolgálatok olyan
irányítása, szervezése, működtetése, ellenőrzése és védelme, hogy a tízmillió
magyar biztonsága ne sérüljön. Sajnos az ezzel kapcsolatos felelősség és
kötelességérzet közel sem kielégítő. Így a magyar nemzetbiztonsági szolgálatokat ért
valós illetve valótlan támadások, a negatív társadalmi hatású „demokratikus”
médiahisztéria nagyon sokat árt a védelmünkben, a biztonságunkban egyre nagyon,
sőt meghatározó szerepet játszó nemzetbiztonsági szolgálatok hatékonyságának.
539/1098

9. A nemzetbiztonsági szolgálatok a Magyar Köztársaság jelenlegi biztonsági-védelmi rendszerében

9.5.7.

9.5.8.

9.5.9.

9.5.10.

9.5.11.

9.5.12.

540/1098

Az elmúlt két évtizedben kialakult magyar társadalmi megosztottság sajnálatosan, de
értelemszerűen megmutatkozik a közigazgatás, az államigazgatás és így
rendvédelem illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok körében is, bár kétségtelenül
kisebb mértékben és formában. Nagyon sok függ attól, hogy a szolgálatok vezetése,
hogyan kezeli ezt a jelenséget, mert kezelhető, de éppenséggel élezhető is. Ebbe a
problémakategóriába tartozik az is, hogy kormányváltások alkalmából, milyen
szintig „fejezik, cserélik le” a szolgálatokat, azaz milyen mélységig mennek le a
személycserékkel. A tapasztalat az, hogy – a rendszerváltástól számítva – bizonyos
fokig mindenütt nő a személycserék száma és mélysége, ami a komoly szakmai és
anyagi ráfordítással létrehozott hírszerzői illetve elhárítói értékeket jelentősen
devalválja. Célszerű és szükséges lenne egy olyan pártpolitikai konszenzus, hogy a
nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában konstruktívabb – kevésbé
„pártpolitikai” – párbeszéd érvényesüljön, a folyamatosság magasabb szintjének
biztosítása céljából.
A magyar médiumok, mint általában a globalizálódott média, lassan kicsúszik a
kormányok hatásköréből, ami a demokrácia szempontjából még nem lenne baj.
Azonban, a kormánytól „elszakadt” médiának is politikai és pénzügyi támogatásra
van szüksége, amit viszont olyan politikai, pénzügyi és gazdasági köröktől tud
megszerezni, amelyek számára a biztonság legfeljebb csak másodlagos tényező. Így
a média törvényszerűen ezen körök „hálójába” kerül. Továbbá a médiumok is
„pártosodtak” és így a magyar pártharcok eszközeivé váltak és ilyen minőségükben
semmi sem drága, még a nemzetbiztonsági tevékenység illetve hatékonysága sem.
Mindezt egy konszenzusosan felépített nemzetbiztonsági kommunikációval,
társadalomkapcsolati stratégiával ellensúlyozni lehetne, de mindenesetre kísérletet
kellene tenni erre.
A rendszerváltás óta napirendre kerülő ügynök hisztériák, a rendszerváltás előtti
Belügyminisztérium III/III-as valamint III/I,II,IV,V-ös szervezeti egységeinek
összemosása jelentős kárt okozott a rendszerváltás utáni nemzetbiztonsági
szolgálatoknak. Az ügynökügyek ilyen jellegű kiterjesztési kísérletei miatt, a
hírszerzést és kémelhárítást végző szakemberek, munkatársak joggal
bizonytalanodtak és bizonytalanodnak el, hogy majd egy bizonyos idő múlva, vajon
őket is üldözni fogja egy másik kormány. Ehhez azt is tudni kell, hogy a hírszerzés
és a kémelhárítás sem működhet hatékonyan, megfelelően ügynökök, ügynöki
hálózatok nélkül. Nem célszerű a belső politikai elhárítás besúgóit összekeverni a
hírszerzés és kémelhárítás munkatársaival, megnyertjeivel és ügynökeivel. A
mindenkori kormányok tehetnek azért, hogy ezek a hisztériák ritkuljanak és
csendesedjenek.
Az elmúlt években az NBH-hoz kapcsolódó, külső cégkapcsolati problémákat (pl.
UD Zrt.), valamint a rendőrséghez kapcsolódó roma ügyekben történt információilletve ügykezelési problémákat részben pártpolitikai megfontolások, részben az
érintett rendvédelmi szervezetek generálták. Ezek tipikus példái annak, hogy az
ilyen ügyeket a parlamentnek és a kormánynak minél gyorsabban és egyértelműbben
rendeznie kell, mert elhúzódásuk és a média általi „habverésük”, a biztonsági
érzetükre gyakorolt hatásuk révén, sokat árthat a tízmillió adófizető biztonsági
érdekének.
A titkosszolgálati miniszterek sűrű cseréje és alkalmasságuk megkérdőjelezése,
valamint az országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága általi elutasításuk komoly
károkat okozhatott a szolgálatok társadalmi megítélésének, és maguknak a
szolgálatoknak is.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok élén történt, 2009-es személycserék módja,
jellege, értelmetlensége, szakszerűtlensége, valamint az egyik szolgálatvezetőnek a
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teljes elutasítottság ellenére történő kinevezése szintén nagyon sokat ártott a
szolgálatok belföldi, nemzetközi, de ami a legfontosabb, a társadalmi megítélésének.
A 2007-2008-as, NBH-n belüli, Laborc féle átszervezésnek, jelentős vezetői
menesztéseknek politikai kalandorság jellege, politikai indíttatása nyílt titok volt a
politikusi, a rendvédelmi szakmai körökben, de a társadalom érdeklődő tagjai
számára is. Nem kizárt, hogy Laborc azzal a hipotetikus szándékkal lett a
kormánypárt kedvence, miszerint ő majd „jobbtalanítja” az NBH vezetését, amit a
kormány bűnsegédként fel is vállalt.
A rendszerváltás előtt a BM III. Főcsoportfőnökségén belül a III/3-as
Csoportfőnökség foglalkozott a magyar állampolgárokkal, illetve a belső reakció
elhárításával, amely szinte totális ellenőrzés alá vonta az állampolgárokat, egymás
ellenőrzésére való felkérések, megbízások, erkölcsi és/vagy anyagi kényszerítések
mellett is. Ez az, ami alapvetően és elsősorban kiváltotta a társadalom ellenszenvét,
felháborodását és tisztázó kezdeményezéseit. A társadalomnak jogos elvárása volt,
hogy a III/III-as ügyekben érintetteket legalább erkölcsileg marasztalják el. Ennek
egyik megnyilvánulása volt például az 1994 évi XXIII.-as törvény az egyes fontos,
valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyek
ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról.
A nemzetbiztonsági szolgálatok társadalmi megítélése, állandóan változó, egyes
elemeiben felerősödő, más elemeiben elhalványuló folyamat. Összességében a
társadalomban tudatosult, hogy e szervek tevékenységére a nemzeti
önrendelkezésünk
megőrzése,
függetlenségünk
biztosítása
érdekében
elengedhetetlenül szükség van. Feladataikat a társadalom, az állampolgárok
támogatása, együttműködő segítségnyújtása nélkül nem láthatják el. Az irányukban
megjelenő kritikai észrevételek inkább a jobbítás, mint az ellehetetlenítés
szándékából táplálkoznak. A jövőt illetően átgondolandók azok a javaslatok,
amelyek a szolgálatok új, specializációs igényeket kielégítő strukturális átalakítását,
az állomány alaposabb felkészítését és eredményesebb tájékoztatás kialakítását
célozzák meg. Ahhoz tehát, hogy az állami intézmények – ezen belül a
Nemzetbiztonsági Szolgálatok – társadalmi megítélésének pozitív elemei
erősödjenek, összehangolt, komplex intézkedésekre van szükség, amelyek az adott
szervek szakmai tevékenységében, szakszerű vezetésében, ésszerű, konszenzuson
nyugvó szervezeti átalakításában, a nemzettudatunkat szolgáló feladataiban kell,
hogy testet öltsenek. Tevékenységüknek a társadalom előtt megbecsülést, bizalmat
kell kelteniük. El kell érni, hogy érezhető legyen, a törvény- és normakövető
polgárok érdekében cselekszenek, az ő szolgálatukban állnak, tevékenységüket a
polgárok, megelégedését kiváltva folytatják. A kormányzat jó kommunikációs
stratégia alkalmazásával nagymértékben tudná hatástalanítani a médiákban
megjelenő, a szolgálatok negatív megítélést célzó támadásokat, a szakszerűtlen,
valótlan állításokat, a lesújtó, a szuverenitásunk feladásáért aggódó véleményeket.
A kormánynak nincs nyilvánosan ismerhető, a lakossági kapcsolatokat erősítő
nemzetbiztonsági kommunikációs stratégiája, gyakorlata. A kommunikáció
megváltoztatásának fontos feltétele, hogy a társdalom, a pártok, a kormányok
viszonyulása (szemlélete, igényessége, gyakorlata) a magyar nemzetbiztonsági
szolgálatokhoz alapvetően megváltozzon. A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok
média nyilvánosságának és kommunikációjának aktualitását több politikai,
társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamat változása is erősíti, mint például:
a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok összehangolt kommunikációs stratégiájának
hiánya; a rendszerváltás óta eltelt időszakban az általános társadalmi
demokratizálódási folyamatok megnövekedett kommunikációs, információs igényei;
a Magyarországon élő lakosság és az intézmények, cégek felé irányuló nyílt, őszinte
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tájékoztatási kötelezettség a biztonságpolitikai kihívásokról és lehetséges
kezelésükről; az öt magyar nemzetbiztonsági szolgálat szerepének, tevékenységének
felértékelődése a rendszerváltás óta megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonsági
kockázatok tükrében; a NATO és az EU szövetségi rendszer gyakorlata, példái a
polgári-civil együttműködések megnövekedett jelentőségének érvényesítésére.
A fejlett, demokratikus polgári társadalmakban a titkosszolgálatok ellenőrzése, az
ún. civil kontroll törvények által szabályozott keretekben történik. Ez a garanciája
annak, hogy a szolgálatok kellő mértékű ellenőrzés alatt álljanak, ne lehessenek
eszközei az állampolgárok felett álló, öntörvényű igazságosztó vagy
büntetőapparátusnak. A Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági szolgálatai polgári
ellenőrzésének legfontosabb kérdéseit az 1995. évi CXXV törvény és még számos
más jogszabály megoldotta. A szolgálatok parlamenti ellenőrzése a szolgálatok
törvényes és rendeltetésszerű működésének alapvető garanciális eleme. Ugyanakkor
a polgári ellenőrzés – vagy másként a civil kontroll – kérdéseit minden oldalról
vitatják. Ha van, akkor annak mélysége, irányultsága, működési mechanizmusa
kavar rendre viharokat. Ha hiányzik, akkor minden olyan zavart vagy társadalmi
deviancia miatti kárt a titkosszolgálatok számlájára írnak, amikor csak egy
szemernyi esély is van a biztonsági szolgálatok hírbe hozására.
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10. Tagságunk az európai, euro-atlanti és a nemzetközi szervezetekben
és az ebből fakadó együttműködésünk hatása a nemzetbiztonsági
tevékenységre
10.1. Az EU tagságunk és az EU kollektív biztonsági rendszerének hatása a
nemzetbiztonsági tevékenységünkre224’225
Az EU szerepéről, céljáról és működéséről a 2007.december 1.-án aláírt, az Európai Unióról
illetve annak működéséről szóló Lisszaboni Szerződés nyújt hiteles és teljes körű információt,
melyet az alábbi kivonatokkal mutatok be, különös tekintettel az EU közös kül-, biztonság- és
védelempolitikájára, az azzal kapcsolatos összefüggésekre, területekre, melyek kizárólag a
hírszerzés, felderítés, információszerzés támogatásával működtethetők csak megfelelően.226
10.1.1.

Az EU általános céljai:

Az Unió célja a béke, az általa vallott értékek és népei jólétének előmozdítása.
Az Unió egy belső határok nélküli, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló olyan térséget kínál polgárai számára, ahol a személyek szabad mozgásának
biztosítása a külső határok ellenőrzésére, a menekültügyre, a bevándorlásra, valamint a
bűnmegelőzésre és bűnüldözésre vonatkozó megfelelő intézkedésekkel párosul.
Az Unió egy belső piacot hoz létre. Az Unió Európa fenntartható fejlődéséért munkálkodik,
amely olyan kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen, árstabilitáson és magas
versenyképességű, teljes foglalkoztatottságot és társadalmi haladást célul kitűző szociális
piacgazdaságon alapul, amely a környezet minőségének magas fokú védelmével és javításával
párosul. Az Unió elősegíti a tudományos és műszaki haladást.
Az Unió küzd a társadalmi kirekesztés és megkülönböztetés ellen, és előmozdítja a társadalmi
igazságosságot és védelmet, a nők és férfiak közötti egyenlőséget, a nemzedékek közötti
szolidaritást és a gyermekek jogainak védelmét.
Előmozdítja a gazdasági, a társadalmi és a területi kohéziót, valamint a tagállamok közötti
szolidaritást.
Az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa
kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását.
Az Unió egy gazdasági és monetáris uniót hoz létre, amelynek fizetőeszköze az euro.
A világ többi részéhez fűződő kapcsolataiban az Unió védelmezi és érvényre juttatja értékeit
és érdekeit, és hozzájárul polgárainak védelméhez. Hozzájárul a békéhez, a biztonsághoz, a
Föld fenntartható fejlődéséhez, a népek közötti szolidaritáshoz és kölcsönös tisztelethez, a
szabad és tisztességes kereskedelemhez, a szegénység felszámolásához és az emberi jogok,
különösen pedig a gyermekek jogainak védelméhez, továbbá a nemzetközi jog szigorú
betartásához és fejlesztéséhez, így különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt
alapelvek tiszteletben tartásához.
Az Unió e célkitűzéseket a megfelelő eszközökkel, a Szerződésekben ráruházott hatáskörök
keretein belül valósítja meg.
Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerződések előtti egyenlőségét, valamint
nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos
berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is. Tiszteletben tartja az
alapvető állami funkciókat, köztük az állam területi integritásának biztosítását, a közrend
fenntartását és a nemzeti biztonság védelmét. Így különösen a nemzeti biztonság az egyes
tagállamok kizárólagos feladata marad.
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Az Unió saját intézményi kerettel rendelkezik, amelynek célja az Unió értékeinek
érvényesítése, célkitűzéseinek előmozdítása, az Unió, valamint polgárai és a tagállamok
érdekeinek szolgálata, továbbá az Unió politikái és intézkedései egységességének,
eredményességének és folyamatosságának a biztosítása. Az Unió intézményei: az Európai
Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága, az
Európai Központi Bank, a Számvevőszék.
A Külügyek Tanácsa az Európai Tanács által meghatározott stratégiai iránymutatások alapján
kidolgozza az Unió külső tevékenységét, és gondoskodik tevékenységeinek összhangjáról.
10.1.2.

Közös kül- és biztonságpolitika

Az Unió közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó hatásköre a külpolitika minden területére
és az Unió biztonságát érintő valamennyi kérdésre kiterjed, ideértve egy közös
védelempolitika fokozatos kialakítását, amely közös védelemhez vezethet.
Az Európai Tanács megállapítja az Unió stratégiai érdekeit, valamint meghatározza a közös
kül- és biztonságpolitika célkitűzéseit és az arra vonatkozó általános iránymutatásokat,
beleértve a védelmi vonatkozású kérdéseket is.
A Tanács és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője biztosítja az Unió
fellépésének egységességét, koherenciáját és eredményességét.
Amennyiben a nemzetközi helyzet műveleti fellépést tesz szükségessé, a Tanács elfogadja a
szükséges határozatokat. A határozatban meg kell határozni annak céljait, hatókörét, az Unió
rendelkezésére bocsátandó eszközöket és szükség esetén időtartamát, valamint
végrehajtásának feltételeit.
Azok a tagállamok, amelyek az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának is tagjai,
egyeztetnek egymással, illetve teljes körűen tájékoztatják a többi tagállamot és a főképviselőt.
Azok a tagállamok, amelyek tagjai a Biztonsági Tanácsnak, feladataik ellátása során – az
Egyesült Nemzetek Alapokmányának rendelkezései alapján fennálló kötelezettségeik sérelme
nélkül – védelmezik az Unió álláspontjait és érdekeit. Ha az Unió az Egyesült Nemzetek
Biztonsági Tanácsának napirendjén szereplő valamely ügyben meghatározta álláspontját, azok
a tagállamok, amelyek részt vesznek a Biztonsági Tanács ülésén, kötelesek kérni a főképviselő
meghallgatását az Unió álláspontjának kifejtése céljából.
A tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletei, valamint az Unió harmadik országokban
működő és nemzetközi konferenciákon részt vevő küldöttségei, továbbá nemzetközi
szervezetek melletti képviseleteik együttműködnek az e fejezet alapján elfogadott, az Unió
fellépését vagy álláspontját meghatározó határozatok tiszteletben tartásának, illetve
végrehajtásának biztosítása érdekében. Együttműködésüket információcserével és közös
értékelések készítésével erősítik.
A Politikai és Biztonsági Bizottság figyelemmel kíséri a nemzetközi helyzet alakulását a közös
kül- és biztonságpolitika alá tartozó területeken, és hozzájárul a politikák meghatározásához
azáltal, hogy a Tanács, illetve az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének
kérelmére vagy saját kezdeményezésére véleményeket terjeszt a Tanács elé. A főképviselő
hatásköreinek sérelme nélkül, a Politikai és Biztonsági Bizottság figyelemmel kíséri az
elfogadott politikák végrehajtását.
A Tanács és a főképviselő felelőssége mellett, a Politikai és Biztonsági Bizottság gyakorolja a
válságkezelő műveletek politikai ellenőrzését és stratégiai irányítását. A válságkezelési
művelet céljára és időtartamára, amelyet a Tanács határoz meg, a Tanács felhatalmazhatja a
bizottságot, hogy meghozza a művelet politikai ellenőrzésére és stratégiai irányítására
vonatkozó megfelelő határozatokat.
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10.1.3.

Közös biztonság és védelempolitika

A közös biztonság- és védelempolitika a közös kül- és biztonságpolitika szerves része. E
politika polgári és katonai eszközök igénybevételével biztosítja az Unió műveleti képességét.
Az Unió ezeket az eszközöket az Egyesült Nemzetek Alapokmányának alapelveivel
összhangban igénybe veheti az Unión kívüli békefenntartó, konfliktusmegelőző és a
nemzetközi biztonságot erősítő missziókban. E feladatok végrehajtása a tagállamok által
rendelkezésre bocsátott képességeken alapul.
A közös biztonság- és védelempolitika magában foglalja egy közös uniós védelempolitika
fokozatos kialakítását. Ez, amennyiben az Európai Tanács egyhangúan úgy határoz, közös
védelemhez vezet. Ebben az esetben az Európai Tanács a tagállamoknak ajánlja egy ilyen
határozatnak az alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadását.
Az Unió e szakasz szerinti politikája nem érinti egyes tagállamok biztonság- és védelmi
politikájának egyedi jellegét, tiszteletben tartja azoknak a tagállamoknak az Észak-atlanti
Szerződés alapján vállalt kötelezettségeit, amelyek közös védelmüket az Észak-atlanti
Szerződés Szervezetében (NATO) látják megvalósítottnak, és összeegyeztethető az annak
keretében meghatározott közös biztonság- és védelmi politikával.
A tagállamok a Tanács által meghatározott célkitűzések megvalósításához való
hozzájárulásként a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásához polgári és katonai
képességeket bocsátanak az Unió rendelkezésére. Azok a tagállamok, amelyek közösen
többnemzetiségű erőket állítanak fel, ezeket szintén a közös biztonság- és védelempolitika
rendelkezésére bocsáthatják.
A tagállamok vállalják, hogy fokozatosan fejlesztik katonai képességeiket. A védelmi
képesség fejlesztési, kutatási, beszerzési és fegyverzeti kérdésekkel foglalkozó ügynökség (a
továbbiakban: Európai Védelmi Ügynökség) megállapítja a műveleti igényeket, támogatja az
ezen igények kielégítését szolgáló intézkedéseket, hozzájárul a védelmi szektor ipari és
technológiai alapjainak erősítéséhez szükséges intézkedések meghatározásához és – adott
esetben – végrehajtásához, részt vesz egy európai fegyverzet- és képességpolitika
meghatározásában, valamint segíti a Tanácsot a katonai képességek javításának értékelésében.
A tagállamok valamelyikének területe elleni fegyveres támadás esetén a többi tagállam – az
Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikkével összhangban – köteles minden
rendelkezésére álló segítséget és támogatást megadni ennek az államnak. Ez nem érinti az
egyes tagállamok biztonság- és védelempolitikájának egyedi jellegét.
Az e területen vállalt kötelezettségeknek és együttműködésnek összhangban kell lenniük az
Észak-atlanti Szerződés Szervezetének keretein belül tett kötelezettségvállalásokkal, amely
szervezet az abban részes államok számára továbbra is a kollektív védelem alapját képezi, és
annak végrehajtási fóruma marad.
A missziók, amelyek végrehajtása során az Unió polgári és katonai eszközöket vehet igénybe,
közös leszerelési műveleteket, humanitárius és mentési feladatokat, katonai tanácsadói és
segítségnyújtási feladatokat, konfliktus megelőzést és békefenntartást, harcoló erők
válságkezelésben kifejtett feladatait – beleértve a béketeremtést is és a konfliktusok lezárását
követően a helyzet stabilizálására irányuló műveleteket foglalnak magukban. E missziók
mindegyike hozzájárulhat a terrorizmus elleni küzdelemhez, ideértve a terrorizmus ellen saját
területükön küzdő harmadik országok támogatását is.
A Tanács határozatban meghatározza a missziók céljait, hatókörét és végrehajtásuk általános
feltételeit. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője – a Tanács irányításával és a
Politikai és Biztonsági Bizottsággal szoros és állandó kapcsolatot tartva gondoskodik e
missziók polgári és katonai vonatkozásainak összehangolásáról.
A Tanács valamely misszió végrehajtásával a misszióban részt venni szándékozó, és az annak
ellátásához szükséges képességekkel rendelkező tagállamok egy csoportját is megbízhatja.
Ezek a tagállamok az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének részvétele mellett
egymás között megállapodnak a misszió végrehajtásának részleteiről.
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Az Európai Védelmi Ügynökség, amely a Tanács irányítása alatt áll, a következő feladatokat
látja el:
– hozzájárul a tagállamok katonai képességeire vonatkozó célkitűzések meghatározásához
és a tagállamok által a katonai képességekre vonatkozóan vállalt kötelezettségek
teljesítésének értékeléséhez;
– előmozdítja a műveleti igények harmonizálását, valamint hatékony és egymással
kompatibilis beszerzési módszerek elfogadását;
– a katonai képességekre vonatkozó célkitűzések teljesítése érdekében többoldalú
projektekre tesz javaslatot, gondoskodik a tagállamok által végrehajtott programok
összehangolásáról és a külön meghatározott együttműködési programok irányításáról;
– támogatja a védelmi technológiai kutatásokat, továbbá koordinálja és tervezi a közös
kutatási tevékenységeket és a jövőbeli műveleti igények kielégítését szolgáló műszaki
megoldások felkutatását;
– hozzájárul minden olyan hasznos intézkedés meghatározásához és adott esetben
végrehajtásához, amelyek a védelmi szektor ipari és technológiai alapjainak erősítését
vagy a katonai kiadások hatékonyságának javítását szolgálják.
– Az Európai Védelmi Ügynökség az abban részt venni kívánó valamennyi tagállam
számára nyitva áll.
10.1.4.

Rendőrségi együttműködés

Az Unió rendőrségi együttműködést alakít ki, amelyben részt vesz a tagállamok valamennyi
hatáskörrel rendelkező hatósága, köztük a tagállamok rendőrségei, vámhatóságai és a
bűncselekmények megelőzésére és felderítésére szakosodott egyéb bűnüldöző szolgálatai.
Az előzőek érvényesítésére az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás
keretében intézkedéseket állapíthat meg a következőkre vonatkozóan:
– a releváns információk összegyűjtése, tárolása, feldolgozása, elemzése és cseréje;
– az állomány képzésének támogatása, valamint együttműködés az állomány egymás
közötti cseréje, a felszerelések használata és a kriminalisztikai kutatások terén;
– a szervezett bűnözés súlyos formáinak felderítésére vonatkozó közös nyomozási
technikák vonatkozásában.
A Tanács különleges jogalkotási eljárás keretében intézkedéseket állapíthat meg az e cikkben
említett hatóságok között operatív együttműködésre vonatkozóan. A Tanács az Európai
Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúan határoz.
Az Europol feladata, hogy támogassa és erősítse a tagállamok rendőri hatóságainak és egyéb
bűnüldöző szolgálatainak tevékenységét, valamint a közöttük folytatott kölcsönös
együttműködést a két vagy több tagállamot érintő bűncselekmények és a terrorizmus, valamint
az uniós politikák alkalmazási körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák
megelőzése és üldözése terén.
Az Europol felépítését, működését, tevékenységi területét és feladatait rendes jogalkotási
eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács határozza meg. E
feladatok a következőket foglalhatják magukban:
– az információk, így különösen a tagállamok vagy harmadik országok hatóságai, illetve
az Unión kívüli szervezetek által szolgáltatott információk összegyűjtése, tárolása,
feldolgozása, elemzése és cseréje,
– a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival közösen vagy közös
nyomozócsoportok keretében végzett nyomozati és operatív tevékenységek
összehangolása, megszervezése és végrehajtása, adott esetben az Eurojusttal kapcsolatot
tartva.
E rendeletek határozzák meg azokat az eljárásokat, amelyek szerint az Európai Parlament – a
nemzeti parlamentekkel közösen – ellenőrzi az Europol tevékenységét.
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Az Europol által végzett operatív cselekményeket annak a tagállamnak a hatóságaival
kapcsolatot tartva és velük egyetértésben kell végrehajtani, amelynek területét ezek a
cselekmények érintették. Kényszerítő intézkedések alkalmazására kizárólag a hatáskörrel
rendelkező nemzeti hatóságok jogosultak.
10.1.5.

Polgári védelem

Az Unió ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést a természeti vagy ember okozta
katasztrófák megelőzését az azokkal szembeni védekezést szolgáló rendszerek
hatékonyságának javítása érdekében.
Az Unió tevékenységének célja:
– az Unión belül a tagállamok nemzeti, regionális vagy helyi szintű intézkedésének
támogatása és kiegészítése a kockázatok megelőzése, a tagállamokban a polgári
védelemben részt vevők felkészítése és a természeti vagy ember által okozott
katasztrófák kezelése terén,
– a nemzeti polgári védelmi szolgálatok gyors és eredményes operatív együttműködésének
előmozdítása az Unión belül, a nemzetközi szintű polgári védelmi intézkedések
koherenciájának előmozdítása.
10.1.6.

Humanitárius segítségnyújtás

Az Unió humanitárius segítségnyújtási intézkedéseit az Unió külső tevékenységének elvei és
célkitűzései által meghatározott keretek között kell végrehajtani. Ezen intézkedések arra
irányulnak, hogy a harmadik országok lakosainak, akik természeti vagy ember okozta
katasztrófák áldozataivá váltak, eseti támogatást, segítséget és védelmet nyújtsanak a
rendkívüli helyzetből eredő emberi szükségleteik kielégítésében. Az Unió és a tagállamok
intézkedései kiegészítik és erősítik egymást.
A humanitárius segítségnyújtási intézkedések során tiszteletben kell tartani a nemzetközi jog
elveit a pártatlanság és a semlegesség követelményét, valamint a hátrányos megkülönböztetés
tilalmát.
Az európai fiataloknak az Unió humanitárius segítségnyújtási intézkedéseiben való közös
részvételéhez szükséges keretek biztosítása céljából létrejön az Európai Önkéntes
Humanitárius Segítségnyújtási Hadtest. A hadtest jogállását és működésének szabályait rendes
jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletekben az Európai Parlament és a Tanács
határozza meg.
Az uniós és a nemzeti humanitárius segítségnyújtási intézkedések hatásosságának és egymást
kiegészítő jellegének erősítése érdekében a Bizottság minden hasznos kezdeményezést
megtehet az Unió és a tagállamok intézkedéseinek összehangolására.
Az Unió gondoskodik arról, hogy humanitárius intézkedései összhangban legyenek a
nemzetközi szervezetek és intézmények, így különösen az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez
kapcsolódó rendszerben működő szervezetek és intézmények által végzett ilyen műveletekkel,
és azokhoz koherens módon illeszkedjenek.
10.1.7.

Az EU kül-, biztonság- és védelempolitikai tevékenységének történeti, szervezeti,
működési vonatkozásai, különös tekintettel a hírszerzésre illetve a felderítésre227,228

Az európai integrációt a kezdetektől fogva jellemzi, hogy míg gazdasági téren az egységesülés
igen komoly szintet ért el, addig egységes külpolitika kialakításában egészen a kilencvenes
évek elejéig szinte semmiféle eredmény nem született. Ez két fő okra vezethető vissza.
Egyrészt a hidegháborús viszonyok között, a szovjet fenyegetés árnyékában élő NyugatEurópában a NATO adta azt a keretet, amely bizonyos mértékig összehangolta az Európai
Gazdasági Közösséget alkotó államok kül- és biztonságpolitikáját – noha mindenki számára
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egyértelmű volt, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus esetén a katonailag erőtlen Nyugat
csak az Egyesült Államok segítségére támaszkodhat. A hidegháború alatt tehát nem volt igazi
kényszerítő körülmény, amely a nyugat-európai államokat hatékony, és a NATO-tól független
egységes kül- és biztonságpolitika kialakítására ösztönözte volna.
A másik ok a külpolitika alaptermészetében keresendő. Az önálló kül- és biztonságpolitika –
nem is szólva az utóbbi katonai dimenzióját jelentő védelempolitikáról – a nemzetállami
szuverenitás talán legfontosabb eleme, amelyről az államok csak a legvégső esetben
hajlandóak lemondani. Ilyen kényszer pedig, mint az előzőekben láthattuk, nem állt fenn.
Rendkívül erősek voltak viszont az EGK-n belül a tagállami külpolitikai orientációk
különbségei, gondolhatunk itt a megosztott Németország sajátos helyzetére, a briteket az
Egyesült Államokhoz fűző „különleges kapcsolatra,” Franciaország tradicionális nagyhatalmi
célkitűzéseire, az egykori gyarmattartókat a hatvanas években függetlenedő gyarmatokhoz
fűző gazdasági és politikai kötelékekre, stb.
Mindezekből adódóan a nyugat-európai integráció a hidegháború alatt kizárólag a gazdasági
kérdésekre fókuszált. Természetesen az EGK-nak volt külpolitikája, ez azonban nem
szerződéses keretek között fogalmazódott meg, hanem részben informális egyeztetések során,
részben pedig a külkereskedelem-politikába ágyazva. A biztonságpolitikai kérdések teljes
egészében kimaradtak a Római Szerződésből, de még az 1986-os Európai Egységes
Okmányban is csak a tagállami külpolitikák koordinálásának lehetősége fogalmazódott meg.
A helyzet a hidegháború után sok tekintetben megváltozott. Megszűnt a Nyugat-Európát az
Egyesült Államokkal egy táborba kényszerítő szovjet fenyegetés, a NATO szerepe pedig
radikálisan le-, illetve átértékelődött. Az EGK számára a változások egyszerre jelentettek
lehetőséget és kényszert, hiszen az új világpolitikai helyzet kihívásaira az eddig csak
gazdasági vonatkozású európai integrációnak külpolitikai választ is kellett adnia.
Az Európai Uniót létrehozó 1992-es Maastrichti Szerződés három pillérre alapozta az európai
integrációt. Az első pillér továbbra is a gazdasági integráció volt, másodikként azonban
megjelent a közös kül- és biztonságpolitika (Common Foreign and Security Policy, CFSP), a
harmadik pillért pedig a tagállamok közötti bel- és igazságügyi együttműködés alkotta. Ez a
struktúra azonban a kül- és biztonságpolitika terén alapvető gyengeségeket hordozott (és az
alkotmányos szerződés elfogadásának kudarca miatt hordoz ma is) magában. Egyrészt a
második pillér – a külpolitikának a nemzeti szuverenitásban betöltött kulcsfontosságú
szerepéből adódóan – döntéshozatala továbbra is megmaradt kormányközi szinten. Másrészt
ez is csak a tagállami külpolitikák koordinációját írta elő, ráadásul hosszú ideig igen nehézkes
döntéshozatali eljárásokkal. Ebből adódóan az Európai Uniónak nincs saját egységes
külpolitikája, az EU mint egész ugyanis csak a különálló tagállami külpolitikák legnagyobb
közös osztóját képes képviselni.
Noha az uniós keretekben zajló külpolitika egyes szereplőinek hatáskörei de jure
természetesen tisztázva vannak, valójában azonban számos probléma következik magából a
hárompilléres szerkezetből. A kül- és biztonságpolitika kérdések elvileg a kormányközi alapon
működő, az Európai Tanács által irányított második pillérbe vannak sorolva. Azonban a
külpolitika összes gazdasági eszköze (külkereskedelmi szabályok, vámpolitika, segélyek, stb.)
a gazdasági integrációhoz, tehát az első pillérhez tartoznak, amely viszont nemzetek fölötti,
integrált szinten működik, vezetését pedig az Európai Bizottság látja el. A szerkezet tehát
magában hordozza a hagyományos értelemben vett külpolitika mesterséges szétdarabolását
külgazdaság-politikára, amely az első pillérhez tartozik, és biztonságpolitikára, amely viszont
a második pillért alkotja. A harmadik pillért alkotó bel- és igazságügyi együttműködésnek
szintén vannak a biztonságpolitikával erős átfedést mutató területei. Ez a széttagoltság az EU
egész kül-és biztonságpolitikájára rányomja a bélyegét.
A biztonságpolitika katonai vetületeit jelentő védelempolitika terén a helyzet a kilencvenes
évek során még ennél is kevesebb bizakodásra adott okot, ez a kérdéskör ugyanis mind a
maastrichti, mind az amszterdami szerződésből a feltételes említés szintjét nem számítva
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lényegében kimaradt. Az uniós védelempolitika ténylegesen az 1999-es helsinki EU-csúcson
született meg, köszönhetően a koszovói tapasztalatok hatására kialakuló először brit-francia,
majd brit-francia-német egyetértésnek arról, hogy az EU második pillérét alkotó közös kül- és
biztonságpolitikát el kell látni tényleges válságkezelési képességekkel is. Az uniós
védelempolitika céljaként ugyanis a tagállamok a – az 1993-as petersbergi WEU csúcson
megfogalmazott, majd az EU által az amszterdami szerződésbe beemelt – válságkezelést
határozták meg, míg Európa kollektív védelme a NATO felelőssége maradt.
Az Európai Unió védelempolitikájának, és főleg katonai képességeinek fejlődése intenzitását
tekintve közel sem lineáris folyamat. A 1999 és 2004 közötti időszakra sokkal inkább egyfajta
fokozatosan gyorsuló és bővülő fejlődés jellemző, ahogy megkezdődik a helsinki politikai
vállalások átültetése a tényleges katonai képességek kialakításának szintjére. A válságkezelési
képességek létrehozása mellett volt a vitának egy másik, legalább ilyen fontos politikai síkja
is, jelesül annak meghatározása, hogy a születőben lévő uniós védelempolitikának milyen
legyen a NATO-hoz fűződő viszonya.
10.1.7.1.

A maastrichti szerződés

A 1992. február 7-én aláírt és 1993. november 1-én hatályba lépett Maastrichti Szerződés
hozta létre az EU máig használt hárompilléres szerkezetét, melyből a középső pillér lett a
kül- és biztonságpolitika (CFSP).
„A közös kül- és biztonságpolitika magában foglalja az Európai Unió biztonságára
vonatkozó valamennyi kérdést, beleértve végül egy közös védelmi politika meghatározását,
amely idővel közös védelemhez vezethet.”
10.1.7.2.

A petersbergi nyilatkozat (lásd EU-WEU együttműködésnél)

A kollektív képességeket illetően hiányosságokat fogalmaztak meg a stratégiai hírszerzés és
stratégiai tervezés területén, míg a műveleti képességek közül elsősorban a készenlét, a
bevethetőség, a stratégiai mobilitás, a fenntarthatóság, a túlélési képesség és az
interoperabilitás, valamint a műveleti hatékonyság területén sürgettek további
intézkedéseket. Javítani kellett ezen kívül a többnemzetiségű műveleti és haderőparancsnokságok vezetési, irányítási és kommunikációs képességein, illetve a
parancsnokságok bevethetőségén.
10.1.7.3.

A helsinki Európai Tanács

Az Európai Unió 1999. december 10-11-én Helsinkiben tartott csúcsértekezletén alapvető
változások történtek a CFSP területén. Erre utalt az is, hogy a helsinki dokumentum már
következetesen Közös Európai Biztonság- és Védelempolitikáról (angolul CESDP) beszélt,
kiemelt hangsúlyt helyezve ezzel a biztonságpolitikán belül a védelem kérdésére.
A CESDP fő feladatát abban határozták meg, hogy amennyiben a NATO, mint egész nem
kíván beavatkozni egy adott válságba, az EU képes legyen önálló katonai műveleteket
indítani a válság rendezése érdekében. Ezeket az akciókat természetesen az ENSZ
Alapokmányának és az EBESZ Európai Biztonsági Chartájának alapelveivel összhangban
fogják végrehajtani.
A döntés nem önálló európai hadsereg felállítását jelentette, hanem egységes európai
standardok alapján kialakítandó tagállami katonai egységeket, melyeket szükség esetén az
Európai Unió bevethet a CESDP megvalósítása érdekében.
Határoztak továbbá néhány alapvető katonai képesség kifejlesztéséről is, melyekkel az Unió
tagállamai egyáltalán nem, vagy csak nagyon kezdetleges formában rendelkeztek. Ide
tartozik a: vezetés és irányítás, hírszerzés és felderítés, telepíthetőség, fenntarthatóság,
interoperabilitas, rugalmasság, mozgékonyság, túlélési képességek.
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Az új, és remélhetőleg koordináltabb haderő fejlesztési és beszerzési folyamatok mellett az
európai országoknak a Helsinkiben elfogadott képesség-célkitűzésekre is összpontosítaniuk
kell. Itt a hatékony tervezés és döntéshozás nélkülözhetetlen eszköze a hírszerzés. A
hírszerzési adatok kezelése természetesen végtelenül kényes terület. Ugyanakkor az EUvezetők csak akkor tudnak jól megalapozott döntéseket hozni, a katonai vezetőknek csak
akkor állhat rendelkezésére a műveletek megtervezéséhez és irányításához szükséges
információk összessége, és az európaiak csak akkor járulhatnak kellő értékkel a NATO
hírszerzési tevékenységéhez, ha fokozzák az átláthatóságot és az együttműködés mértékét. A
megoldás alapjául szolgálhatna egy európai hírszerzési adatösszegző központ létrehozása.
Egy ilyen központ az Európai Unió Műholdas Központjából gyűjthetné az információkat és
megkaphatná minden forrásból gyűjtött információt a tagországoktól, majd ezeket
feldolgozná és a tagországok között terjesztené. Esetleg kaphatna hírszerzéssel kapcsolatos
kéréseket is, és valamilyen szintű utasítási jogot kapva, közreműködhetne egy stratégiai és
operációs célokat szolgáló, jobban koordinált európai hírszerző és felderítő rendszer
kialakításában.229
Az elvégzendő feladatok meghatározása mellett kiemelt figyelmet fordítottak azokra az
intézkedésekre is, amelyeket a WEU egyes tagállamai már korábban megkezdték saját
katonai képességeik javítása érdekében. Ezek közül a legfontosabbak a következők: katonai
megfigyelő és korai előrejelző rendszerek kialakítása, és összehangolt működtetése,
biztosítani más tagállamok tisztjei számára, hogy bekapcsolódhassanak a nemzeti
főparancsnokságok munkájába (interoperabilitás javítása), a már meglévő európai
többnemzetiségű erők gyorsreagálási képességének megerősítése, előkészületek egy európai
légi szállítási parancsokság létrehozására, az állandóan bevethető csapatok számának
növelése, stratégiai légi és tengeri szállítási kapacitás fejlesztése.
A nem-katonai jellegű válságok kezelése, más néven civil válságkezelés sajátos terület.
Egyrészt az Unió első (a közösségi elemek) és második (közös kül- és biztonságpolitika)
pillére között helyezkedik el, a fogalom viszont sokkal tágabb, mint a humanitárius
támogatásé, ti. magában foglal számos egyéb tevékenységet is, noha a gyors reagálás
szándéka itt is alapvető.
Miután az amszterdami szerződésben az EU magáénak ismerte el a petersbergi feladatokat,
az 1999-es kölni csúcson megbízták a Tanácsot, hogy mélységében dolgozzon ki egy átfogó
biztonságértelmezést annak érdekében, hogy a tagállamok nem katonai válságkezelési
eszközeit a lehető leghatékonyabban lehessen koordinálni. Felállítottak egy biztonsági
munkacsoportot (SWG), amely a Tanács Titkárságával és a Bizottsággal együttműködve
összeállította a tagállami nem katonai válságkezelési eszközök listáját annak megfelelő
bontásban, hogy azok az első, a második, vagy éppen mindkét pillér alárendeltségébe
tartoznak-e.
A kölni európai tanácsi lépésekre természetesen nagy hatást gyakoroltak a koszovói
események a civil válságkezelési képességek vonatkozásában is. A NATO-beavatkozást
követő UNMIK misszió tervezése kapcsán ugyanis kiderült, hogy az uniós tagállamok igen
nehezen tudnak csak megfelelő számú rendőrt küldeni Koszovóba. Erre reagálva kezdte meg
az SWG a tagállami civil képességek felmérését. Az eredmény egy rendkívül hosszú és tág
felsorolás lett – a tagsági ígérettől kezdve a határőrizet fejlesztéséig – mindazokról az
eszközökről, szakpolitikákról és eljárásokról, amelyeket az EU felhasználhat válságmegelőzési, válságkezelési, vagy éppen konfliktus utáni helyzetekben.
A listák alapján nem katonai jellegű válságkezelési műveletek igen széles területén az Unió
tagállamai jelentős mennyiségű eszközzel és tapasztalattal rendelkeznek, mind egyénileg,
mind uniós szinten. Az együttműködési és gyors reagálási képességen azonban még javítani
kellett. Ennek értelmében Helsinkiben összeállítottak egy akciótervet a nem katonai
válságkezelési képességek továbbfejlesztésére."
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10.1.7.4.

A CESDP új háttérintézményei

Helsinkiben kialakították a CESDP kibővült feladatkörének elvégzésére alkalmas
intézményi hátteret is. Az újonnan létrejött szervezetek a Tanács és a CFSP főmegbízott
alárendeltségében ideiglenes jelleggel 2000 márciusától kezdtek működni, végleges
struktúrájukról pedig a 2000-es nizzai csúcs rendelkezett.
10.1.7.5.

Politikai és Biztonsági Bizottság

A Politikai és Biztonsági Bizottság (PSC) a tagállamok nagykövet szintű képviselőiből álló
testület. A CFSP minden területén illetékes, a közösség hatáskörébe tartozó kérdésekben
azonban egyedül nem dönthet. A PSC az ESDP fő felelőse is, válsághelyzet esetén a Tanács
felhatalmazásával a PSC gyakorolja a válságkezelő műveletek feletti politikai és stratégiai
irányítást. A hatékonyság érdekében minél gyorsabb döntéshozatali rendszert kell
kialakítani. Konkrét katonai kérdésekben a Katonai Bizottság dönt, amelynek a PSC
javaslatokat tehet.
A működési tapasztalatok alapján a CFSP-ESDP vonatkozású kérdésekben az Általános
Ügyek Tanácsa után a PSC a legfontosabb szerv, erre utal az is, hogy ülésein a Bizottság
minden esetben képviselteti magát.
10.1.7.6.

Katonai Bizottság

A Katonai Bizottság (EUMC) a tagállamok vezérkari főnökeiből, illetve azok képviselőiből
álló, vezérkari főnöki szinten működő szervezet, amely eseti jelleggel, a szükségleteknek
megfelelően ülésezik. A Katonai Bizottság ajánlásokat tehet a PSC-nek, többek között a
katonai akciók és a műveleti tervezés általános kidolgozására – azzal együtt, hogy a
hadműveleti tervezés mindig az adott műveletre kinevezett műveleti parancsok feladata. Az
EUMC másik fő feladata, hogy irányítja a Katonai Törzs munkáját. A Katonai Bizottság
elnöke részt vehet a Tanács ülésein, amikor védelmi tárgyú döntéshozatal zajlik. Fontos
elem, hogy az EUMC konszenzussal dönt.
10.1.7.7.

Katonai Törzs

A Katonai Törzs (EUMS) a tagállamok által delegált katonai szakértőkből tevődik össze.
Feladata a CESDP támogatása, beleértve az Európai Unió válságkezelő műveleteinek
tervezését és vezetését. A Katonai Törzs hatáskörébe tartozik a válságok kialakulásának
korai előrejelzése, a helyzetelemzés és a petersbergi feladatok stratégiájának tervezése is.
Utóbbiba beletartozik a műveletek végrehajtásához szükséges tagállami, illetve
többnemzetiségű egységek kiválasztása is-értelemszerűen csak a tagállamok által
rendelkezésre bocsátott alakulatok közül.
Noha az EUMS eredetileg csak mintegy harminc tagállami szakértőből állt, a folyamatosan
növekvő számú és bonyolultságú feladat megkövetelte a létszám növekedését. A Törzs több
száz fős szervezetté vált, mely öt fő egységből áll, ezek a Politika és Tervezés, a Felderítés, a
Műveletek és Gyakorlatok, a Logisztika és Források, valamint a Kommunikáció és
Információ részlegek.
10.1.7.8.

A Biztonsági Tanulmányok Intézete

Az 1990. július 1-én létrehozott párizsi Biztonsági Tanulmányok Intézete (ISS) jelentette a
WEU legfontosabb tudományos elemző műhelyét. Fő funkciója, hogy a közös kül- és
biztonságpolitikához kapcsolódó tanulmányokat és vitákat folytasson, valamint hogy az
Európai Tanács, illetve az EU CFSP főképviselője számára biztosítsa az információs
hátteret. Ezen felül feladatai közé tartozik a transzatlanti kapcsolatok biztonságpolitikai
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részének vizsgálata, ami az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok és Kanada viszonyát
illeti. A WEU-n belül széleskörű tudományos autonómiával rendelkező ISS 2001. július 1től került az EU alárendeltségébe, hivatalos neve azóta Európai Unió Biztonsági
Tanulmányok Intézete (EUISS).
10.1.7.9.

A torrejoni Műhold központ

A WEU már a nyolcvanas évek végén felismerte egy önálló európai műholdas megfigyelő
központ létrehozásának szükségességét. Az erről szóló döntés előkészítése 1988.
decemberében kezdődött. Közel háromévi tudományos háttérmunka után a központ
felállításáról 1991. június 27-én döntött a WEU viandeni (Luxemburg) Miniszterek Tanácsa.
Figyelembe vették az Öböl-háború tanulságait, valamint hogy az ekkor már kialakulóban
levő CFE szerződés ellenőrzési mechanizmusai között egy műholdas megfigyelő központ
igen fontos szerepet játszhat.
Vianden után már csak a helyszín kitűzése volt hátra. Az 1991. novemberi Miniszterek
Tanácsa végül a spanyolországi Torrejon mellett döntött. A létrehozandó műholdas
megfigyelő központ három fő feladatot kapott: A fegyverzetkorlátozási megállapodások
betartásának ellenőrzésében való részvétel. Az Európa biztonságára veszélyt jelentő
válságövezetek megfigyelése. Környezeti kockázatot jelentő veszélyforrások vizsgálata.
Miután a WEU átadta a Műholdközpontot, az Európai Tanács 2001. július 20-án elfogadott
közös akciójával megteremtette a létesítménynek uniós keretet adó Európai Unió Műholdas
Központot (EUSC), amely a PSC és a Főképviselő közvetlen alárendeltségében működve
hivatott információival támogatni az Unió CFSP-vel kapcsolatos döntéseit. Emellett az
EUSC számos kutatás-fejlesztési és képzési programot is folytat, főképp a műholdképelemzés, illetve a digitális földrajzi információs rendszerek fejlesztése és használata
területén.
10.1.7.10.

Pilóta nélküli repülőeszközök

A tagállamok képviselői több fórumon is foglalkoztak az európai államok gyenge felderítési
kapacitásával. Ennek javítására többek között nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a pilóta
nélküli repülőeszközök (UAV) fejlesztésére.
10.1.7.11.

A polgári válságkezelési képességek kialakítása

A polgári válságkezelés kapcsán meghatározták a civil válságkezelési képességek négy fő
munkaterületét. Ezek:
– A rendőrség: az Európai Uniónak létre kell hoznia a rendőri válságkezeléshez
szükséges képességeket.
– A jogállamiság megszilárdítása: a bírói és büntetőjogi rendszer helyreállítása, illetve a
létrehozásában/átalakításában nyújtott segítség. A szilárd jogállami keretek egyben a
rendőrségi feladatok eredményessége szempontjából is létfontosságúak.
– A polgári közigazgatás támogatása: az átalakulóban (válságban) lévő régiók
konszolidálásában játszik fontos szerepet.
– A polgári védelem: beleértve a kutató-mentő, és a katasztrófa-elhárító műveleteket is.
Mivel a nemzetközi válságkezelési műveletekben várhatóan a rendőri tényezőé lesz a
főszerep, a tagállamok vállalták, hogy önkéntes felajánlások útján 5000 rendőrtisztet
biztosítanak az EU leendő válságkezelési akciói számára. A gyors reagálás érdekében az
5000 rendőrtisztből 1000 főnek 30 napon belül bevethetőnek kellett lennie. A vállalás
határideje – a Headline Goal-lal megegyezően – 2003. volt.
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10.1.7.12.

A brüsszeli képesség-felajánlási konferencia-2000

A tagállamok 2000. november 20-21-én tartott brüsszeli ülésükön gyűjtötték össze azokat a
katonai képességeiket, amelyeket a Helsinkiben meghatározott célok elérése érdekében az
Uniónak fel tudtak ajánlani. A tagállamok kötelezettséget vállaltak, hogy felajánlásaikat az
elérni szándékozott gyorsreagálási képességek szem előtt tartásával teszik, más szóval
főképp olyan erőket ajánlottak fel, melyek alkalmasak lehetnek a Headline Goal eléréséhez
való hozzájárulásra.
Fontos megjegyezni, hogy nem új, a már meglévő nemzeti hadseregekkel párhuzamos erők
felállításáról született döntés, hanem a tagállamok a saját fegyveres erejükből ajánlották fel
azokat az egységeket, amelyeket az Európai Unió igénybe vehet. A képesség-felajánlási
konferencia éppen arra szolgált, hogy összegezzék, melyek és mekkorák ezek az erők.
A képesség-felajánlási konferencián a tagállamok a következő főbb területeken állapítottak
meg hiányosságokat:
A stratégiai mozgékonyság javításához kapcsolódóan létre kell hozni a szükséges (tengeri és
légi) eszközöket, az ezek informatikai és kommunikációs rendszereit működtető parancsnoki
struktúrákat, és azokat az eszközöket, amelyek az erőkhöz eljuttatják a hírszerzési
információkat.
Hírszerzés: egyes tagállamok vállalták, hogy – a torrejoni Műholdközpont már létező
képelemzési kapacitásán kívül is – komoly fejlesztéseket hajtanak végre a műholdas
hírszerzés területén. (Helios II, SAR LUPE, COSMOS SKYMED programok)
10.1.7.13.

Az Európai Unió rendőri képességeinek fejlesztésének kezdetei

Az alapokat lefektető feirai terveket még a francia elnökség alatt továbbfejlesztették. A
Bizottság négy fő irányelvet fogadott el az Unió leendő rendőri missziói számára:
– Minden lehetséges módon támogatni kell a helyi rendőrséget. Ez a tanácsadástól a
kiképzésen át egészen addig terjedhet, hogy szükség esetén (pl. ha feloszlatták,
szétverték, vagy politikailag megbízhatatlan, stb.) az EU rendőri erőknek képesnek
kell lenniük a helyi rendőrség teljes helyettesítésére is.
– Minden esetben pontos, és részletes mandátumra van szükség, amely egyértelműen
meghatározza az EU erők feladatait, jogait és kötelezettségeit.
– A lehető legteljesebb mértékben integrált szemlélet a válságkezelésben – a petersbergi
típusú feladat sikeres megoldásához ugyanis szoros koordinációra van szükség a
rendőri és katonai erők között.
– Szoros együttműködés a nemzetközi szervezetekkel: az EU-nak törekednie kell rá,
hogy saját erőfeszítései, illetve más szervezetek (ENSZ, EBESZ) tevékenysége
hatékonyan egészítse ki egymást, elkerülve a szükségtelen duplikációt.
A svéd elnökség alatt, 2001 májusában megtartották az uniós államok országos
rendőrfőkapitányainak találkozóját, melynek fő témája az „EU tagállamok nemzetközi
válságkezelésben alkalmazható rendőri képességei” volt. Kidolgozták a leendő uniós rendőri
műveletekben résztvevő erők kiválogatásának, felszerelésének és kiképzésének rendszerét,
valamint meghatározták azokat a kritériumokat, melyek alapján nem EU tagállamok is részt
vehetnek az Unió rendőri misszióiban. A létszám tekintetében a rendőrfőkapitányok
összesen közel 5.000 rendőrtiszt felajánlását tartották elképzelhetőnek – a végleges tagállami
hozzájárulásokról a 2001. novemberére tervezett Rendőri Képesség-felajánlási Konferencia
volt hivatott dönteni.
10.1.7.14.

A Rendőri Akcióterv

A rendőrfőkapitányok konferenciájának eredményeit összegezve Göteborgban a tagállamok
elfogadták a Feirában kezdeményezett Rendőri Akciótervet, mely az uniós rendőri
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műveletek kereteit és végrehajtásuk módjait szabályozta. Első és legfontosabb célja
értelemszerűen az volt, hogy biztosítsa az Unió nemzetközi rendőri válságkezelési
képességeinek megteremtését, illetve hogy ehhez a munkához egy követhető ütemtervet
adjon a soron következő elnökségek számára.
A kialakítandó rendőri képességek – szervesen kapcsolódva a más nemzetközi
szervezetekkel való válságkezelési együttműködés hangsúlyozott szándékához – lehetővé
teszik az Unió számára, hogy tevőlegesen is támogasson már folyamatban lévő, ENSZ vagy
EBESZ vezetésű rendőri műveleteket.
Célkitűzések és végrehajtás. Az akcióterv a következő célokat tűzte ki az Unió elé:
– A rendőri műveletek tervezési és végrehajtási megállapodásainak kidolgozása. Ebbe a
stratégiai és műveleti tervezési képességeken túl beletartozik a rendőri képességek
integrálása az EU korai riasztási rendszerébe, a többnemzetiségű rendőri erők
összeállításának és működtetésének kialakítása, illetőleg a válságkezelési műveletek
katonai és civil elemeivel való együttműködési módozatok meghatározása is.
– A rendőri műveletek (beleértve a katonai eszközöket is igénybevevő akciókat is)
irányítási és vezetési rendszerének kidolgozása
– A rendőri műveletek jogi keretének kidolgozása. Ebbe beleértendő a közös felszerelés,
adminisztráció, logisztika, és a közös nyelvezetre vonatkozó megállapodások,
egyezmények megkötése is. (Ez szervesen épül a 2001. május rendőr főkapitányi
konferencián kidolgozott rendszerre.)
– A rendőri műveletekben résztvevő erők kiképzési programjának kidolgozása.
– A rendőri műveletek finanszírozásának kidolgozása
A fenti célkitűzések végrehajtásához meghatározták a további munka lépéseit, és készítettek
egy menetrendet is. Elhatározták továbbá, hogy a rendőri képességek kialakítása során
maximálisan figyelembe veszik az ENSZ vonatkozó tapasztalatait, amelyeket az un.
Brahimi-jelentés foglalt össze.
Elhatározták a Tanács Titkárságán beül egy rendőri részleg felállítását, és elkezdték a
szükséges konzultációs mechanizmusok (a Tanács és a Bizottság között, a Politikai és
Biztonsági Bizottsággal, az ENSZ-szel és az EBESZ-szel, stb.) kialakítását is. Külön is
kimondták az Európai Rendőrtiszti Főiskola (CEPOL) szerepének fontosságát a
rendőrtisztek válságkezelésre való kiképzésében.
Az Akcióterv deklarálta, hogy az Unió a rendőri műveletek minden résztvevő országra
ugyanazokat a nemzetközi szabványokat alkalmazza. Ha egy nem EU-tag állam ezeknek
megfelel, és a Tanács elfogadja, hogy az adott válságkezelési műveletbe külső
közreműködőket is be lehet vonni, akkor kerülhet sor a konkrét együttműködési felkérésére,
ugyancsak tanácsi határozattal. Az egyes műveletekbe való bevonás részleteinek kidolgozása
a Politikai és Biztonsági Bizottság feladata lett.
Európai Unió Tanácsa 2002. március 11-én közös akciót fogadott el a boszniai-hercegovinai
EU Rendőri Misszió (European Unión Police Mission, a továbbiakban EUPM) 2003. január
1-én történő megindításáról. Az EUPM mandátuma eredetileg három évre, azaz 2005.
december 31-ig szólt. A rendelkezésére álló idő alatt a missziónak kitűzték a megvalósítandó
feladatokat, melyből kiemelem: … Meg kell erősíteni a helyi rendőri erők nyomozási és
felderítési képességeit, mindenben támogatva az általuk végrehajtott akciókat….
10.1.7.15.

A brüsszeli képességfejlesztési konferencia-2001

A tagállamok védelmi miniszterei 2001. november 19-én Brüsszelben találkoztak, hogy
áttekintsék az Unió védelmi képességeinek megteremtésére eddig tett lépések eredményeit,
és megfogalmazzák a további tennivalókat.
A brüsszeli csúcson a tagállamok elhatározták a helsinki „Headline Goal”-hoz szükséges
képességek jegyzéke (HHGC) és a tagállamok által felajánlott erők jegyzéke (HFC) közti
ellentmondások feloldását. A két jegyzék összehasonlításából megállapított 38-féle
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hiányosságból végül 21-et minősítettek „súlyosnak”. Ezek orvoslása érdekében a védelmi
miniszterek megindították az Európai Képességek Akciótervet (European Capabilities
Action Plán, a továbbiakban ECAP).
A HHC és a HFC jegyzékek összevetéséből megállapított 21 súlyos hiányosságot – az
átfedések kizárása érdekében – 2002. márciusától kezdve 19 un. specifikus szakértői
csoportot, un. panelt állítottak fel, és ezek keretében folytatták a további munkát. Minden
panelnek volt egy „vezető” tagállama (lead nation), aktív résztvevői és megfigyelőként jelen
lévő tagjai. Munkájukat a Headline Goal Task Force koordinálta, amely a Katonai Törzs
alárendeltségébe tartozott. A panelek feladata lett meghatározni az összes létező és
megvalósítató nemzeti, vagy többnemzetiségű megoldást. Az ECAP paneleknek 2003.
március l-ig el kellett elkészíteniük jelentéseiket a Katonai Bizottság számára.
A 21 súlyos hiányosság közé tartoztak az információszerzést, a hírszerzést a felderítést
szolgáló stratégiai tételek is, mint:
– Pilóta nélküli repülőeszközök (megfigyelő és célfelderítő egységek)
– Pilóta nélküli repülőeszközök (közepes és nagy magasságban repülő, hosszú repülési
idejű felderítők)
– Hadszíntéri hírszerzés és légi felderítés
– Stratégiai hírszerzés, megfigyelés, felderítés, műholdfelvételek (ISRIMINT
Collection)
– Korai riasztás és előrejelzés (stratégiai szint)
A 2003. május 19-i második Képességi Konferencián előterjesztették a márciusi athéni
informális találkozó javaslatait. Az Athénban elhatározott öt projektcsoport mellé további öt
kialakításáról döntöttek. A következő napon a kül- és védelmi miniszterek tanácskozásán
pedig újabb öt projektcsoportot indítottak el, melyek közül egyik: Hírszerzés, megfigyelés,
célpont azonosítás, felderítés.
10.1.8.

A titokvédelmi megállapodás problémája (lásd EU-NATO együttműködésnél)

10.1.9.

A „Berlin Plusz" megállapodás (lásd EU-NATO együttműködésnél)

10.1.10. A Tervuren-kezdeményezés
Belgium, Franciaország, Luxemburg és Németország vezetői 2003. április 29-én tartott
tervureni (Brüsszel egyik külvárosa) brüsszeli találkozójukon számos olyan javaslatot
fogalmaztak meg, amelyek véleményük szerint szükségesek voltak az ESDP működésének
hatékonyabbá tételéhez. A tervezet igazi újdonságát az jelentette, hogy a négy résztvevő
tagállam elhatározta, hogy a javasolt változtatásokat maguk között mindenképpen érvénybe
léptetik, illetve támogatni fogják uniós elfogadtatásukat.
Ezek közül a legismertebb – és a legnagyobb felzúdulást kiváltó – javaslat egy önálló uniós
katonai főparancsnokság felállításának terve volt, amely az EU-nak a NATO-tól független
műveleti tervezési kapacitást biztosítana. A „Berlin Plusz” által meghatározott rendszerben
ugyanis a tényleges műveleti tervezéshez az EU-nak vagy továbbra is a vonatkozó NATOképességeket kell igénybe vennie vagy a „keretnemzet” koncepció jegyében valamely
tagállami vezérkar műveleti tervezési képességeire kell hagyatkoznia. Az un. Tervurenkezdeményezés ezen az állapoton kívánt változtatni az önálló EU-parancsnokság felállításával.
Szolidaritási záradék. Bekerült a tervezetbe a tervuren-kezdeményezésben már javasolt
kölcsönös szolidaritási záradék: „Amennyiben egy tagállamot terrortámadás ér, illetve ha
természeti vagy ember okozta katasztrófa áldozatává válik, az Unió és tagállamai a szolidaritás
szellemében együttesen lépnek föl. Az Unió minden rendelkezésére álló eszközt, ideértve a

555/1098

10. A nemzetközi szövetségi tagságaink és az ezekből fakadó együttműködések hatása a nemzetbiztonsági tevékenységre

tagállamok által rendelkezésre bocsátott katonai erőforrásokat is, mozgósít annak érdekében,
hogy:
– megelőzze a terrorista fenyegetést a tagállamok területén;
– megvédje a demokratikus intézményeket és a polgári lakosságot mindenfajta
terrortámadástól;
– terrortámadás esetén egy tagállamnak, a tagállam politikai szerveinek kérésére, a
területén segítséget nyújtson
– katasztrófa esetén egy tagállamnak, a tagállam politikai szerveinek kérésére, a területén
segítséget nyújtson.”
10.1.10.1.

Az Európai Biztonsági és Védelmi Unió terve

A javaslattevők szándéka szerint az említett megerősített védelmi együttműködés egy un.
Európai Biztonsági és Védelmi Unió (a továbbiakban ESDU) létrehozásához vezetne. Ebben
minden régi és új tagállam részt vehetne, fő feladata pedig a védelmi együttműködés
megerősítése lenne „a gyorsabban és távolabbra haladni szándékozó tagállamok" számára.
Javier Solana, az EU kül- és biztonságpolitikai főmegbízottja a 2003. június 19—21-én
tartott thesszaloniki Európai Tanácson terjesztette be az általa kidolgozott európai biztonsági
koncepciót, amely a „biztonságos Európa egy jobb világban" címet kapta, melynek a
hírszerzéshez illetve felderítéshez kapcsolódó két pontja:
– erőteljesebb diplomáciai tevékenység a katonai és civil műveletek támogatására;
– a hírszerzési információk megosztásának fejlesztése, illetve az ehhez szükséges
rendszerek, eljárások kidolgozása.
10.1.11. Az EU ARTEMIS hadműveletének tanulságaiból
Az elmérgesedő helyzetben az ENSZ kéksisakosok képtelenek voltak a stabilizációra, sőt
önmagukat is csak korlátozottan voltak képesek megvédeni. Ezzel szemben a francia többségű
EU-erők már az első napokban bizonyították, hogy szükség esetén igen kemény fellépésre is
képesek feladatuk elvégzése érdekében. A széles mandátum, a megfelelő felszerelés –
beleértve a nagyszámú páncélozott járművet és a légitámogatás lehetőségét is – és a francia
katonák harci tapasztalata nagyságrendekkel hatékonyabbá tette az Artemis erőit, mint a
MONUC békefenntartói voltak.
A hatékonyságban az is fontos szerepet játszott, hogy a francia csapatok – köszönhetően
Kongó korábbi gyarmati státuszának – nyelvismeretükre és korábbi kapcsolataikra
támaszkodva igen hatékony hírszerzési és felderítési szolgálattal rendelkeztek (HUMINT). Bár
a pontos részletek természetesen nem nyilvánosak, annyit a francia fegyveres erők is
elismertek, hogy az ellenség kommunikációjának lehallgatása (COMMINT) révén is értékes
információkhoz jutottak. A MONUC egy magas rangú tisztje az Artemis során alkalmazott
személyi és technikai hírszerzés együttes arányát körülbelül 20%-ra becsülte, míg az
információk 80%-át a csapatok – köszönhetően francia nyelvismeretüknek – a
harctevékenység során a helyszínen szereztek meg.
10.1.12. EU első hosszú távú előrejelzése230
Miért volt szükség hosszú távú előretekintésre?
A dokumentum keletkezési körülményeinek tisztázása érdekében elsőként egy rövid történeti
áttekintést célszerű tenni. Az Európai Unió viszonylag új játékos a biztonságpolitikai
porondon, különösen, ha annak hagyományosan legerősebb elemét, a katonai erők
alkalmazását vesszük alapul. Mégis, az Európai Biztonság- és Védelempolitika (ESDP) eddigi
rövid történelme során fokozatosan kialakult az a politikai háttér, amely körvonalazza az
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Európai Unió által vezetett katonai válságkezelő tevékenység alapelveit. Továbbmenve, az
unió érdekében alkalmazható katonai eszközrendszer megteremtése céljából már két ízben231
állapítottak meg fő katonai célkitűzést. A 2003-as és a 2010-es fő célkitűzések teljesítése során
nem csupán a tagállamok által az uniónak felajánlott erőket, eszközöket és képességeket
összegezték, illetve összegzik, hanem azon hiányosságok megállapítása is megtörtént, illetve
megtörténik, amelyek gátolják a politikai szinten megfogalmazott célok elérését. Ezek az
uniós fő célkiűzések – az eddigi tapasztalatok alapján – katonai tervezési szempontból
középtávú intervallumban értelmezhetők, amelyek egy lineáris tervezési folyamat
végeredményeként valósulnak meg. Az első haderő- célkitűzés teljesítése során4 világossá
vált, hogy az ESDP továbbfejlődése céljából az evolutív megközelítést egy aktívabb és
koncentráltabb folyamatnak kell felváltania. Ennek érdekében intenzívebbé vált az ESDP
stratégiai szintű dokumentumokkal való felvértezése. Ezek közül a legfontosabb, az Európai
Biztonsági Stratégia232 2003 végén született meg. Ezzel párhuzamosan az ESDP szervezeti
háttere is egyre komplexebbé vált. Amennyiben szervezeti szempontból alapvető
mérföldkőnek az önálló EU katonai testületek kialakítását tekintjük, az Európai Unió
biztonságpolitikai eszközrendszere csupán hat évre tekinthet vissza. Mind az Unió Katonai
Bizottsága (EUMC)233, mind az annak támogatására hivatott Katonai Törzs (EUMS)234 az
Európai Unió Tanácsa döntései alapján 2001-ben jött létre. Alapvetően szétaprózódott védelmi
beszerzési berendezkedés hatékonyabbá tételére, és így közvetve az európai védelmi ipar
támogatására hozták létre a korábban már létező biztonságpolitikai intézmények mellett az
Európai Védelmi Ügynökséget (EDA)235, 2005-ben.
Az Európai Biztonsági Stratégia megállapításait alapjában véve egyetértés jellemezte. Az
aktívabb, hatékonyabb és összefogottabb európai szerepvállalás érdekében tett további
gyakorlati lépések azonban – mint mindig – most is a tagállamok között lévő pillanatnyi
erőviszonyok alapján létrejött politikai kompromisszumokat tükrözték. A válságkezelés
katonai eszközrendszerében a 2003- as fő célkitűzés teljesítése során korábban nyilvánvalóvá
vált hiányosságok elemzése arra mutatott, hogy az unió által gyakorolt ad hoc, lineáris és
alapvetően középtávú „kvázi” haderőtervezést (amelyet persze továbbra is szemérmesen
katonai képességfejlesztésnek neveznek) jobban megalapozottá kell tenni. Azaz az ESDP-nek
(Európai Biztonság- és Védelempolitika) további elméleti alapvetésre van szüksége.
A felismerést tett követte, és 2004-ben az Tanács Politikai és Biztonsági Bizottsága (PSC)
javaslatot tett az unió hosszú távú kitekintésének kidolgozására. Viszonylag gyors
döntéshozatalt követően a frissen létrehozott EDA és a valamivel hosszabb ideje működő
EUMC között munkamegosztás jött létre. A dokumentumot alapvetően három fő vonulat
(strand) párhuzamos kidolgozásával tervezték összeállítani. Az első vonulat az unió 2025-ös
állapotát prognosztizálta, a második vonulat a jövőbeni katonai műveletek jellegét foglalta
össze, míg a harmadik vonulat az európai védelmi iparra koncentrált. A három vonulat
produktumait egy összevont tematikus szeminárium összegezte 2006 júniusának végén. E
szeminárium megállapításai alapján átdolgozták a dokumentum alapstruktúráját (az eredetileg
elgondolt három fejezet ötre bővült) és némileg praktikusabb módon ajánlásokat fogalmaztak
meg a tagállamok védelmi tervezői részére.
A kidolgozás során mindvégig érzékelhető volt egyfajta diszkrepancia a viszonylagos
függetlenséget élvező EDA kutatási és munkastílusa és a tagállamok közvetlen
nézetütközéseivel küszködő EUMC között. Ez utóbbi nézetkülönbségek végezetül oda
vezettek, amire a kiadott dokumentum már az előszavában felhívja a figyelmet: bár a benne
foglaltak teljes egészében nincsenek elfogadva, nagy részükben egyetértés van a tagállamok
között. Ezen túl a kiadó azt is aláhúzza, hogy a dokumentum csupán egy kezdeti víziónak
tekinthető, amelyet a későbbiek során időszakonként frissítenek.
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10.1.12.1.

Európa és helye a világban 2025-ben – egy alapvetően sötét vízió

A dokumentum alapján Európának lesz miért aggódnia 2025-ben. A romló demográfiai és
gazdasági előrejelzések egy, az átlagéletkorát tekintve öregebb (a lakosság 48%-a 65 év
feletti lesz – p. 6 LTV) és a mainál gazdaságilag relatíve kevésbé fejlett Európa vízióját
vetítik elő, amely költségvetési értelemben inkább a „biztonságot” részesíti majd előnyben a
„védelemmel” szemben. A demográfiai hanyatlás és annak hatása a munkaerőre és a
közteherviselő rétegekre jelentős korlátokat állít majd a védelmi eszközrendszer
fejlesztésének útjába.236 Ezt az Európát fiatal, ám szegény tömegek veszik majd körül,
amelyeket a globalizáció – mint általános trend – és más faktorok erőteljes migrációra
késztethetnek. A demográfiai helyzet mellett az energiafelhasználás megnövekedése –
főként India és Kína vonatkozásában – és az annak következtében az energiaforrások
ellenőrzésének céljából kialakuló versengés felveti azt a nem túl kecsegtető lehetőséget is,
hogy az unió érdekeit a szokásosnál távolabbi területeken is érvényesíteni kell majd. Az
uniós katonai műveleteket erőteljesen befolyásolja majd a lakosság megítélése, a
közvélemény, illetve a média fokozott jelenléte. Külön aggályok merülhetnek fel a katonai
műveletek jogi (nemzetközi jogi) aspektusait illetően. Mindent egybevetve, bár Európa
továbbra is várhatóan a világ legfejlettebb régiói közé tartozik majd, a fent említett tényezők
miatt mai előnye lényegesen csökkenhet, és a perifériáin237 egyre több és komolyabb
kihívással kell szembesülnie.
10.1.12.2.

A védelem kihívásai – megváltozott szerep és technológiai forradalom

A védelemmel szemben jelentkező jövőbeni kihívásokat a dokumentum a katonai erők
megváltozott szerepéhez és a technológiai forradalomhoz való alkalmazkodása kettős
követelményrendszerén keresztül vizsgálja.
A katonai erők megváltozott szerepét a politika, a katonai erők és a média szoros és valós
idejű interakciójában lehet majd tetten érni, amely – többek között – a katonai műveletek
már említett jogi aspektusait hangsúlyozza ki. Érdekes, bár nem forradalmian új megállapítás
a katonai műveletek információszerzési oldalának felerősödése a kinetikus energia
közvetítésével (azaz a megsemmisítéssel) szemben. Ennek következményeként a
megsemmisítésre irányuló specifikus katonai tevékenység érdekében a precíziós
fegyverrendszerek szinte kizárólagos használata merül fel. A katonai tevékenység fő
erőkifejtése pedig a fegyveres konfliktus kialakulásának megakadályozását célzó
diplomáciai tevékenység támogatása, a már kialakult konfliktus elszigetelése, illetve a
konfliktus gerjesztését szorgalmazó felek elbátortalanítása (azaz végső soron az elrettentés)
lehet. Az aszimmetrikus hadviselés tűnik majd a legvalószínűbbnek, és az is többnyire nem
állami szintű szereplők ellen.
Összességében a jövőbeni európai erőknek tisztázatlan (a dokumentumban szó szerint
homályos) körülmények között kell tevékenykedniük a lakossággal való elvegyülésre
törekvő ellenféllel szemben, és mindezt a rendkívül szigorú hadviselési szabályokkal (ROE)
korlátozva, az éjjel-nappal folyamatos médiafigyelem középpontjában kell majd megtenniük.
A technológiai forradalomhoz való alkalmazkodás alapvető felismerése, hogy a technológiai
fejlődés motorja manapság – a hidegháborús és azt megelőző időszakoktól eltérően – a civil
gazdaság és a kereskedelem. A katonai szempontból meghatározó jövőbeni (2020-as
évekbeli) technológiák – a tudományos körök konszenzusa szerint – már manapság is
ismertek. A tudásalapú hadviselést lehetővé tevő mikroelektronika, informatika, érzékelésés kommunikációtechnológia továbbra is vezető szerepet játszik majd. Jelentős bio- és
anyagkutatási eredmények várhatók, főként a nanotechnológia területén. Várhatóan hasonló
fejlődés elé néz a hordozható erőforrások területe is. Az evidens technológiai eredetű
veszélyforrásokon (proliferáció, biológiai hadviselés) túl külön figyelmet érdemel önnön
technológiai függőségünk kockázatának csökkentése is. Mindent egybevetve, az európai
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fegyveres erők valószínűleg 2025-ben is élvezhetik a tudásalapú hadviselést lehetővé tévő
információs technológiák, a precíziós fegyverrendszerek és a különféle halálos hatások elleni
védettséget biztosító megoldások áldásait, ugyanakkor senki sem szavatolhatja azt, hogy
ezek tartósan egyoldalú előnyhöz juttatják majd őket.
Az információ proliferációja folytán a nyitott társadalomban folyamatosan fennáll majd a
másik oldal lehetősége a gyenge pontok feltárására és kihasználására.
10.1.12.3.

Az ESDP-műveletek
aszimmetrikus

katonai

oldala

–

expedíciós,

multinacionális

és

Az ESDP (azaz uniós) katonai műveletek jövőbeli jellegére vonatkozó előrejelzés majd
minden pontja megegyezik a korszerű fegyveres küzdelem korábban már számos fórumon
prognosztizált jellemzőivel. Expedíciós jellegű, többnemzeti és többféle eszközt magába
foglaló műveletekről lesz szó, melyek során várhatóan a civil és katonai, a kormányzati és
nem kormányzati szereplők tevékenységének összhangja fogja biztosítani a kívánt
végállapotot. A hangsúly ismét a megelőzésre, a konfliktustól való elrettentésre és a
békeépítésre fog helyeződni. A fegyveres beavatkozás célja valószínűleg a „konfliktus
dinamikájának ellenőrzés alá vétele” lesz, amely az erőszak spirálját lesz hivatott
legyengíteni és végső soron megszüntetni. Ha hihetünk a dokumentumnak, katonai
értelemben vett győzelemről aligha beszélhetünk majd, inkább a stabilitás biztosításáról a
felek közötti közvetítés révén. Fontosnak tűnik az a megállapítás, hogy fölöttébb
valószínűtlen lesz a sikertelen európai katonai tevékenység – ugyanakkor a többi komponens
sikertelensége végső soron a teljes vállalkozás kudarcához vezethet a katonai sikerek dacára
is (lásd Vietnam). A fejezet nagy teret szentel az információtechnológiára való támaszkodás
előnyeinek és hátrányainak tárgyalására. Emellett külön figyelmet érdemel az aszimmetrikus
hadviselés előremutató, tágabb értelmezése, mely szerint az nemcsak az alkalmazott
technológiára, módszerekre, eljárásokra vonatkoztatható, hanem a fegyveres konfliktus
résztvevőinek céljaira és fogalomrendszerére is.
A fejezet összegzéseképpen megállapítható, hogy az európai fegyveres erők tevékenységére
a több nemzetiség, az expedíciós jelleg és az aszimmetrikus hadviselés lesz jellemző, amely
kiegészül azzal az igénnyel, hogy a tevékenységüket egy tágabb elgondolás kereteibe
illesztve, a többi rendelkezésre álló nem katonai eszközzel összehangolva kell majd
végrehajtani.
10.1.12.4.

A katonai képességfejlesztésre
képességjellemző

vonatkozó

következtetések

–

a

négy

A dokumentum következő, egyik legfontosabb fejezete azon képesség jellemzők
megállapítása, amelyek – a hagyományosnak tekinthető katonai értékek mellett – a jövőbeni
európai erőknek lehetőséget nyújtanak majd a világ élvonalában való maradásra. Ezeket a
dokumentum négy alapvető mutatóra redukálta, az összhang (sinergy), a mozgékonyság
(agility), a szelektivitás (selectivity) és a fenntarthatóság (sustainibility) jellemzőire. Az
összhang vagy szinergia nemcsak a fegyveres erők haderőnemei, illetve azokon belül a
fegyvernemek és a rendszerek összehangolt alkalmazását jelenti, hanem a katonai
tevékenység egységét a más kormányzati és nem kormányzati szereplők tevékenységével is.
Nem csupán arról van szó, hogy a különféle katonai alrendszerek együttes (vagy egymást
erősítő) hatását kell a kívánt időben és helyen elérni, hanem azt kibővítve a további eszközök
és alrendszerek alkalmazásával kell egységbe foglalni.238 Érdekes módon ez a fejezet
tartalmaz néhány kifejezetten katonai-szakmai megállapítást is, amely a hagyományos
fegyvernemi együttműködés új tartalommal történő megvalósítását szorgalmazza (pl.
szenzormegsemmisítő fegyver). Kissé kilóg a sorból a fejlett technológiák (lopakodó
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technológia, termikus álcázás, jelkibocsátás - csökkentés) és azok interdependenciáinak
kihasználásáról szóló rész (ennek talán inkább az előző fejezetben lett volna helye).
A mozgékonyság vagy agilitás a gyors reagáló képességet, az erők-eszközök és képességek
kívánt mértékű méretezésének képességét (tailorability) és a telepíthetőséget foglalhatja
magába. A mozgékonyság hadászati (stratégiai), hadműveleti és harcászati szinten is
követelmény lesz. Nehéz felderíthetőség (lopakodó képesség), gyorsaság, információs
fölény, védettség, összekapcsolhatóság és halálos csapásmérés képessége (lethality) kell
hogy jellemezze a jövő európai expedíciós haderejét.
A szelektivitás a halálos és nem halálos hatások kiváltásának lehetőségeivel az arányosság és
fokozatosság érvényesítésének képességét jelenti. Túl a hagyományos megsemmisítő
képességen (amelyet a dokumentum következetesen kinetikus hatásként aposztrofál) ez
olyan szerteágazó „nem kinetikus” hatások kiváltására való képességet is jelöli, mint a
számítógép-hálózaton keresztül történő támadás, az elektromágneses vagy más irányított
energia alkalmazása, offenzív űrbéli ellentevékenység, a megtévesztés, illetve a
pszichológiai hadviselés.
A fenntarthatóság képességét hangsúlyozva fontos elem a tengeri dimenzió
„újrafelfedezése”, illetve a műveleti térség közelében elterülő nem ellenséges államok által
nyújtott befogadó nemzeti támogatás. Ugyanitt említi a dokumentum – hallgatólagosan
utalva az európai közvélemény általános érzékenységére a veszteségekkel szemben – a
haderő védelmezésének (force protection) fontosságát a műveletek fenntarthatóságának
biztosításában.
A részösszegzés megállapítja, hogy a fenti négy képességjellemzőt – a szinergiát, a
mozgékonyságot, a szelektivitást és a fenntarthatóságot – az ESDP-műveletek
képességprofilját leíró mind a hat képességterületen – a vezetés, az információszerzés és
felhasználás, a harcba lépés, a védettség, a telepítés és a fenntartás – érvényre kell juttatni.
10.1.12.5.

A védelmi tervezés kulcskérdései

E fejezetben alapvetően azokat az axiómákat foglalták össze, amelyek a hadviselés
megváltozott környezete és megváltozott követelményei közvetítenek a védelmi tervezéssel
foglalkozó szakemberek és döntéshozók felé. A legfontosabb problémák a tudás
kihasználásával, az interoperabilitás biztosításával, az emberi erőforrás egyensúlyának
biztosításával, a (védelmi) iparpolitikával és a tervezés rugalmasságával írhatók le.
A tudás kihasználásáról írva a dokumentum napjainkban rendkívül aktuális és más
forrásokból már ismerős kérdéseket feszeget. Ezek közül talán a legfontosabb a hálózatalapú
hadviselésre vonatkozó alapvető megállapítások megerősítése. Az anyagban fellelhető ritka
transzatlanti hivatkozások egyike is itt található, bár olyan megállapítással „enyhítve”, amely
egy ambíciójában és karakterében eltérő, európai változatú hálózatalapú hadviselési kultúra
megteremtésére utal. Kiemeli a hagyományos hadviselés felmorzsolásra törekvő stílusának
elvetését, és újra hitet tesz az információs fölény megszerzése és megtartása mellett. Ennek
megvalósítását a gyakorlatban a széles körű fejlett technológiai háttér (szenzorok,
űreszközök, ember által vezetett és pilóta nélküli felderítő rendszerek, szárazföldi
rendszerek) mellett az emberi erővel folytatott információszerzés és a helyi hírszerző
hálózatok együttesével képzeli el.
Az interoperabilitást tárgyalva erőteljes a technológiai összekapcsolhatóság
alapgondolatának túlsúlya, amelyet a kollektív beszerzés (a programok minél korábbi
szakaszába történő bekapcsolódás révén), illetve a közforgalomban beszerezhető eszközök
beszerzésének csoportos végrehajtása és a nemzeti fegyverkezési programok minél szélesebb
körben ismertté tétele gondolatkörei köré épít.
Az emberi erőforrás egyensúlyát elemezve a vezérgondolat a nemzeti költségvetések
fejlesztési oldalának erősítése. A dokumentum kifejezetten sugallja a műveletek
finanszírozásának a kormányzatok tartalékalapjaiból való megoldását (felismerve azt a tényt,
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hogy a műveletekkel kapcsolatos, rendszerint váratlan kiadások fedezése a védelmi
költségvetésből általában a fejlesztési oldal rovására történik). Az alfejezet másik jelentős
gondolata a védelem emberi erőforrásigényének csökkentése olyan eljárásokkal, mint a
kiszervezés (out-sourcing), a fejlett automatizálás (robottechnika), illetve a
párhuzamosságok és átfedések csökkentése.239 Mivel az elhúzódó válságkezelő műveletek
mindezek ellenére jelentős személyi állományt igényelhetnek, felmerül bizonyos kisegítő
lehetőségek kihasználása (mint például a tartalékos állomány minél szélesebb körű
bevonása).
A gyors beszerzésről szólva az anyag rámutat arra a tényre, hogy egyre csökkenő számú
jelentős fegyverfejlesztési és beszerzési programmal kell számolnunk, amely szinte
kötelezővé teszi majd a meglévő eszközpark folyamatos modernizálását a jelentkező új
technológiák utólagos integrálásával. A képességfejlesztés legfontosabb követelménye az
innovációk mind hamarabb történő gyakorlati alkalmazása lesz. Lényeges lesz mind a
megörökölt, mind az újonnan beszerzendő technika frissíthetőségének biztosítása olyan
tervezési elvek alkalmazásával, mint a modularitás, a rákapcsolhatóság (plug and play) és a
hálózatalapú képességek kihasználása.
A (védelmi) iparpolitika terén a kihívás a meglévő fejlett európai védelmi ipar megőrzése.
Az előjelek ezen a téren sem kedvezőek.240 A hagyományosan kormányzati túlsúlyt felváltja
a korporatív tőke tulajdoni fölénye, amely a hadiipar kereszttulajdonlási struktúráinak
kifejlődése, azaz végső soron globalizációja irányába mutat. Amennyiben nem történik
beavatkozás, azaz változás a trendekben, a dokumentum az európai hadiipar jövőjét az
Egyesült Államok hadiipara elsődleges beszállítójának szerepében véli kijelölni. A védelmi
kutatás és fejlesztés arányának növelése létfontosságú, mert – mint a dokumentum rámutat –
Európa jelenleg a hidegháborús kutatás és fejlesztés felhalmozásának maradványaiból él. Az
iparpolitikával foglalkozó alfejezetek vezérmotívuma a duplikáció és a szétaprózódott
beszerzések megszüntetése, és ennek kapcsán az a megállapítás, hogy az európai védelmi
ipar kizárólag egységes európaiként reménykedhet a túlélésben, nem pedig a tagállamok
védelmi iparának tarkabarka egyvelegeként. Ehhez a politikai szándékon túl egy sor kedvező
lehetőséget is ki kell használni, így például az Európai Bizottság fejlesztési programjait, az
unió kelet-európai tagállamainak versenyképességét és a korábban a védelmi iparban
szerephez nem jutott intellektuális műhelyek – egyetemek, civil kutatóintézetek – bevonását.
Összességében ugyanakkor a politikai akarat és ezen lehetőségek maximális kiaknázása
mellett is valószínűleg választásra kényszerülünk majd abban, hogy melyek azok a
kapacitások, amelyet meg lehet őriznünk, és melyek azok, amelyeket fel kell majd adnunk.
A dokumentum a rugalmasság hangsúlyozásával zárul. A tervezés rugalmassága biztosítékot
jelent az előre nem látható fejlemények ellentételezésére. Ezért a rugalmasságnak és az
adaptációs képességnek továbbra is a képességfejlesztés vezérfonalának kell maradnia.
Ennek egyik eleme a kitekintés rendszeres átdolgozása, frissítése.
10.1.12.6.

A jövő európai képességprofilja

A dokumentum külön tárgyalja a jövő európai (katonai) képességprofilját. Ebben a
leginkább alapelvekként definiálható megállapításokat sorolnak fel a vezetés (command), az
információszerzés és felhasználás (inform), a harcba lépés (engage), a védettség
(protection), a telepítés (deploy) és a fenntartás (sustain) képességfejlesztési területein. Ezek
a területek megfelelnek a jelenlegi EU Integrált Fejlesztési Csoportok241 felelősségi
területeinek.
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10.2. A NATO tagságunk és az ebből fakadó együttműködés hatása a biztonságra és ezen
belül a nemzetbiztonsági tevékenységre242’243
10.2.1.

Az Észak-Atlanti Szerződésnek a hírszerzés-felderítés támogatására kiemelten és
meghatározóan igényt tartó pontjai (1949)

„E szerződésben részt vevő Felek, újból hitet téve az Egyesült Nemzetek Alapokmányának
céljai és elvei mellett és megerősítve abbeli óhajukat, hogy minden néppel és kormánnyal
békében éljenek; elhatározva, hogy megőrzik a szabadságot, népeiknek a demokrácia, az
egyéni szabadság és a jog uralma elvein alapuló közös örökségét és civilizációját; eltökélve,
hogy egyesítik az együttes védelmük, valamint a béke és biztonság fenntartására irányuló
erőfeszítéseket; megegyeztek a jelen Észak-atlanti Szerződésben:
A 4. cikk: A Felek tanácskozni fognak egymással valahányszor bármelyikük véleménye
szerint a Felek egyikének területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély
fenyegeti.
Az 5. cikk: A Felek megegyeznek abban, hogy egyikük vagy többjük ellen, Európában vagy
Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak
tekintenek és ennél fogva megegyeznek abban, hogy ha ilyen támadás bekövetkezik,
mindegyikük az Egyesült Nemzetek Alapokmányának 51. cikke által elismert jogos egyéni
vagy kollektív védelem jogát gyakorolva, támogatni fogja az ekként megtámadott Felet vagy
Feleket azzal, hogy egyénileg és a többi Féllel egyetértésben azonnal megteszi azokat a
intézkedéseket – ideértve a fegyveres erő alkalmazását is –, amelyeket a békének és
biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében
szükségesnek tart. Minden ilyen fegyveres támadást és ennek következtében foganatosított
minden intézkedést azonnal a Biztonsági Tanács tudomására kell hozni. Ezek az intézkedések
véget érnek, ha a Biztonsági Tanács meghozta a nemzetközi béke és biztonság helyreállítására
és fenntartására szükséges rendszabályokat.
A 6. cikk: Az 5. cikk alkalmazása szempontjából egy vagy több Fél ellen irányuló támadásnak
kell tekinteni fegyveres támadást
– a Felek egyikének területe ellen Európában vagy Észak-Amerikában, Franciaország
algériai megyéi ellen, Törökország területe ellen vagy a Felek egyikének joghatósága alá
tartozó, az észak-atlanti térségben a Ráktérítőtől északra fekvő szigetek ellen vagy a
Felek egyikének hajói vagy repülő-gépei ellen ugyanebben a térségben;
– a Felek egyikének fegyveres erői, hajói vagy repülőgépei ellen, ha a fenti területeken
vagy azokon kívül bármilyen más olyan európai területen tartózkodnak, amelyen az
egyik Fél a Szerződés hatálybalépésekor megszálló erőket tart
A 7. cikk: A jelen Szerződés nem érinti és nem értelmezhető úgy, mintha bármi módon is
érintené azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek az Alapokmányból származnak azokra
a Felekre, amelyek tagjai az Egyesült Nemzeteknek, nem érinti továbbá a Biztonsági Tanács
elsődleges felelősségét a nemzetközi béke és biztonság fenntartásáért.
10.2.2.

Az Atlanti Szövetség

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) testesíti meg az Európát és Észak-Amerikát
egyedi védelmi és biztonsági szövetségbe kötő transzatlanti kapcsolatokat. A Washingtoni
Egyezmény a NATO alapvető és állandó céljaként a tagállamok szabadságának és
biztonságának politikai és katonai eszközökkel való biztosítása. Az 1949-es megalapítása óta a
NATO biztosítja a tagok kollektív védelmét. Ezenkívül fontos szerepet töltött be a tagokat
érintő biztonsági kérdések megvitatásának nélkülözhetetlen konzultációs fórumaként, és az
euro-atlanti térség békéjének és stabilitásának egyik lényeges támaszaként.
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A hidegháború végével a Szövetség új, alapvető fontosságú feladatokat vállalt fel, így például
biztonsági partnerkapcsolatok alakított ki demokratikus országokkal Európában, a
Kaukázusban és Közép-Ázsiában. Az általános biztonsági környezet megváltozására adott
válaszként a Szövetség újabb feladatokat vállalt magára. Ilyenek például a regionális és
nemzetiségi konfliktusok okozta instabilitás kezelése Európában, valamint az euro-atlanti
térségen kívülről származó fenyegetések kezelése.
Mára a Szövetség egyre szélesebb körű tevékenységeket folytat annak érdekében, hogy
elősegítse az Oroszországgal, Ukrajnával és más, NATO-n kívüli országokkal folytatott
együttműködést és cselekvően elébe menjen a XXI. század új biztonsági kihívásainak, így a
nemzetközi terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedése okozta veszélyeknek. Ezen új
és rohamosan változó biztonsági környezetben a biztonság hatékony megvédése és növelése
érdekében a Szövetség a tevékenységének minden aspektusát érintő változásokon megy
keresztül, új tagokkal, új küldetésekkel, új képességekkel, új partnerségekkel és általában, a
szervezet működésének új módozataival.
10.2.3.

Megfelelni az új biztonsági kihívásoknak

Az Egyesült Államok elleni 2001. szeptember 11-i terroristatámadások – amelyekben
utasszállító repülőgépeket használtak tömegpusztító fegyverekként – egyértelműen
megmutatták, hogy milyen mértékben változott meg a biztonsági környezet a hidegháború óta,
továbbá hogy, mennyire kiszolgáltatottak a modern társadalmak az új biztonsági
fenyegetésekkel szemben. Válaszlépésként a Szövetség a története során először alkalmazta a
Washingtoni Egyezmény 5. cikkelyét, amely a NATO kollektív védelmét biztosítja és
szabályozza, így a Szövetségesek politikai és tárgyi segítséget nyújtottak az Egyesült
Államoknak a kritikus időszakban. Azóta a Szövetségesek egyrészt támogatják az Egyesült
Államokat a terroristatámadásokra adott válaszlépések terén, másrészt lépéseket tettek annak
érdekében, hogy javítsák a NATO képességeit a nemzetközi terrorizmus okozta veszély
kezelésére.
A 2001. szeptember 11-i események annak ellenére megrázó hatással voltak a Szövetségre,
hogy a NATO már néhány évvel korábban elkezdte a változó biztonsági környezethez
igazítani a szervezeti és működési kultúráját. A Szövetségesek 1999-ben fogadtak el egy új
Stratégiai Koncepciót. Ez a dokumentum határozza meg a Szövetséget fenyegető biztonsági
veszélyeket és azok kezelésének módját. A Stratégiai Koncepció, amely szerint ezek a
veszélyek "több irányból érkezhetnek és gyakran nehezen előre jelezhetőek", külön figyelmet
szentelt a tömegpusztító fegyverek és azok célba juttatását biztosító eszközök proliferációja
által okozott veszélynek. Egyértelművé tette továbbá, hogy a Szövetség biztonsági érdekeit
ennél szélesebb körű fenyegetések is sérthetik, így például terrorista cselekmények, szabotázs
vagy a szervezett bűnözés, csakúgy mint a működéshez szükséges életfontosságú erőforrások
áramlásának megszakítása.
Az ilyen fenyegetések kezelése érdekében a Szövetség számos kezdeményezést tett a katonai
képességeinek javítása, továbbá a tagok közötti, valamint a partnerországokkal és más
nemzetközi szervezetekkel való együttműködés javítása céljából. Ezek közé tartozik a
Védelmi Képességek Kezdeményezés, egy 1999-ben elindított magas szintű program a katonai
képességeknek az új biztonsági környezet igényeinek megfelelő fejlesztésére; a 2000-ben
létrehozott Tömegpusztító Fegyverek Központja, amelyben a Szövetségesek megoszthatják a
tömegpusztító fegyverek veszélyeivel kapcsolatos információkat és koordinálhatják a
legmegfelelőbb válaszlépéseket; valamint az Európai Biztonsági és Védelmi Identitás
létrehozása a Szövetségen belül, amely révén a NATO európai tagjai nagyobb feladatokat
vállalhatnak a biztonság és védelem terén.
A 2001. szeptember 11-i terroristatámadások fokozták ezen erőfeszítések sürgősségét. A
támadásokat követően a NATO megkezdte a tevékenységeinek és működési folyamatainak
átfogó felülvizsgálatát. Ezek eredménye volt a Szövetség vezetői által a 2002. novemberi
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prágai csúcstalálkozón elfogadott csomag, amely különböző reformokat, kezdeményezéseket
és programokat tartalmaz. Ugyanekkor 14 Szövetséges haderői vettek részt Afganisztánban az
Egyesült Államok által a terroristatámadásokért felelős terrorszervezet, az al-Kaida, valamint
az annak védelmet nyújtó tálib rezsim ellen vezetett katonai műveletekben, valamint az azokat
követő békefenntartó műveletekben (Nemzetközi Biztonsági Támogató Erők - ISAF). A
küldetésben aktív szerepet vállaló tagországok kérésére, valamint a folytonosság biztosítása
végett a NATO vállalta az ISAF vezetését és jelenleg vizsgálja annak lehetőségeit, hogy más,
hasonló műveletekben vegyen részt az euro-atlanti térségen kívüli.
Bár a NATO tagországok alkalmanként nem értettek egyet az új biztonsági fenyegetések
kezelésének legmegfelelőbb módjaival kapcsolatban, mindegyik elfogadja, hogy ilyen
veszélyek az euro-atlanti régión kívülről is származhatnak, és egyetlen szervezet sem képes
önmagában megoldani őket. Ráadásul a megoldásukhoz nem lehet a hagyományos katonai
konfliktusok kezelésére létrehozott védelmi struktúrákra hagyatkozni. A Szövetségnek együtt
kell működnie más, kompetens szervezetekkel, és alkalmazkodnia kell ezen új és eltérő
kihívásokhoz. Ennek eredményeként a NATO most már nem egy földrajzilag körülhatárolt
szövetség, és felismerte, hogy a biztonsági fenyegetések sem területileg, sem az előre
jelezhetőség szempontjából nem körülírtak, így kész akkor és ott kezelni a problémát, amikor
és ahol az felmerül.
A biztonságosabb környezet létrehozása érdekében a NATO mind szorosabb kapcsolatokat
épít különböző nemzetközi szervezetekkel, így az Európai Unióval, az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezettel, az Egyesült Nemzetek Szervezetével, sőt még az Egészségügyi
Világszervezettel is, valamint nem tagországokkal, így Oroszországgal, Ukrajnával, valamint
az euro-atlanti régió és a tágabb földközi térség partnerországaival.
10.2.4.

Hogyan működik a NATO?

A Szövetség tartósságának egyik kulcsa a konszenzusos döntéshozatal. Ez azt jelenti, hogy
minden döntést egyhangúan kell meghozni, fontos döntéseket hosszas eszmecserék előzik
meg. Ha és bonyolultnak tűnik is előnye biztosan van. minden egyes tagállam függetlensége
biztosítva, hogy az így született tagország támogatását magukat a határozat döntéshozó atlanti
Tanács, amelyben nagyköveti szintű állandó a munkáját diplomáciai álló delegáció segíti. A
nagyköveti szintű tanács hetente legalább egy, de rendszerint több alkalommal ül össze.
Rendszeresen üléseznek külügy-és hadügyminiszteri, időnként pedig államfői és
miniszterelnöki szinten is.
A NATO-t egy főtitkár vezeti, akit megközelítőleg négyéves időszakra neveznek ki. A NATO
főtitkárt valamelyik tagállam magas rangú államférfiúi közül választják. Feladata az Északatlanti Tanács és más fontos NATO szervezetek értekezleteinek a vezetése valamint, az, hogy
elősegítse a tagállamok közötti konszenzus megteremtését. A Szövetség napi működtetésében
a NATO minden tagországából származó szakértők és tisztségviselők nemzetközi csapata
segíti a főtitkárt.
A NATO-nak nincs saját független hadserege. A rendelkezésére bocsátott haderők nemzeti
parancsnokság alá tartoznak mindaddig, amíg a tagállamok utasítást nem adnak nekik egy
megbízatásra, amely a kollektív védelemtől az olyan új típusú missziókig terjedhet, mint
például a béketeremtés és a békefenntartás. A nemzeti haderők úgy tudják végrehajtani ezen
feladatokat, hogy a NATO politikai és katonai szervezetei biztosítják a szükséges tervezést,
valamint a vezetés, az irányítás, a kiképzés és a gyakorlatok végrehajtásához szükségesek
szervezeti formákat.
10.2.5.

Partnerkapcsolatok a biztonság szolgálatában

A hidegháború idején Európa megosztottságát, a nyugatot és keletet szembeállító ideológiai,
politikai és katonai ellentétek okozták. Az azóta bekövetkező drámai változások véget vetettek
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a hidegháborúnak. A NATO egy sor új intézkedést hozott, melyek célja a biztonság és a
stabilitás megerősítése volt, azáltal, hogy olyan intézményrendszert épített ki, mely elősegíti a
párbeszédet, a bizalmat és az együttműködést a korábbi ellenfelekkel, köztük az európai és a
Földközi-tenger medencéjében fekvő szomszédos országokkal.
Az első ilyen irányú intézkedés az Észak-atlanti Kooperációs Tanács létrehozása volt 1991ben. Ez a tanács, amelyet azóta már Euro-atlanti Együttműködési Tanácsnak hívnak, vált az
elsőszámú konzultációs és együttműködési intézménnyé a NATO és az euro-atlanti régió nem
NATO-tagországai között.
1994-ben a NATO elindította a Partnerség a békéért elnevezésű kezdeményezést. Olyan
programról van szó, amelyet azért hoztak létre, hogy segítséget nyújtsanak a programban
résztvevőknek haderejük átszervezésében, hozzáigazítva azokat a demokratikus társadalom
követelményeihez, képessé téve őket arra, hogy a NATO parancsnoksága alatt részt
vehessenek a békefenntartó feladatokban. Az egyes országok speciális igényeihez igazodva a
Békepartnerség számos területen gyakorlati együttműködést ajánl, és lehetővé teszi a
résztvevőknek, hogy biztonsági igényüknek megfelelő mértékben vegyenek részt a
programban. A Békepartnerség keretében végzett tevékenységek között katonai gyakorlatok
éppúgy szerepelnek, mint műhelymunka, szemináriumok és továbbképzések. Különösen nagy
hangsúlyt fektetnek arra, hogy növekedjen a fegyveres erők átláthatósága, továbbá megfelelő
demokratikus felügyelet és irányítás alatt álljanak. A Békepartnerség keretében szerzett
tapasztalat jelentős mértékben elősegítette az együttműködést a békefenntartásban résztvevő
országok között, pl. a Stabilizációs erőknél (SFOR) Bosznia-Hercegovinában és a
Békefenntartó erőknél Koszovóban (KFOR).
1995-ben, a NATO párbeszédet kezdett a tágabb értelemben vett Földközi-tengeri régió hat
országával: Egyiptommal, Izraellel, Jordániával, Mauritániával, Marokkóval és Tunéziával.
Ennek a programnak, amelyhez 2000-ben Algéria is csatlakozott, az a célja, hogy jó
kapcsolatokat alakítson ki és javítsa a kölcsönös megértést a Földközi-tengeri térség
országaival, valamint szolgálja a regionális biztonságot és stabilitást. A párbeszédben
résztvevő országok képviselői továbbképzéseken vehetnek részt a NATO Oberammergau-ban
(Németország) található iskolájában, valamint a NATO római (Olaszország) Védelmi
Kollégiumában.
1997-ben a NATO hivatalosabb alapra helyezte az Oroszországhoz és Ukrajnához fűződő
kétoldalú kapcsolatait. A NATO kétoldalú megállapodásokat írt alá mindkét országgal, így
alapozva meg a jövőbeni kapcsolatokat. Állandó NATO-Oroszország és NATO-Ukrajna
tanácsot hoztak létre, melyek célja a biztonsági kérdésekkel kapcsolatos rendszeres
eszmecserék és konzultációk megkönnyítése. Ezeken a fórumokon megvitatásra kerülnek a
balkáni békefenntartással kapcsolatos kérdések, a válságkezelés, a tömegpusztító fegyverek
non-proliferációja, a hadiipar polgári célokra történő átállítása, a környezetvédelem és a civil
segélyakciók.
2002-ben a Szövetségesek és Oroszország elmélyítették és szorosabbra fűzték kapcsolatukat a
NATO-Oroszország Tanács létrehozásával, amely az Közös Állandó Tanácsot váltotta fel. Ez
több volt, mint puszta névváltoztatás és a kapcsolatot teljesen más alapokra helyezte. Az új
fórum, amelyben mindenki egyenrangú partnerként vesz részt a Főtitkár elnökletével működik
és a terrorizmus elleni harcot, a válságkezelést és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének
megakadályozását jelölte meg mint az együttműködés legfontosabb területeit. Az Észak-atlanti
Tanácshoz hasonlóan, a NATO-Oroszország Tanács is konszenzusos döntéseket hoz.
10.2.6.

A transzatlanti együttműködés

Az Atlanti Szövetség Észak-Amerika és Európa szövetségére épül. Az évek során azonban,
mint minden konstruktív kapcsolatban, itt is voltak hullámhegyek és hullámvölgyek, és a
szervezet a körülmények változásaival összhangban fejlődött. A II. világháború után Európa
gazdasága romokban hevert, ami azt eredményezte, hogy az európai NATO-tagországok
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erősen függtek az Egyesült Államoktól. A NATO megalapításakor Truman elnök és amerikai
politikus társai nem csak azt tartották szem előtt, hogy egy demokratikus és virágzó európai
partner legyen a szövetségesük, hanem azt is, hogy partnerük segítségével olyan szervezetet
hozzanak létre, amely biztosítja Észak-Amerika legitim biztonsági érdekeinek a képviseletét
Európában. Ebben az időben Amerika gazdasági és katonai téren egyaránt katalizátorként
működött közre Európa felemelkedésében, összefogta a kontinens alkotó erőit az újjáépítés és
a megbékélés érdekében, olyan körülményeket biztosított, amelyek végül az Európai Unió
létrejöttéhez vezettek.
Az ezt követő években, mivel Európa megerősödött, egységesebb lett, a változó körülmények
hatására a transzatlanti kapcsolatok is fejlődtek. Megszűnt Európa politikai megosztottsága és
az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikát kezdett kialakítani, és így Európa jelentősebb
nemzetközi szerepre tett szert. Ennek megfelelően, 2003. márciusának végén az Európai Unió
vette át a NATO küldetését a volt jugoszláv Macedón Köztársaságban.
A NATO-hoz való csatlakozáskor minden Szövetséges elfogadja a Washingtoni Egyezmény 5.
cikkelye által megfogalmazott kötelezettséget arra, hogy biztosítják egymás védelmét, ha
bármelyik tagországot katonai agresszió érné. Ennek eredetileg az volt a célja, hogy ÉszakAmerikát kötelezze Európa védelmére. Az 5. cikkelyt ugyanakkor a NATO történetében
először az Egyesült Államok elleni 2001. szeptember 11-i terroristatámadásokat követően
alkalmazták. Azóta az európai Szövetségesek és Kanada a képességeik szerint igyekeztek
támogatni az Egyesült Államokat és kivenni a részüket a terrorizmus elleni harcból.
Napjainkban a NATO európai és észak-amerikai tagjai egy transzatlanti közösséget alkotnak,
amely együttműködik a politikai, gazdasági és biztonsági kérdések megoldásában. E közösség
az egymástól való kölcsönös függésen, a közös értékeken és érdekeken alapszik. Bár az egyes
tagországok eltérő álláspontja folytán a Szövetségesek nincsenek mindig egyetértésben a
közös érdeküket legjobban szolgáló lépéseket illetően, a NATO célja az, hogy konzultációk és
megbeszélések révén amikor csak lehet, sikerüljön konszenzusra jutni. A NATO tagországok
tehát közösen dolgoznak a transzatlanti szövetség napirendjén levő egyre bővülő kérdések
megoldásán, melyek között olyan problémák szerepelnek, mint a tartós dél-kelet európai béke
megteremtése; az új demokráciák stabilitásának a megteremtése, a nemzetközi terrorizmus
elleni harc, vagy a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozása.
10.2.7.

A Szövetség átalakítása

A folyamatosan változó biztonsági környezetben a Szövetségnek is át kell alakulnia, hogy
hatékony maradhasson. Új egyensúlyt kell találnia a hagyományos, Európára összpontosuló
küldetésének teljesítése és az új, globális szintű veszélyek kezelése között. Meg kell továbbá
szereznie az új feladatok teljesítéséhez szükséges új katonai képességeket, beleértve az új
kihívásokra való gyors reagálás és a rugalmasság képességét. A prágai csúcson indítottak
útjára egy átalakulási folyamatot, amely biztosítani hivatott azt, hogy a NATO ugyanolyan
hatékonyan tudja kezelni a biztonsági kihívásokat a XXI. században, mint azt a múlt
században tette.
A prágai csúcson a NATO terrorizmus elleni harcban betöltött szerepének pontosítása során
kialakítottak egy terrorizmus elleni katonai koncepciót, meghatározták az ezen új feladatok
teljesítéséhez szükséges katonai képességeket, megállapodás született egy terrorizmus ellenes
Partnerségi Akciótervről, és kinyilvánították a nemzetközi közösséggel való együttműködés
iránt hajlandóságot. Ezen intézkedések számos döntés alapjául szolgáltak, pl. az afganisztáni
ISAF vezetésének felelősségével kapcsolatos döntés, vagy a Lengyelországnak egy iraki
szektor felügyeletében nyújtott támogatással kapcsolatos segítség.
A prágai csúcstalálkozón a Szövetségesek meghatározott politikai kötelezettséget vállaltak a
modern hadászati műveletek szempontjából kulcsfontosságú képességeik javítására. Az
úgynevezett "prágai képességi vállalások" révén megnégyszereződik a nagy csapatszállító
repülőgépek száma Európában; létrejön egy légi-utántöltő repülőgép flotta; a NATO gyors
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bevetésű haderői rendelkezni fognak kémiai, radiológiai, biológiai és nukleáris támadások
elleni védőfelszereléssel; kb. 40 százalékkal nő a repülőgépről indított precíziós rakéták nem
USA-beli készlete. A Szövetségesek ezenkívül döntést hoztak a fejlett technológiájú, rövid
időn belül bevethető NATO Reagáló Erők létrehozásáról, valamint arról, hogy katalizátorként
serkentik a tagországok katonai képességeinek javítását és folyamatos átalakítását. Végül,
támogatták egy új, kisebb és hatékonyabb parancsnoki struktúra létrehozását. A jövőben a
NATO egy hadműveleti stratégiai parancsnokságot üzemeltet Belgiumban, és egy átalakulási
stratégiai parancsnokságot az Egyesült Államokban. Ezen átalakulási parancsnokság felel a
Szövetség katonai képességeinek folyamatban lévő átalakításáért, és Európában is képviselteti
magát.
2004 márciusától a NATO-nak 26 tagja van. A közelmúltig azonban a szervezet működése
nagyjából változatlan volt az 1950-es évek elején 12 Szövetségesre kialakítottakhoz képest. A
tagországok felismerték, hogy az új stratégiai környezetben csak a rugalmasság növelésével és
a bürokratikus struktúrák csökkentésével lehet hatékonyan működni. A prágai csúcstalálkozó
ezen a téren is jelentős eredményeket ért el. A bizottságok számát a korább 467-ről 30
százalékkal csökkentették. A jövőben egyre több döntést hoznak meg albizottságok, így az
Észak-atlanti Tanács jobban koncentrálhat a stratégiai kérdésekre, miközben továbbra is
felelős marad a Szövetség döntéshozatali folyamataiért. A miniszteri találkozók eljárását is
egyszerűsítették, így több idő marad a lényeges eszmecserékre. Idővel ezen változások
korszerűbb és hatékonyabb működési struktúrákat eredményeznek a Szövetségen belül.
A Prágában elfogadott számos reform, kezdeményezés és program alkotja a Szövetség
elkövetkezendő néhány éves tevékenységének a magvát. A hangsúly olyan reális és elérhető
intézkedések megtételén lesz, amelyek összhangban állnak azon igénnyel, hogy a NATO
minden veszéllyel és kihívással szemben garantálni tudja a tagországok területének és
lakosságának biztonságát.
10.2.8.

A NATO jövője

Az 1949-ben létrehozott biztonsági szövetséghez képest a NATO jelentősen átalakult a XXI.
század első évtizedére. A több mint fél évszázados története során mind a Szövetség, mind a
világ egésze olyan változásokon ment át, amelyekre az alapítók nem is gondolhattak. A NATO
a hidegháború négy évtizede alatt Nyugat Európát védő szervezethez, sőt még az Európának a
hidegháborút követő átalakulását az 1990-es években felügyelő szervezethez képest is
megváltozott. Az új tagországok integrációjával elkerülhetetlenné vált az állandó
alkalmazkodás folyamata, hiszen csak így lehet összehangolni a nagyobb közösség igényeit
anélkül, hogy csökkenne a Szövetség gyors döntéshozatali képessége. A stratégiai környezet
változásával a NATO fejlődésének is szükségszerűen egyre gyorsabbá kell válnia ahhoz, hogy
kezelni tudják az új veszélyeket.
Míg a tagországokra leselkedő új fenyegetések és azok kezelésének módja változó félben
vannak, a Szövetségen belüli együttműködés alapelvei továbbra is összhangban állnak a
Washingtoni Egyezménnyel. A NATO egy transzatlanti politikai-katonai keretet biztosít a
biztonsági kihívások kezeléséhez, összekapcsolja az európai és észak amerikai érdekeket, és
egyúttal egyensúlyt talál az egyes tagországok érdekei között.
A NATO jelenleg zajló lévő átalakulása egy olyan folyamat része, amely a Szövetség
tagországainak biztonságát, valamint az euro-atlanti térség egészének jövőbeni stabilitását
hivatott biztosítani. A prágai csúcstalálkozó óta a Szövetségesek fokozott erőfeszítéseket
tesznek annak érdekében, hogy a NATO megfeleljen a ma kihívásainak. Ilyen például az olyan
közös értékek védelme, mint a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása; a
nemzetközi terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek proliferációja elleni harc; biztonsági
hidak kiépítése Oroszországgal és Ukrajnával; más partnerországokkal való szoros
együttműködés alapjainak továbbfejlesztése, és amennyiben minden egyéb lehetőséget
kimerítettek, hatékonyan fellépés a krízisek kezelése során és annak biztosítása, hogy a
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konfliktus hatásai nem terjednek túl az országhatárokon, és nem fenyegetnek szélesebb körű
instabiltással. Ez egy átfogó feladat, amely a közvélemény támogatásától függ, mind a
tagországokban, mind a partnerországokban. Azé a közvéleményé, amely nem fogadja el a
konfliktusba torkolló politikát, és amely elkötelezte magát az egyetértésen és
együttműködésen alapuló biztonság kiépítése mellett, a jövő nemzedékeinek szolgálatában.
10.2.9.

A NATO szervezete és működése hírszerzési-felderítési aspektusból244

10.2.9.1.

A NATO polgári szervezetének felépítése és működése

– A NATO központja: A NATO brüsszeli központja a szövetség politikai székhelye és az
Észak-atlanti Tanács állandó szálláshelye. Itt nyernek elhelyezést az állandó
képviselők, a nemzeti küldöttségek, a főtitkár, a Nemzetközi Titkárság, a tagállamok
katonai képviselői, a Katonai Bizottság elnöke, valamint a Nemzetközi Katonai Törzs.
A központban működnek továbbá a partnerországok diplomáciai missziói, a NATOközpont Konzultációs, Vezetési és Irányítási Törzse (C3), valamint számos NATO
hivatal.
– Állandó képviselők és nemzeti küldöttségek: Minden tagállamot nagykövet vagy
állandó képviselő reprezentál az Észak-atlanti Tanácsban. Munkájukat a nemzeti
küldöttség támogatja, amely tanácsadókból és más tisztségviselőkből áll, akik a NATO
különböző bizottságaiban országukat képviselik. A küldöttségek sok tekintetben egyegy kisebb nagykövetséghez hasonlóak. Mivel helyileg ugyanabban a központban
működnek, lehetőségük van arra, hogy nehézség és késedelem nélkül hivatalos és nem
hivatalos kapcsolatot tartsanak fenn egymással, a NATO Nemzetközi Titkárságával,
továbbá a partnerországok képviselőivel.
– A Főtitkár: A főtitkár nemzetközileg elismert államférfi, akit a tagállamok jelölnek az
Észak-atlanti Tanács, a Védelmi Tervező Bizottság és az Nukleáris Tervezőcsoport
elnöki tisztjére; más vezető NATO-bizottságok címzetes elnökének, valamint a NATO
főtitkári és legfőbb vezetői tisztjére. Elnöke az Euro-atlanti Partnerségi Tanácsnak és a
Mediterrán Együttműködési Csoportnak, valamint társelnöke (Oroszország
képviselőjével és a tiszteletbeli elnöki tisztet betöltő NATO-ország képviselőjével
együtt) a NATO-Oroszország Állandó Közös Tanácsnak. Ukrajna képviselőjével
együtt a NATO-Ukrajna Bizottságnak is társelnöke. A főtitkár felelős a szövetség
egészén belül a konzultációs és a döntéshozatali folyamat elősegítéséért. A főtitkár
felelős a Nemzetközi Titkárság egészének a vezetéséért, közvetlen felügyelete alá
tartozik a személyi titkárság és a főtitkári hivatal.
– A Nemzetközi Titkárság: Az Észak-atlanti Tanács és az alárendeltségébe tartozó
bizottságok munkáját a Nemzetközi Titkárság segíti. A Nemzetközi Titkárság a
Főtitkári Hivatalból, öt műveleti főosztályból, az Igazgatási Hivatalból, és a Pénzügyi
Ellenőr Hivatalából áll.
– Személyi Titkárság: A Személyi Titkárság támogatja a főtitkárt és a főtitkárhelyettest
munkájuk minden vonatkozásában. Állományába egy jogtanácsos, valamint a középés kelet-európai ügyek különleges tanácsadója tartozik.
– Főtitkári Hivatal: A Főtitkári Hivatal a személyi titkárságból és a végrehajtó
titkárságból, a tájékoztató és sajtóirodából, valamint a NATO biztonsági hivatalból áll.
– Végrehajtó Titkárság: A végrehajtó titkárság felelős az Észak-atlanti Tanács (NAC),
az Euro-atlanti Partnerségi Tanács (EAPC), a NATO-Oroszország Állandó Közös
Tanács (PJC), a NATO-Ukrajna Bizottság (NUC), a Mediterrán Együttműködési
Csoport (MCG), a Védelmi Tervező Bizottság (DPC), valamint a Nukleáris
Tervezőcsoport (NPG), továbbá ezeknek a testületeknek az alárendeltségébe tartozó
bizottságok és munkacsoportok egész rendszerének zavartalan működéséért.
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– Tájékoztató és sajtóiroda: A Tájékoztató és Sajtóiroda részei: a Sajtó és Média
Szolgálat, valamint a Tájékoztató Szolgálat. Utóbbi a tervezési és a gyártási részlegből,
a NATO ország-kapcsolati részlegéből, a szolgáltató és partner-kapcsolati részlegből
áll.
– A NATO Biztonsági Hivatala: A NATO Biztonsági Hivatala koordinálja, figyelemmel
kíséri és végrehajtja a NATO biztonságpolitikáját. A hivatal igazgatója biztonsági
kérdésekben a főtitkár legfőbb tanácsadója és a NATO Biztonsági Tanácsának az
elnöke. Irányítja a NATO-központ biztonsági szolgálatát és felelős a NATO-n belül a
biztonsági kérdések átfogó összehangolásáért.
– A Politikai Főosztály: A főosztály politikai igazgatóságból és gazdasági
igazgatóságból áll.
– A Politikai Igazgatóság napi tevékenységét hét részleg látja el:
• A NATO Multilaterális és Regionális Ügyek Részlegének főbb feladatai: a NATO
és más európai biztonsági intézmények, nevezetesen az Európai Unió és a Nyugateurópai Unió közötti kapcsolatok fejlesztése; a NATO külügyminiszteri és a
csúcstalálkozók előkészítése; a NATO-val kapcsolatos politikai fejlemények
figyelemmel kísérése a tagállamokban, továbbá az Euro-atlanti Partnerségi
Tanácsban vagy a Partnerség a békéért programban részt nem vevő országokban
(nevezetesen Japánban és néhány európai államban); a NATO és a Mediterrán
országok közötti párbeszéd előmozdítása, valamint a Mediterrán Együttműködési
Csoport munkájának előkészítése; regionális kérdésekben az érintett térségek
fővárosaiból érkező szakértői munkacsoportok üléseinek előkészítése és az
utómunkálatok elvégzése.
• A NATO Multilaterális és Regionális Ügyek Részlegének főbb feladatai: a NATO
és más európai biztonsági intézmények, nevezetesen az Európai Unió és a Nyugateurópai Unió közötti kapcsolatok fejlesztése; a NATO külügyminiszteri és a
csúcstalálkozók előkészítése; a NATO-val kapcsolatos politikai fejlemények
figyelemmel kísérése a tagállamokban, továbbá az Euro-atlanti Partnerségi
Tanácsban vagy a Partnerség a békéért programban részt nem vevő országokban
(nevezetesen Japánban és néhány európai államban); a NATO és a Mediterrán
országok közötti párbeszéd előmozdítása, valamint a Mediterrán Együttműködési
Csoport munkájának előkészítése; regionális kérdésekben az érintett térségek
fővárosaiból érkező szakértői munkacsoportok üléseinek előkészítése és az
utómunkálatok elvégzése.
• A Kelet-európai Partnerségi Részleg feladatköre kiterjed a NATO-nak
Oroszországgal és Ukrajnával fenntartott kapcsolataira; a NATO-Oroszország
Alapokmány és a NATO-Ukrajna Charta végrehajtására; a NATO-Oroszország
Állandó Közös Tanács (PJC) és a NATO-Ukrajna Bizottság (NUC) éves
munkaprogramjainak átfogó összehangolására, valamint a csúcsszintű,
külügyminiszteri és nagyköveti szintű értekezletek előkészítő és utómunkáira.
• Az Euro-atlanti Partnerségi és Együttműködési részleg tevékenysége az alábbiakra
terjed ki: a NATO és az összes partnerország közötti kétoldalú kapcsolatok, a
NATO bővítésére vonatkozó kérdések, valamint a Tagsági Akcióterv (MAP)
alapján folytatott összes tevékenység végrehajtása és átfogó irányítása. A részleg
feladata az Euro-atlanti Partnerségi Tanács csúcs-, külügyminiszteri és nagyköveti
szintű értekezleteinek előkészítése, ugyanakkor a Védelmi Tervezési és Műveleti
Főosztályt támogatja PfP kérdésekben; összehangolja a NATO délkelet-európai
kezdeményezését és a délkelet-európai stabilizációs egyezményhez való
hozzájárulását.
• A Kooperatív Biztonsági és Politikai Válságkezelő Részleg a kooperatív biztonság
kérdéseivel foglalkozik (beleértve az EAPC békefenntartó ad hoc csoportjának és a
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NATO-Oroszország békefenntartó munkacsoportnak a munkáját); a részleghez
tartoznak a NATO és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) közötti átfogó kapcsolatok; a válságkezelési gyakorlatok (CMX)
tervezésének politikai vonatkozásai; a NATO és az ENSZ közötti kapcsolatok
békefenntartó vonatkozásai. A politikai ügyek főosztályán belül foglalkozik a
válságkezelés politikai kérdéseivel.
• A Hagyományos Fegyverzetkorlátozási és Koordináló Részleg foglalkozik a
fegyverzetkorlátozás politikájával és a CFE-szerződésre vonatkozó végrehajtási
kérdésekkel; a Bécsi Dokumentummal; a daytoni megállapodással; a regionális
hagyományos fegyverzetkorlátozási, valamint a bizalom- és biztonságerősítő
intézkedésekkel (CSBM); a kézi és könnyűfegyverekkel (SALW) és gyalogsági
aknákkal (APL); a NATO Többnemzetiségű CFE Ellenőrző Csoportjainak
megszervezésével, a NATO Ellenőrző Adatbázisának (VERITY) irányításával és
fejlesztésével, valamint az Ellenőrzési Koordinációs Bizottság (VCC) nevében a
CFE-szerződést aláíró 14 közép- és kelet-európai ország együttműködésének az
irányításával.
• A Tömegpusztító Fegyverekkel foglalkozó Központot 2000. májusában állították fel
az 1999. áprilisi washingtoni csúcsértekezleten a tömegpusztító fegyverekkel
kapcsolatos kezdeményezés jóváhagyása alapján. A Központ a Politikai
Igazgatóság egyik részlege, munkatársai a Nemzetközi Titkárság állományából és
nemzeti szakértőkből tevődnek össze. A Központ feladata, hogy javítsa a
tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos tevékenységek összehangolását, erősítse a
proliferáció elleni küzdelemmel, a fegyverzetkorlátozási és leszerelési kérdésekkel
kapcsolatos konzultációkat. A Központ támogatja azokat a védelmi erőfeszítéseket,
amelyek a szövetség képességeinek javítását célozzák, hogy el tudja hárítani a
tömegpusztító fegyverek és célba juttató eszközeik veszélyeit.
– Gazdasági Igazgatóság: A Gazdasági Igazgatóság tanácsokat ad olyan gazdasági
fejlesztésekkel kapcsolatosan, amelyek védelmi és biztonsági kihatással vannak a
NATO-ra. A főtitkár részére tanulmányokat készít gazdasági trendekről és a védelem
gazdasággal összefüggő kérdéseiről; a Gazdasági Bizottság nevében tanulmányokat
állít össze a biztonsággal kapcsolatos gazdasági kérdésekről; gazdasági elemzéseket
készít a NATO-országokról a Védelmi Szemlebizottság számára a NATO védelmi
tervezésével összefüggésben; kapcsolatot tart a nemzetközi gazdasági szervezetekkel.
A Gazdasági Igazgatóság felelősségi körébe tartozik a partnerországokkal az Euroatlanti Partnerségi Tanács, a NATO-Oroszország Állandó Közös Tanács és a NATOUkrajna Bizottság keretében folyó együttműködési tevékenységek végrehajtása.
Mindezen tevékenységi körök a biztonsággal kapcsolatos gazdasági kérdésekre
összpontosítanak, beleértve a védelmi költségvetések elkészítését, a védelmi
átszervezést, valamint a védelmi politika terén felmerülő gazdasági problémákat.
– Védelmi Tervezési és Műveleti Főosztály: A főosztály támogatja a PfP PolitikaiKatonai Irányító Bizottság (PMSC/PfP) tevékenységét a békepartnerségi program
összehangolásában és fejlesztésében. A főosztály a Védelempolitikai és Haderőtervezési Igazgatóságból, a Védelmi Partnerségi és Együttműködési Igazgatóságból, a
Válságkezelő és Műveleti Igazgatóságból, valamint a Nukleáris Politikai
Igazgatóságból áll. Az igazgatóság támogatást nyújt a főtitkárhelyettesnek a Magas
Szintű Irányító Csoport (HLSG) elnöki minőségében; ez a csoport irányítja a szövetség
védelmi képességek kezdeményezésének végrehajtását. A Védelempolitikai és
Haderő-tervezési Igazgatóság a Védelempolitikai Részlegből, valamint a Haderőtervezési Részlegből áll. Felelős a védelempolitikai kérdésekért, valamint a vizsgálat
céljából a Tanács vagy a Politikai Koordinációs Csoport elé kerülő politikai-katonai
természetű ügyek többségéért; a nemzeti képviselőkkel együttműködve felelős a
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Védelmi Szemlével kapcsolatos minden tanulmány és ügy előkészítéséért, beleértve a
nemzeti védelmi programok elemzését. Felelős továbbá: a Védelmi Tervező Bizottság
elé kerülő más természetű politikai-katonai jellegű ügyekért; a végrehajtási
munkacsoport és a Védelmi Szemlebizottság megbízásából, a NATO védelemtervezés
és védelempolitika általános vagy részkérdéseivel kapcsolatos tanulmányok
előkészítéséért; a Partnerség a békéért program és a PfP tervezési és felülvizsgálati
folyamat (PARP) támogatásáért; az egyesített összhaderőnemi alkalmi kötelék
koncepciójának fejlesztéséért; a NATO fegyveres erőire vonatkozó információk
számítógépes adatbázisának fenntartásáért; a NATO védelmi erőfeszítéseinek
felméréséhez szükséges statisztikai tanulmányok megszervezéséért és irányításáért.
– A Válságkezelő és Műveleti Igazgatóság magában foglalja a Válságkezelő Részleget, a
Tanács Műveleti Részlegét és a Békefenntartási Törzset. A válságkezelő és műveleti
igazgató a főtitkár nevében felelősséggel tartozik a NATO Helyzetelemző Központ
(SITCEN) fejlesztéséért és irányításáért.
• A Válságkezelő Részleg törzstámogatást nyújt a főtitkárnak, a Tanácsnak és a
Védelmi Tervező Bizottságnak, valamint a megfelelő alárendelt csoportoknak a
válságkezelés politikai-katonai szempontjaival összefüggő fontos politikai
kérdésekben. Felelős az Észak-atlanti Tanács válságkezeléssel, valamint az ezzel
összefüggő NATO-műveletek előszítésével és irányításával kapcsolatos
döntéseinek végrehajtásáért, azok folyamatos figyelemmel kíséréséért és az erről
szóló jelentések elkészítéséért. Összekötői és koordinációs feladatokat lát el a
NATO-val és a NATO-n kívüli országokkal, valamint a megfelelő nemzetközi
szervezetekkel, mint például az ENSZ-szel, az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezettel, az Európai Unióval, a Nyugat-európai Unióval, az
ENSZ menekültügyi főbiztosával és a Főbiztossággal.
• A Tanács Műveleti Részlege támogatja a NATO válságkezeléssel kapcsolatos
tevékenységét azzal, hogy kifejleszti és korszerűsíti az eljárásokat, a szervezetet,
valamint a létesítményeket, amelyek a Tanács és a Védelmi Tervező Bizottság
szükségleteit elégítik ki, egyúttal megkönnyíti a konzultációkat feszültség és válság
időszakában. A fenti tevékenység magában foglalja az évenkénti válságkezelési
gyakorlatok megtervezését, a válságkezelést biztosító távközlés követelményeinek
felülvizsgálatát, a válságkezeléshez kapcsolódó automatizált adatfeldolgozási
rendszer (ADP) fejlesztésének támogatását, továbbá a Partnerség a békéért
programban részt vevő országokkal folytatott tevékenységek irányítását, abból a
célból, hogy fokozzák válságkezelő képességüket, valamint javítsák velük az
együttműködést a válságkezelés területein.
• A Békefenntartó Törzs támogatja a válságkezelési műveleteket azzal, hogy elméleti
és technikai jellegű tanácsokat nyújt a béketámogató műveletekhez. A
Békefenntartó Törzs támogatja a NATO békefenntartási tevékenységének más
vonatkozásait, beleértve a szövetség békefenntartó politikájának kialakítását, a
polgári-katonai együttműködési politika (CIMIC) fejlesztését, valamint a PolitikaiKatonai Irányító Bizottság békefenntartási együttműködéssel foglalkozó ad hoc
csoportjának a támogatását.
• A Helyzetelemző Központ, rövid nevén SITCEN, három kiemelt feladatot lát el:
segíti az Észak-atlanti Tanácsot, a Védelmi Tervező Bizottságot és a Katonai
Bizottságot a konzultációkkal kapcsolatos funkcióik teljesítésében; a szövetségen
belül fókuszpontja a politikai, katonai és gazdasági jellegű felderítési adatok és
információk vételének, cseréjének és továbbításának; összekötő kapocs a
tagállamok és a NATO stratégiai parancsnokságok hasonló létesítményei között. A
SITCEN működését a távközlési központ vagy „COMCEN” támogatja.
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– A Védelmi Partnerségi és Együttműködési Igazgatóságot 1997-ben állították fel.
Felelős a békepartnerségi politikáért és végrehajtásáért. Elnökként irányítja a
Békefenntartással Foglalkozó Politikai-Katonai Intéző Bizottságot (PMSC),
közreműködik más NATO-testületeknek az EAPC-vel kapcsolatos témaköröket illető
munkájában, továbbá a Partnerség a békéért, a NATO-Oroszország és a NATOUkrajna programok keretében kifejtett katonai együttműködésben, valamint a
Mediterrán párbeszédben. A Partnerség a békéért program megvalósítása keretében az
igazgatóság szoros kapcsolatot tart fenn valamennyi partnerországgal, és elnökségi
szerepet tölt be azoknak a NATO-csoportoknak az értekezletein, amelyeket azzal a
céllal hoztak létre, hogy segítsék a partnerországokat Egyéni Partnerségi Programjuk
(IPP) kidolgozásában.
– A Nukleáris Politikai Igazgatóság törzstámogatást nyújt a főtitkárnak, az Nukleáris
Tervezőcsoportnak és a Magas Szintű Csoportnak (HLG) elöljáró testületeinek,
továbbá a Proliferációs Védelmi Főcsoportnak. Fontosabb feladatai: részt vesz a
nukleáris politikával és stratégiával kapcsolatos valamennyi témakör kidolgozásában,
beleértve az atomtervezési és eljárásbeli kérdéseket, valamint gyakorlatokat és
kiképzési programokat; közreműködik a NATO védelemmel kapcsolatos
tevékenységének összehangolásában, amely arra irányul, hogy megfelelő választ
tudjanak adni a tömegpusztító fegyverek és célba juttató eszközeik elterjedésével járó
kockázatokra. Az utóbbi funkció egy részét a jövőben a Politikai Igazgatóság részeként
létesült új WMD Központ látja el. Az igazgatóság felelős az Nukleáris Tervezőcsoport
miniszteri, állandó képviselői és vezérkari csoport szintű találkozóinak az
előkészítéséért is, valamint a közvélemény tájékoztatásáért a NATO nukleáris
kérdésben elfoglalt álláspontjáról és a proliferációval kapcsolatosan jelentkező
kockázatra adandó válaszlépéseiről.
– Védelmi Támogató Főosztály: Tanácsokkal látja el a főtitkárt, az Észak-atlanti
Tanácsot, a Védelmi Tervező Bizottságot, valamint más NATO testületeket minden
olyan témakörben, amelyek kapcsolatban vannak a fegyverzeti kutatással, fejlesztéssel,
gyártással, beszerzéssel, továbbá a kibővített légvédelemmel; a szövetség
erőforrásainak leghatékonyabb felhasználásával elősegíti a fegyveres erők
felszerelését. A főosztály kapcsolatot tart a NATO gyártásban és logisztikai ellátásban
érintett szervezeteivel, amelyek részt vesznek a felszerelési anyagok közös
projektjeiben. Ezen kívül kapcsolatban áll a védelmi kutatással és a kapcsolódó
kérdésekkel foglalkozó NATO katonai hivatalokkal. Részt vesz a NATO
védelemtervezési folyamatának minden szakaszában, amely a felelősségi körébe és
illetékességébe tartozik.
– A Fegyverzettervezési, Program- és Politikai Igazgatóság támogatja a
főtitkárhelyettest a védelmi eszközök beszerzésével és a szövetségen belüli fegyverzeti
együttműködéssel kapcsolatos széles körű politika és programok kérdéseiben.
Összehangolja a NATO fegyverzeti tervezését a szövetség átfogó jellegű védelmi
tervezési folyamatának egyéb vonatkozásaival. Az igazgatóság támogatja a
szárazföldi, a haditengerészeti és a légierő fegyverzeti csoportjait, valamint az
alárendeltségükbe tartozó testületeket. E csoportok feladata az információcsere
elősegítése, a felszerelésekre vonatkozó elgondolások, valamint a szövetség jövőbeni
szárazföldi, haditengerészeti és légi képességei műveleti követelményeinek
összehangolása. Az igazgatóság összeköttetést tart fenn külső testületekkel, mint
például a Nyugat-európai Fegyverzeti Csoporttal (WEAG) és más hivatalokkal, mint
például a NATO EF 2000, valamint a Tornádó Fejlesztési, Gyártási és Logisztikai
Irányítási Hivatallal (NETMA), a NATO Helikopter-tervező, Fejlesztő, Gyártó és
Logisztikai Irányítási Hivatallal (NAHEMA), valamint a Szövetséges Fegyveres Erők
Atlanti-óceáni Legfelső Parancsnokságának Tengeralatti Kutatási Központjával
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–

–

–
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(SACLANTCEN).A Kutatási és Technológiai Hivatal (RTA) törzs részlege a Védelmi
Támogató Főosztályon belül egy helyen települ a Fegyverzettervezési, Program- és
Politikai Igazgatósággal. A NATO Kutatási és Technológiai Hivatal, amelynek
központja Párizsban található, támogatja a NATO Kutatási és Technológiai
Bizottságának (RTB) tevékenységét. Az RTA és az RTB együttesen alkotják a NATO
Kutatási és Technológiai Szervezetét (RTO).
A Légvédelmi és Légtér Felügyeleti Igazgatóság (korábban Légvédelmi Rendszerek
Igazgatósága) felelőssége kiterjed arra a fontos kapcsolatra, amely a légvédelem és a
katonai repülésirányítás, valamint a polgári légtér és légiforgalmi irányítás között
fennáll. A NADC felelős azoknak a törekvéseknek az előmozdításáért és
összehangolásáért, amelyek biztosítják a NATO légvédelmi rendszerének állandó
készenlétét, eredményes és hatékony működését politikaformálási szempontból, és a
rendszer bővítését, hogy biztosítsák a képességeket, amelyekkel a NATO Integrált
Légvédelmi Rendszere (NATINADS) eleget tud tenni a szövetség új misszióiban és
feladataiban betöltött szerepének. A NATINADS bővítése és a kapcsolódó koncepció
fokozott rugalmasságot kíván biztosítani a kollektív védelemben, a haditengerészeti
légi képességek funkcionális integrálásában, a rakétavédelemre is kiterjedő kibővített
légvédelemben, a bővítésben, valamint a béketámogató és válságkezelő műveletekben.
Az igazgatóság a fentieken kívül felelős a NATO Légiforgalmi Irányító Bizottság
(NATMC) (korábban Európai Légtér Koordinációs Bizottság vagy „CEAC”)
támogatásáért, amelynek feladata a NATO polgári és a katonai légtér igényeinek
összehangolása. Jelentős szerepet tölt be a légiforgalmi irányítás korszerűsítése terén a
partnerországokkal együttesen vállalt közös erőfeszítések megvalósításában. A
bizottság szerepkörét kibővítették annak érdekében, hogy technikai szinten biztosítsa,
hogy a katonai légiforgalmi irányítók képesek legyenek fenntartani a kompatibilitás
megkövetelt fokát a légiforgalmi irányítási rendszer különböző elemeivel, amelyeket a
polgári társaságok bevezetnek vagy bevezetni terveznek. A NATO együttműködési
tevékenységeinek keretében az igazgatóság a légvédelemre és légtér irányításra
vonatkozó szaktanáccsal és segítséggel látja el a Tagsági Akciótervben (MAP) részt
vevő, tagságért folyamodó országokat és más partnerországokat. Az ezzel kapcsolatos
elemző munkát az igazgatóságon belül e célból létrehozott NATO Elemző Légvédelmi
Sejt (NAADC) végzi. Az igazgatóság összeköttetést tart fenn a légvédelemmel
kapcsolatos rendszerek kivitelezéséért felelős hivatalokkal, így a NATO Légi Korai
előrejelző programjával, a NATO légi vezetési és irányítási rendszer programjával, a
korszerűsített HAWK föld-levegő rakétarendszerrel, valamint a közepes kibővített
légvédelmi rendszerrel (MEADS) foglalkozó hivatalokkal.
A NATO-központ Konzultációs, Vezetési és Irányítási Törzse (NHQC3S): Az NHQC3S
fogja össze egyetlen integrált törzsben a Nemzetközi Titkárság és a Nemzetközi
Katonai Törzs korábbi C3 elemeit. Az NHQC3S fő feladata azoknak az elveknek és
irányvonalaknak a kidolgozása, amelyek a NATO távközlési és informatikai
rendszerének (CIS) a megtervezését, kivitelezését, üzemeltetését és karbantartását
szolgálják. Feladatkörébe tartozik továbbá a felsoroltak alkalmazásának felügyelete. A
törzset hat részlegbe szervezték, úgymint: Igények és Koncepciók Részlege (RCB);
Interoperabilitási Részleg (IOB); Frekvenciagazdálkodási Részleg (FMB); Információbiztonsági Részleg (ISB); Informatikai Rendszerek és Technológiai Részleg (ISTB); és
Távközlési, Navigációs és Azonosító Rendszerek Részlege (CNISB).
Biztonsági Beruházási, Logisztikai és Polgári Védelmi Tervezési Főosztály: a
Biztonsági Beruházások és a Polgári Védelmi Tervezés igazgatóságaiból, a Logisztikai
Részlegből és az Erőforrások Politikai Koordinációs Részlegéből áll.
Tudományos és környezetvédelmi főosztály: tanácsokkal látja el a főtitkárt a NATO-t
érintő tudományos és műszaki kérdésekben; felügyeli a Modern Társadalmi Kihívások
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Bizottsága által kezdeményezett tanulmánytervek, rövid távú tervezetek kidolgozását
és műhelyek létrehozását; felügyeli azokat a tevékenységeket, amelyek fokozzák a
partnerországok tudósainak részvételét a NATO tudományos programjaiban, valamint
a Modern Társadalom Kihívásainak Bizottsága projektjeiben.
10.2.9.2.
10.2.9.2.1.

A NATO katonai szervezetének felépítése és működése
A Katonai Bizottság:

A főtitkár elnöksége alatt az Észak-atlanti Tanács ülésein vitatják meg és hagyják jóvá a
NATO politikáját a nagyköveti rangban lévő állandó képviselők, valamint más felsőbb
szintű politikai bizottságok (elsősorban a Védelmi Tervező Bizottság és a Nukleáris
Tervező Csoport) üléseit.
A magasabb szintű találkozókra meghívják a külügy- vagy védelmi minisztereket, a
csúcsértekezletekre pedig időről-időre összehívják az állam- és a kormányfőket. Annak
érdekében, hogy az Észak-atlanti Tanács, a Védelmi Tervező Bizottság és a Nukleáris
Tervező Csoport katonai ügyekben megfelelő támogatást és javaslatokat kapjon, magas
rangú katonatisztek szolgálnak a NATO-nál egyrészt mint nemzeti katonai képviselők,
másrészt mint a Katonai Bizottság állandó üléseinek tagjai.
A Katonai Bizottság, más politikai döntéshozó testületekhez hasonlóan, rendszeresen tart
magas szintű értekezleteket a vezérkari főnökök részvételével.
A NATO-n belül ez a bizottság a legmagasabb szintű katonai fórum, amely a Tanács, a
Védelmi Tervező Bizottság és a Nukleáris Tervező Csoport politikai felügyelete alatt
működik.
A Katonai Bizottság mindennapos tevékenységében vezérkari főnökeik megbízásából és
annak nevében a tagországok katonai képviselői vesznek részt.
A Katonai Bizottság feladata továbbá, hogy javaslatokat tegyen a NATO politikai vezetése
számára olyan intézkedések megtételére, amelyeket a NATO területének közös védelme
szempontjából szükségesnek ítélnek. Elsődleges feladata katona-politikai és stratégiai
kérdésekben vezetési funkciók ellátása és tanácsadói tevékenység kifejtése. Katonai
kérdésekben irányelveket ad ki a NATO stratégiai parancsnokainak, akiknek képviselői
részt vesznek a Bizottság ülésein.
Válság, feszültség vagy háború esetén javaslatokat terjeszt a Tanács és a Védelmi Tervező
Bizottság elé, amelyek a katonai helyzettel, a fegyveres erők alkalmazásával, a váratlan
helyzetre vonatkozó tervek érvényesítésével, továbbá a harcérintkezési szabályok
bevezetésével függenek össze.
– A Katonai Bizottság elnöke: Irányítja a bizottság napi munkáját és annak nevében
kiadja a Nemzetközi Katonai Törzs igazgatója részére a szükséges direktívákat és
irányelveket (lásd alább). Képviseli a Katonai Bizottságot az Észak-atlanti Tanács, a
Védelmi Tervező Bizottság és a Nukleáris Tervező Csoport ülésein, és igény szerint
tanácsokat ad katonai jellegű ügyekben.
– A stratégiai parancsnokok: A stratégiai parancsnokok (SCs), nevezetesen a
Szövetséges Fegyveres Erők európai legfelső parancsnoka (SACEUR), valamint a
Szövetséges Fegyveres Erők atlanti-óceáni legfelső parancsnoka (SACLANT) felelős
a Katonai Bizottságnak a parancsokságuk területén belül, a szövetség hatáskörébe
tartozó katonai ügyek átfogó irányításáért és vezetéséért. Egyidejűleg, tanácsaikkal
segítik a Katonai Bizottságot.
– A Nemzetközi Katonai Törzs: A Nemzetközi Katonai Törzs (IMS) felelős a katonai
kérdéseket érintő azon politikai tervek, értékelések és ajánlások kidolgozásáért,
amelyeket a Katonai Bizottság elé terjesztenek jóváhagyás céljából. Felelősséggel
tartozik azért is, hogy a bizottság politikáját és döntéseit az előírásoknak megfelelően
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hajtsák végre. A Nemzetközi Katonai Törzs állományát képező személyeket
országaik delegálják a NATO-központba, azzal a feladattal, hogy nemzetközi
megbízatásuknak megfelelően elsősorban a szövetség közös érdekeit, mintsem saját
országaikat képviseljék. A törzsön belül néhány beosztást polgári személyek töltenek
be, akik irodai vagy támogató feladatot látnak el. A törzs a Katonai Bizottság
munkáját támogatja azzal, hogy előkészíti, majd a végrehajtás során figyelemmel
kíséri a bizottság határozatait, ezen kívül aktívan részt vesz a közép- és kelet-európai
országokkal a PfP keretében kialakított együttműködési folyamatban.
– A Tervező és Politikai Osztály kidolgozza és összehangolja a Katonai Bizottságnak a
NATO védelmi politikáját és stratégiáját illető tervezői tevékenységét. E feladatkör
magában foglalja a következőket: a katona-politikai elgondolások, tanulmányok,
értékelések és az azokkal kapcsolatos dokumentációk kidolgozásában való részvételt;
hozzájárulást a NATO fegyveres erők céljaira és alkalmazására vonatkozó tervek
elkészítéséhez; az éves védelmi jelentés megfogalmazását; bekapcsolódást a
Partnerség a békéért program tervezési és felülvizsgálati folyamatába; a távlati
koncepcionális elgondolás kimunkálását. Az osztály a fentiek mellett a Katonai
Bizottság képviseletében részt vesz a NATO átfogó védelemmel foglalkozó tervezési
munkálataiban.
– A Műveleti Osztály támogatást nyújt a Katonai Bizottságnak az aktuális műveleti
tervek, valamint a NATO fegyveres erők szervezetével és a katonai irányítással
összefüggő kérdések kidolgozásában, amelyek összefüggésben vannak a NATO
szerepével nemzetközi válságok időszakában. Az osztály tervezi és összehangolja a
többnemzetiségű kiképző tevékenységet és gyakorlatokat, beleértve azokat,
amelyeken a békepartnerségi országok vesznek részt; koordinálja azokat az
erőfeszítéseket, amelyek biztosítják a hatékonyan működő NATO elektronikai
hadviselési képesség kifejlesztését, és az ahhoz társuló kiképzést és gyakorlatokat.
Felelős az elektronikai hadviseléssel foglalkozó programok és követelmények
figyelemmel kíséréséért és értékeléséért. Támogatja a NATO Légvédelmi Bizottság
munkáját, felelős a Nemzetközi Katonai Törzsön belül a légvédelmi ügyekért.
– A Hírszerzési Osztály folyamatosan biztosítja a stratégiai felderítési adatokat a
NATO főtitkárának, az Észak-atlanti Tanácsnak és a Védelmi Tervező Bizottságnak,
valamint a Katonai Bizottságnak és egyéb NATO testületeknek, mint például a
Nemzetközi Katonai Törzs, a Politikai Bizottság és a Tömegpusztító Fegyverek
Proliferációjával Foglalkozó Központ. Az osztály az alapvető hírszerzési adatok
tekintetében támaszkodik a NATO-tagállamokra és NATO parancsnokságokra,
minthogy nincs önálló adatszerző funkciója és kapacitása. A kapott felderítési adatok
birtokában, mint központi koordinációs testület, elvégzi a tagállamok illetékes
szerveitől kapott hírszerzési adatok összesítését, értékelését és elosztását a NATOközponton belül, és továbbítja azokat a NATO parancsnokságoknak, hivataloknak,
szervezeteknek és tagállamoknak. A rutinfeladatokon kívül, a Hírszerzési Osztály
vezeti és koordinálja a NATO stratégiai felderítési adatainak összeállítását és
elosztását, beleértve a hírszerzés elveivel és alapjaival foglalkozó dokumentációkat.
Gondoskodik továbbá a szelektált adatbázis és a digitális felderítő információs
szolgálat fenntartásáról. Mindezeken kívül az osztály stratégiai figyelmeztetési és
válságkezelési funkciókat is betölt, továbbá kapcsolatot tart fenn más NATO és
nemzeti, speciális felderítési és ezzel összefüggő feladatokat ellátó testületekkel.
Összefoglalva: a NATO-tagállamok és parancsnokságok által támogatott felderítő
osztály folyamatos tájékoztatást nyújt a szövetség vezető testületeinek,
megkönnyítve ezzel a Katonai Bizottság tevékenységét, amely arra irányul, hogy
megfelelő tanácsokat dolgozzon ki a politikai szerveknek, és biztosítsa a szükséges
felderítési adatokat a NATO fegyveres erők összetételére, szervezetére és
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tevékenységére vonatkozó döntések meghozatalához. Az osztály számos feladatot
hajt végre a NATO védelmi és politikai funkcióinak támogatásában.
Az Együttműködési és Regionális Biztonsági Osztály fókuszpontja a katonai
kapcsolatok és együttműködés megszervezésének az Euró-atlanti Partnerségi
Tanáccsal, a PfP-országokkal, Oroszországgal a NATO-Oroszország Alapokmány,
Ukrajnával pedig a NATO-Ukrajna Charta keretében. Az osztály felelős az egész
Nemzetközi Katonai Törzs munkájának megszervezéséért és összehangolásáért, amit
az Euró-atlanti Partnerségi Tanács, a PfP, a NATO-Oroszország és a NATOUkrajna, valamint a Mediterrán Dialógus keretében végez. Az Együttműködési és
Fegyverzet-ellenőrzési Alosztály Fegyverzet-ellenőrzési Részlege hangolja össze
azokat a katonai jellegű javaslatokat, amelyek a NATO-nak a leszereléssel, a
fegyverzet-ellenőrzéssel és a kooperatív biztonsággal kapcsolatos feladatokban való
részvételére terjednek ki. Az alosztály feladata továbbá, hogy a Katonai Bizottság
figyelmét az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) érdekkörébe
tartozó leszerelési, fegyverzet-ellenőrzési és kooperatív biztonsági témákra irányítsa.
A Logisztikai, Fegyverzeti és Anyagi Erőforrások Osztálya, együttműködve a
Nemzetközi Titkárság SILCEP osztályával, felelős a logisztikai elvek és célkitűzések
kidolgozásáért, beleértve az egészségügyi ellátást és szállítást. Törzstámogatást nyújt
a NATO Logisztikai Vezetők Értekezletének (SNLC), a katonai egészségügyi
szolgálatok főnökeiből álló bizottságnak (COMEDS). Az osztálynak nagy feladatai
vannak a válságkezelés, a humanitárius segítségnyújtás és a katasztrófa-elhárítás
logisztikai biztosításának területén is, ezen kívül képviseli a Nemzetközi Katonai
Törzset a Polgári védelmi tervező főbizottságban és a katonai egészségügyi
szolgálatok főnökeinek bizottságában. A NATO Helyzetelemző Központja segítséget
nyújt az Észak-atlanti Tanácsnak, a Védelmi Tervező Bizottságnak és a Katonai
Bizottságnak konzultációs területen felmerülő feladataik teljesítésében. A
szövetségen belül ez a központ fogadja, cseréli ki és osztja el a politikai, a katonai és
a gazdasági tárgyú információkat.
A NATO Helyzetelemző Központ biztosítja a megfelelő létesítményeket a
konzultációs lehetőségek gyors bővítéséhez feszültség és válság időszakában. Felelős
a megfelelő információs háttéranyag napra készen tartásáért és frissítéséért ezekben
az időszakokban.
A NATO-központ Konzultációs, Vezetési és Távközlési Törzse (NHQC3S) egységes,
integrált szervezet, amelynek személyi állománya a Nemzetközi Titkárság (IS) és a
Nemzetközi Katonai Törzs (IMS) tagjaiból tevődik össze.
A partnerországok képviselete: 1994 óta egy sor partnerország nyitott összekötő
irodát, majd 1997-től diplomáciai képviseletet a NATO-központban. A
partnerországokkal létesített katonai kapcsolatok további erősítését szolgálta a
„Partnerség a békéért törzsrészlegek" kialakítása. Jelenleg nyolc ilyen részleg
működik, amelyek a NATO és a PfP partnerországok tisztjeiből állnak. A részlegeket
a Nemzetközi Katonai Törzsön belül helyezték el a NATO-központban, a NATO
integrált katonai struktúrájának első és második szintjein. A közelmúltban hoztak
létre egy új PfP törzsrészleget a NATO (SHAPE) iskolájában, amely jelentősen
megkönnyíti a PfP kiképző központok és más PfP intézmények közötti
együttműködést. A partnerországokból érkezett tisztek, akik ezekben a részlegekben
kaptak beosztást, együtt dolgozhatnak a NATO országokból érkezett tisztekkel egy
nemzetközi csapatban, és részt vesznek a megvitatásra kerülő politikai témák
kidolgozásában, valamint azoknak a politikai döntéseknek a végrehajtásában,
amelyek a békepartnerség katonai ügyeit érintik. 1998 óta a PfP országok tisztjei
teljes mértékben részt vesznek a partnerségi koordinációs sejt (PCC) törzsének
munkájában is.
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10.3. Hírszerzés, felderítés szerepének megnövekedése a NATO tevékenységeiben 245
A kétpólusú világrend megszűnése után a nemzetek és a nemzetközi szervezetek új típusú – a
biztonságukat fenyegető – kihívásokkal találták szemben magukat. Megszűnt egy
„hagyományos” jellegű, világméretű háború kialakulásának veszélye, helyette új, regionális
jellegű kockázati tényezők jelentek meg. Globalizálódó világunkban azonban ezek a veszélyek
nem maradnak izoláltak, átlépnek az országhatárokon, eszkalálódnak, maguk is globális
hatásúvá válnak. Fenyegetést jelentenek környezetünkre, az emberiségre, valamint a nemzetközi
szervezetek és a demokratikus nemzetállamok biztonságára.
Ezekre a veszélyekre már nem lehet a hagyományos módon és eszközökkel, illetve eljárásokkal
reagálni, sok esetben már nem a katonai erő alkalmazása jelenti az egyetlen megoldást. Több
veszélyforrás realizálódása esetén csak nehezen vagy egyáltalán nem lehet védekezni, ezért
napjainkban nő a megelőzés szerepe. Ebben pedig egyre inkább előtérbe kerül a preventív
diplomácia, a politikai, gazdasági, vallási, pénzügyi stb. beavatkozás és ráhatás – mint eszköz és
eljárásmód – mivel ezekkel a problémákkal jellegüknek megfelelően kell foglalkozni, úgyis
mondhatnánk „kezelni” kell őket. A történelem során kevés példát találhatunk ugyan a
konfliktusok megakadályozására, de a hidegháború befejeződése óta mindinkább teret nyer az a
nézet, miszerint egyszerűbb és olcsóbb megelőzni egy válság kifejlődését, mint bekövetkezése
és esetleges eszkalációja után eredményes megoldást találni rá.
A katonai szervezeteknek azonban továbbra is jelentős szerepük marad, bár tevékenységüket
lényegesen módosult formában kell végrehajtaniuk, hogy megfeleljenek az új kihívásokból
adódó feladataiknak. Az utóbbi évek tapasztalatai ugyanis bebizonyították azt, hogy a gazdasági
embargók, a politikai szankciók és a diplomáciai utánjárás önmagukban nem mindig jelentenek
megfelelő kényszerítő erőt. Ha egy állam elég erősnek érzi magát ahhoz, hogy szembeszegüljön
a nemzetközi közösség akaratával, ezekkel az eszközökkel csak nagyon nehezen, vagy
egyáltalán nem lehet szándékainak megváltoztatására kényszeríteni.
Az élet már nem egyszer bizonyította azt is, hogy a bizalom alapja a folyamatos ellenőrzés. Az
elmúlt évtizedek politikai, gazdasági és társadalmi változásai rávilágítottak, hogy a katonai
felderítés és hírszerzés fénykorának tartott hidegháborús évtizedek után sem engedheti meg
magának egyetlen nemzet, vagy a béke szolgálatában fellépni kívánó nemzetközi szervezet sem,
hogy információkat hagyjon figyelmen kívül, vagy ne tegyen meg mindent pontos és
megbízható adatok beszerzése érdekében. A pontos, időszerű információk alkalmazásával a
katonai – diplomáciai megoldások arányában az utóbbi javára billenthetjük a mérleg nyelvét.
A problémák megelőzésének egyetlen lehetősége az időbeniség. Ahhoz azonban, hogy képesek
legyünk a válságokat időben megelőzni, vagy kialakulásuk után eredményesen kezelni, megnő a
felderítés előrejelző és támogató szerepe. Csupán abban az esetben van esély a sikeres
megelőzésre vagy beavatkozásra, ha a konfliktus első tüneteinek megjelenésekor az intézkedésre
jogosult és képes szervezetek pontos ismeretekkel rendelkeznek az események előzményeiről,
okairól és folyamatának megakasztási lehetőségeiről. A megelőzés sikertelensége esetén a
katonai beavatkozásnak is fontos alapfeltétele a szükséges információk megléte. Az ilyen jellegű
információk gyűjtése, feldolgozása és a politikai illetve katonai döntéshozók felé jelentése a
biztonsági szolgálatok, kiemelten a katonai titkosszolgálatok legfontosabb feladatai közé
tartoznak.
A felderítő-hírszerző támogatás – ennek is főként a katonai területe – kiemelt jelentőséggel bír
a válságok hatékony megelőzésének és eredményes rendezésének szempontjából. A felderítőhírszerző támogatás segíti a döntéshozókat annak eldöntésében, hogy a nemzeti politikai
érdekeknek megfelelően küldjenek-e erőket az adott területre, illetve mekkorák a műveletekben
való részvétel politikai és katonai kockázatai. Információkat ad a csapatok béketámogató
feladatokra történő felkészítéséhez és a szembenálló erők folyamatos figyelemmel kísérésével
naprakész információkat szolgáltat a telepített erők részére. Információkat biztosít a csapatok
védelme érdekében, hogy a parancsnok időben tudjon intézkedni a saját erők védelmére. A
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válságkezelő műveletekben a hadászati, hadműveleti és harcászati felderítés szoros egységet
képeznek, gyakran el is mosódik közöttük a határ, ezért különválasztásuk hiba lenne.
10.3.1.

A nemzetközi biztonsági környezet változásai - új típusú fenyegetések

Az 1990-es éveket megelőzően a világ biztonságára a két katonai rendszer szembenállása
jelentette a legnagyobb veszélyt. A Varsói Szerződés felbomlását követően eltűnt a globális
katonai konfliktus réme, vagyis megszűnt – de legalábbis minimálisra csökkent – az egész
emberi civilizáció létét fenyegető nukleáris világháború veszélye. A kétpólusú világrend
megszűnése után a nemzeteknek és nemzetközi szervezeteknek új típusú – a biztonságukat
fenyegető – kihívásokkal kellett szembenézniük, a hagyományos értelemben vett katonai
fenyegetéseket újak váltották fel. (Ugyanakkor továbbra is fennáll a tömegpusztító fegyverek
alkalmazásának lehetősége az úgynevezett „haramia államok” részéről. Ezt azért fontos
kiemelni, mert jelenleg ez az egyik legfontosabb olyan tényező, amely miatt a NATO
nemzetek indokoltnak tartják a „hagyományos V. cikkely szerinti közös védelem” esetére
vonatkozó védelmi tervező munkát.)
A NATO – alkalmazkodva a megváltozott biztonsági és katonai helyzethez – már az 1991.
november 7-8-ai római találkozóján új Stratégiai Koncepciót fogadott el (The Alliance's
Strategic Concept), amelyben rangsorolta a potenciális veszélyforrásokat és a katonai
fenyegetéseket. Kiemelte, hogy a Varsói Szerződés szervezetének megszűnése olyan helyzetet
teremtett, amelyben már nem elsősorban a közvetlen katonai fenyegetés jelent a Szövetség
számára veszélyt, hanem a fegyverzetek nagy mennyiségéből, illetve a felettük gyakorolt
ellenőrzés gyengüléséből és a proliferáció erősödéséből eredő kockázatok. A Szövetség a
katonai fenyegetések további csökkentése leghatékonyabb eszközeként a leszerelés folytatását
és a mindenoldalú együttműködés erősítését határozta meg. A koncepció a globális – és ezért
kezelésükhöz nemzetközi összefogást igénylő – kihívásokhoz a tömegpusztító, elsősorban a
nukleáris fegyverek elterjedését, a létfontosságú energiaforrásokhoz való hozzájutás
megakadályozását, a terrorista és szabotázs akciókat sorolta. A dokumentum szerint további
fenyegetést jelent a Szövetség számára a tömeges migráció, valamint az ökológiai problémák
felerősödése.
A NATO 1991. évi Stratégiai Koncepciója szerint tehát a XX. század utolsó évtizedében a
következő transznacionális kihívások fenyegették elsősorban az észak-atlanti térség
biztonságát:
– nemzetközi terrorizmus és szélsőséges mozgalmak;
– nemzetközi szervezett bűnözés és kábítószer-kereskedelem;
– proliferáció;
– tömeges migráció;
– környezetvédelmi kihívások;
– az atomerőművek biztonságának nem kellő szavatolása;
– információkhoz való illetéktelen hozzáférés.
1999-ben a Szövetség új, kibővített stratégiai koncepciót fogadott el (The Alliance's Strategic
Concept), amelyben pontosította a szervezetet érintő kockázatokat és kihívásokat. Az 1991ben megfogalmazott fenyegetettséget az alábbiakkal egészítette ki:
– az emberi és kisebbségi jogok megsértése;
– sikertelen vagy elégtelen reformtörekvések, az államok dezintegrációja.
Növekvő kockázatot jelentenek az eltérő társadalmi fejlődésből fakadó, országok és országcsoportok közötti, átmeneti vagy tartós ellentétek, a gazdasági, pénzügyi és társadalmi
válságok, az etnikai és vallási feszültségek, a nemzetközi terrorizmus, a szervezett bűnözés, az
illegális kábítószer- és fegyverkereskedelem, a demográfiai feszültségek, a tömeges migráció
és a nagyfokú környezeti ártalmak. Fokozódó kihívást és veszélyt jelent a tömegpusztító
fegyverek és azok hordozóeszközeinek elterjedése, valamint az információs rendszerek elleni
támadások lehetősége. Ezen túl az államok közötti feszültségek, illetve államokon belüli
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fegyveres konfliktusok továbbra is jelen vannak Európában. Régiónkban sajátos
veszélyforrásként jelentkezik a társadalmak átalakulásából fakadó instabilitás és
kiszámíthatatlanság, valamint a demokratizálódási folyamatok törékenysége.
Napjainkban a transznacionális kihívások – a globalizáció következtében – soha nem
tapasztalt intenzitással jelentkeznek. A globális, regionális és belső kihívások, illetve
kockázatok között hierarchikus kapcsolat, kölcsönhatás van. A Varsói Szerződés felbomlása, a
hidegháború befejeződése Európában – tehát regionális szinten – zajlottak le, de súlyuknál és
hatásuknál fogva, globális jelentőségűeknek bizonyultak.
A globalizáció felgyorsult, és a nemzetközi viszonyok valamennyi területén mélyreható
változásokat okoz. Különösen a technológia, az információs technológia, a közlekedés, a
kereskedelem és a pénzügyek, valamint a közegészségügy területén jutott olyan fokra,
amelynek következtében – az általa létrehozott előnyök mellett – új típusú biztonsági
kockázatokat generál. A világ országai egyenlőtlenül részesednek a globalizáció hasznából és
terheiből, ami növeli a fejlettségbeli különbségeket, és súlyosbítja a lemaradók helyzetét. A
fejletlen régiókban élők szegénységének növekedése, emberi jogaik korlátozása, szélsőséges
ideológiák megjelenéséhez, a korrupció térnyeréséhez, az etnikai és vallási ellentétek, a belső
konfliktusok kiéleződéséhez, esetleg az államiság hanyatlásához vagy megszűnéséhez,
továbbá országon belüli és regionális fegyveres konfliktusokhoz, és ennek következtében
egész régiók destabilizálódásához: összefoglalva válságok kialakulásához vezethet. Az ilyen
bizonytalan térségek, továbbá a működésképtelen államok könnyen válhatnak az
országhatárokon átnyúló szervezett bűnözés gócpontjaivá, teret engedhetnek a terrorista
szervezetek megtelepedésének, felerősíthetik a migrációs kihívásokat, a fegyver- és
kábítószer-kereskedelem veszélyeit.
Az új nemzetközi biztonsági helyzet új kihívások elé állítja az egész emberiséget. Tekintettel
arra, hogy a globális kihívások és veszélyek nem szoríthatók államhatárok közé, kezelésük és
leküzdésük nemzetközi összefogást igényel.
10.3.1.1.

Válságkezelés

Az új biztonsági kihívások és transznacionális fenyegetések tehát közös megoldást,
nemzetközi összefogást igényelnek. A nemzetek nemzetközi szervezetekbe tömörülnek,
hogy érdekeiket és biztonságukat hatékonyabban legyenek képesek érvényesíteni, illetve
megvédeni az új kihívások jelentette fenyegetésekkel és veszélyekkel szemben. Ehhez
azonban a nemzetközi szervezeteknek érdekérvényesítő erőre és képességre van szükségük.
Több veszélyforrás egyidejű realizálódása esetén csak nehezen vagy egyáltalán nem lehet
védekezni, ezért napjainkban nő a megelőzés szerepe. Kiemelten igaz ez a válságok
esetében. A válságok sokszínűségük, változatosságuk és komplexitásuk miatt gyakran
változó-, más és más megoldást követelnek. A válságokkal jellegüknek megfelelően kell
foglalkozni, „kezelni” kell őket. A válságkezeléshez mint tevékenységsorozathoz megfelelő
eszközrendszer társul, amelyek a nemzetközi akarat tényleges végrehajtó erejének pilléreit
alkotják:
A válságok megoldási menetének diplomáciai és politikai síkon tartása mindenki számára
alapvető érdek. Egy lényeges dolgot a téma vizsgálata szempontjából azonban már itt le kell
szögeznünk: a válságok minden időszakában egyformán fontos a megfelelő információk
megléte ahhoz, hogy hatékonyan legyünk képesek fellépni.

579/1098

10. A nemzetközi szövetségi tagságaink és az ezekből fakadó együttműködések hatása a nemzetbiztonsági tevékenységre

10.3.1.2.

A válságkezelés katonai műveletei

10.3.1.2.1.

Nem háborús katonai műveletek

A katonai szakkifejezések eszköztára a válságkezelésben részt vevő csapatok feladatainak
behatárolására használja a „nem háborús katonai műveletek” kifejezést. A „nem háborús
katonai műveletek” (Military Operations Other Than War – MOOTW) fogalmát az
Amerikai Fegyveres Erők Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága által jegyzett
dokumentum (Joint Doctrine for Military Operations Other Than War, Joint Pub 3-07)
vezette be először hivatalosan. Ez a fajta tevékenység egy meglehetősen új területe a
katonai feladatoknak. Ezen feladatok nem egyeztethetők össze egyetlen klasszikus
értelemben vett háborús művelettel sem.
10.3.1.3.

Az V. cikkelyen kívüli feladatok

A „nem háborús katonai művelet” olyan katonai tevékenység, amelyet katonai alakulatok
hajtanak végre békeidőszakban, vagy válság idején fegyverrel felszerelve, de lehetőleg
annak használata nélkül. Azokat a tevékenységeket, amelyeket békében, instabil helyzetben
(konfliktus esetén), vagy háborúban harcterületen kívüli tevékenységre ideiglenesen
létrehozott katonai erőket is magában foglaló szervezetek folytatnak, nem háborús katonai
műveleteknek nevezzük.
A NATO Stratégiai Koncepciója – mint legmagasabb rendű forráshely – több
összefüggésben is foglalkozik az „V. cikkelyen kívüli feladatok” fogalmával,
értelmezésével. A dokumentum már a bevezetőjében említi az „új komplex kockázati
tényezők megjelenését” mint például az elnyomás, az etnikai konfliktusok, a gazdasági
válságok a politikai rendszer összeomlása, és a tömegpusztító fegyverek elterjedése. A
„Szövetség célja és feladatai” kiemeli „az euroatlanti térség biztonságát fenyegető
válságokat és konfliktusokat”. „A válságkezelés” címszó alatt konfliktus-megelőzést, és
válságkezelésben illetve válságműveletekben való részvételt említ. Katonai feladatként is
értelmezhető feladatként jelöli meg a fegyverzetkorlátozási és nonproliferációs egyezmények
ellenőrzését. „A konfliktus-megelőzés és válságkezelés” címszó konfliktus-megelőzés és a
válságkezelő műveletek, békefenntartó- és más (béke)műveletek fogalmát vezeti be. A
„Szövetség haderejének felépítése” alatt válságkezelést, humanitárius szükséghelyzetek
kezelését említi. A dokumentum egy más összefüggésben a „nem V. cikkely szerinti
műveletek” fogalmát is bevezeti.
A NATO Stratégiai Koncepció tehát tevékenység oldaláról szűkebb értelmezésben
konfliktus-megelőzést, válságkezelést, humanitárius tevékenységet kategorizál, szélesebb
értelemben azonban használja (közelebbről definíciószerűen meg nem határozott) ún. „nem
V. cikkely szerinti műveletek” fogalmát is, amely tartalmát tekintve azonos a korábban
említett nem háborús katonai műveletek meghatározással, ugyanis a válságkezelés során
alkalmazott katonai alakulatok által végrehajtható feladatok behatárolására szolgál.
10.3.1.3.1.

Béketámogató műveletek (Peace Support Operations – PSO)

– A hadászati szintű szövetséges főparancsnokságok közös szerkesztésében kiadott
„Direktívák a NATO béketámogató műveletek doktrínájához” című okmány,
amely „A NATO béketámogató műveletek katonai koncepciója” című katonai
bizottsági alapdokumentum SACLANT/SACEUR-szintű adaptálása, a NATO
egységes terminológiai rendszeréhez illeszkedve a válságkezelés során
alkalmazott katonai alakulatok tevékenységére gyűjtőfogalomként a
béketámogató műveletek (peace support operations) kifejezést alkalmazza.
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– A Szövetség az MC 327 átdolgozását követően a kor követelményeinek és a
modern diplomáciai és katonai kihívásoknak megfelelően a béketámogató
műveleteket 6 fő csoportba osztotta, mivel a világ különböző területein,
különböző szemben álló felek előre nem látható cselekedetei egymástól teljesen
eltérő műveleteket igényelnek a béketámogató csapatoktól:
• Konfliktus megelőzés;
• Béketeremtés;
• Békefenntartás;
• Békekikényszerítés;
• Békeépítés;
• Humanitárius műveletek.
a) Konfliktus-megelőzés (Conflict Prevention)
– Válság során a fegyveres konfliktus kialakulását gazdasági, diplomáciai, politikai
eszközökkel nem szükségszerűen lehet megelőzni, ilyenkor elkerülhetetlenné
válhat a katonai erő alkalmazása is. A katonai tevékenység az alábbi formákban
valósulhat meg:
• Erők preventív célú alkalmazása (Preventive Deployment): A gyakorlatban
nem nagy erejű kötelékek állomásoztatásáról van szó, sokkal inkább az erők
olyan tevékenységéről, amelyek az állomásoztatáson túl jelzik azt is, hogy a
Szövetség kész a többnemzeti erők bevetésére is. Az erők konfliktustérségbe
való küldésének alapkövetelménye a fogadó ország (host nation)
beleegyezése és a mandátumot biztosító nemzetközi szervezet egyetértése;
• Korai előrejelzés-riasztás (Early Warning): A válság korai előrejelzése
különösen a NATO érdekeltségi körzetében (aera of interest) kialakult
konfliktusok esetében létfontosságú. Alapelv az, hogy ha az egyes NATOországok és nemzetközi szervezetek egy adott konfliktus lehetséges
kirobbanásáról időben rendelkeznek a szükséges információkkal, akkor
sokkal hatékonyabban tudják a szükséges politikai/diplomáciai és katonai
lépéseket kidolgozni és összehangolni;
• Felderítés (Surveillance): A válságtérségben zajló légi, szárazföldi, tengeri
tevékenységek ellenőrzése (monitoring) és figyelemmel kísérése
(surveillance). Alapelv ebben az esetben az, hogy a felderítés részrehajlás
nélkül történjen;
• Szankciók és embargók (Sanctions and Embargoes): bevezetése A katonai
tevékenység ebben az esetben alapvetően támogató jellegű, hiszen egy
politikai szervezet által elrendelt korlátozás ellenőrzését, vagy biztosítását
foglalja magában;
• Nem harcoló személyek mentése (Non-combatant Evacuation Operations): A
nem harcolók (polgári lakosság, civil személyek) mentése egy külföldi ország
területéről. Erre a műveletre a gyakran háttérben zajló diplomáciai
erőfeszítések közepette kerül sor „megengedő” (permissive), vagy ellenséges
környezetben. A mentésnek – az alapvető cél teljesítésén túlmenően – további
üzenetértéke is lehet: a Szövetség hajlandó katonai lépések megtételére.
b) Béketeremtés (Peacemaking)
A Szövetség meghatározása szerint a béketeremtés célkitűzéseit elsősorban diplomáciai
és gazdasági eszközökkel kell teljesíteni, de sor kerülhet fegyveres erők közvetlen,
vagy közvetett alkalmazására is. Ez a tevékenység magában foglalhatja a korábban
tárgyalt konfliktus-megelőzés teljes spektrumát, egyes esetekben akár a
békekikényszerítés néhány katonai rendszabályát is.
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c) Békefenntartás (Peacekeeping)
A Szövetség értelmezése szerint ez a tevékenység főleg a hidegháborús időszakra volt
jellemző. A békefenntartás az ellenségeskedések megfékezésére, enyhítésére, vagy
megszüntetésére irányuló, szervezett, katonai és polgári erőket egyaránt felhasználó, a
béke helyreállítását célzó művelet. A száraz definíció nem véletlen, hiszen ez a
tevékenység már önmagában olyan komplex és szerteágazó, amelynek kifejtése önálló
dolgozatként is megállná a helyét. Napjaink kihívására értelmezve ezt a feladatot az
alábbi katonai tevékenységek jelentik:
– Megfigyelés (Observation): Az ide beosztott erők megjelenési formája a
fegyvertelen ENSZ-megfigyelők;
– Szétválasztó erők (Interposition Force): alkalmazása A NATO által elfogadott
tevékenységi forma, amelynek a célja: az ideiglenes tűzszünetet, vagy megkötött
tűzszüneti egyezményt követően a korábbi szembenálló felek szétválasztása oly
módon, hogy a meghatározott vonal, zóna stb. mentén nemzetközi erőket
telepítenek. A szétválasztó erők feladata lehet figyelőállások és ellenőrzőáteresztő pontok létesítése; az elválasztó-vonalak kitűzése, kijelölése és
rendszeres ellenőrzése erők állomásoztatásával vagy járőrözéssel; útvonalak
kijelölése, megnyitása humanitárius célú szállítmányok érdekében (vagy az
útvonalakon való áthaladás korlátozása);
– Az átmenet támogatása (Transition Assitance): Ez alapvetően katonai
feladatokat tartalmaz és magában foglalja mindazokat a – alapvetően biztonság
megteremtésére irányuló – tevékenységeket, amelyek a tűzszüneti megállapodás
és a polgári feladatok megkezdése közötti időszakban fontosak;
– Fegyverzetellenőrzés
(Arms
Control):
Annak
ellenére,
hogy
a
fegyverzetellenőrzés főként diplomáciai jellegű tevékenység, és így szorosan a
béketámogató művelethez nem is tartozik, adott konfliktusok és válságtérségek
esetében kulcsfontosságú tényezővé válhat. A regionális stabilitás kialakításának
egyik fontos bizalom- és biztonságerősítő intézkedésként hozzájárulhat a térség
átfogó biztonsági rendezéséhez. Ebben az értelemben a fegyverzetellenőrzés – az
adott mandátumtól függően – a békefenntartás részfeladata lehet. Katonai
értelemben a fegyverzetellenőrzés kiterjedhet az ellenőrzések végrehajtására, a
kiképzések ellenőrzésére, fegyverzetek adott körzetbe való begyűjtésére és
fegyverzet-megsemmisítő helyek kialakítására.
d) Békekikényszerítés (Peace Enforcement – Implementation)
A NATO-dokumentumok szerint ez lehet a Szövetség legvalószínűbb feladata egy
ENSZ-mandátum alapján létrehozott misszió katonai támogatásában. A
békekikényszerítés aktív katonai rendszabályok összessége. NATO-alapelv, hogy a
tevékenység során a katonai és a politikai célkitűzések összhangban legyenek. „A
fegyverhasználat szabályainak” – más értelmezésben „A harcba bocsátkozás
szabályainak” – (Rules of Engagement – ROE) tartalmaznia kell az erő alkalmazásának
összes követelményét, de figyelembe kell venni a minimális veszteségelv
követelményét is. A békekikényszerítő műveletnek nem lehet célja a válságban
szembenálló vagy harcoló felek megsemmisítése, sokkal inkább a megkötött
egyezmények, vagy a nemzetközi közösségek által meghatározott feltételek betartatása.
A békekikényszerítő műveletek kiemelt feladata az emberi jogok védelme is. Az utóbbi
évek konfliktusait az emberi jogok megsértése, népirtás és etnikai tisztogatások
jellemzik, ezért a műveletben részt vevő erőknek feladata a jogsértések megszüntetése,
akár fegyveres erő alkalmazásával is. Ezt követően ugyancsak feladatként jelentkezik
azon biztonsági körülmények megteremtése, amelyek lehetőséget biztosítanak a
humanitárius szervezetek hatékony munkájához.

582/1098

10. A nemzetközi szövetségi tagságaink és az ezekből fakadó együttműködések hatása a nemzetbiztonsági tevékenységre

Kialakulhatnak olyan helyzetek – és az utóbbi időben rendszerint ez a jellemző –, hogy
nagyon nehéz, vagy egyszerűen lehetetlen előre jelezni a válságban érintett felek
egymáshoz való viszonyát, illetve a béketámogató műveletekben részt vevő nemzetközi
erőkkel szembeni magatartását. Ezért – és az eddigi tapasztalatok ezt egyértelműen
alátámasztják – minden béketámogató művelet során tervezni kell olyan erőket is,
amelyek képesek békekikényszerítő feladatok végrehajtására.
Már a tervezés időszakában számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy a béketámogató
művelet során a békefenntartó tevékenység békekikényszerítő műveletté alakulhat. Ez
esetben azonban új ENSZ-mandátumra van szükség. Gyakorlatilag kizárható az, hogy
ugyanazokat az erőket „konvertáljuk” át az egyik feladattípusból a másik
feladattípusba. Alaphelyzetben alapvető különbségek vannak a két misszióra jellemző
szervezeti felépítésben, a kiképzésben, a csapatok „magatartásbeli” követelményeiben
és a fegyverzetek tekintetében. A béketámogató műveletekben részt vevő NATO erők
rendszerint békefenntartó tevékenységet látnak el könnyűfegyverzettel, ezért nem
képesek békekikényszerítő feladatok ellátására.
Kedvező feltételek mellett a békekikényszerítő művelet átalakulhat békefenntartó
műveletté. Ilyen esetben a békekikényszerítő műveletre kijelölt nehézfegyverzetű
alegységek kivonásra kerülnek, feladatukat könnyűfegyverzettel felszerelt erők veszik
át.
e) Békeépítés (Peace Building)
A békeépítés a konfliktus lezárását követő időszak komplex feladatrendszerét jelenti.
Olyan műveletek összessége, amelyek megerősítik és megszilárdítják a politikai
rendezést a konfliktus megismétlődésének elkerülésének érdekében. Az adott ország,
vagy
országok
infrastruktúrája
egy
konfliktusban
megszűnhet,
vagy
működésképtelenné válhat. Gyakori tapasztalat az is, hogy még a konfliktus lezárását
követően is előfordulhat, hogy a korábbi konfliktusban érintett felek szembeszegülnek
a végleges rendezés követelményeivel. A békeépítés katonai feladatait alapvetően a
biztonságos környezet megteremtése és ennek fenntartása képezi. Ezzel párhuzamosan
más jellegű katonai tevékenységekre is sor kerülhet, mint például:
– katonai segítségnyújtás a polgári szerveknek;
– választások végrehajtásának támogatása;
– a jogrend és a közbiztonság helyreállításának támogatása;
– a gazdaság helyreállításának és újjáépítésének koordinálásában való részvétel;
– békeszerződések, tűzszüneti megállapodások betartásának felügyelete;
– aknamentesítés, fel nem robbant lőszerek megsemmisítése;
– fegyverzet begyűjtés a polgári lakosságtól;
– az emberi jogok helyreállításának támogatása;
– elűzött, vagy menekült személyek támogatása, védelme.
f) Humanitárius műveletek (Humanitarian Operations)
A Szövetség kész erői és eszközei egy részének alkalmazására humanitárius műveletek
során. Ez részét képezheti egy már megkezdett béketámogató műveletnek, de önálló
tevékenységként is jelentkezhet. Katonai tevékenység lehet:
– humanitárius segélyek szállítása, biztosítása;
– szoros együttműködés a nem-kormányzati szervezetekkel (Non-Governmental
Organization – NGO), tevékenységük támogatása;
– katasztrófa-elhárítás;
– emberi jogok védelme.
A béketámogató műveletek során végrehajtandó katonai feladatok széles spektrumot
képeznek, amelyek között esetenként nehéz éles elválasztó-vonalat húzni, előfordulhat
az is, hogy térben és időben az adott katonai feladatok mintegy „összeérnek”, vagy
egymásba mennek át.
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10.3.2.

A NATO felderítő rendszere

Nem titok, hogy a Szövetség több hivatalos dokumentumában is felvázolja a béketámogató
műveletek során alkalmazandó felderítés elveit. Ezek a dokumentumok általában tájékoztatják
a nemzetközi szervezeteket és a koalíciós partnereket a NATO hírszerző műveleteinek
céljairól, megszervezéséről és a végrehajtásuk során követendő elvekről. A "nyílt" jelző
hangsúlyozása fontos, hiszen a válságban érintett felek néha gyanakvással fogadnak minden
hírszerzéssel, felderítéssel kapcsolatos tevékenységet. Éppen a nyíltság érdekében a NATO ma
már bátran használja a hírszerző műveletek ("Intelligence Operations") megfogalmazást.
Korábban – a tevékenység tartalmának fedése miatt – a "katonai információs műveletek"
(Military Information Operations) kifejezést alkalmazta. Napjainkban azonban teljesen
elfogadott, hogy minden olyan művelet során, ahol a NATO fegyveresen vesz részt,
feladatának szerves részét képezi a felderítés-hírszerzés és az elhárítás megszervezése, amihez
a szövetség konkrét iránymutatást nyújt.
Azt is világosan rögzíti, hogy a felderítés végrehajtásának célja a politikai és katonai
hatóságok támogatása, valamint a katonai és válságkezelő műveletek tervezésének,
végrehajtásának, támogatásának elősegítése. Ez megköveteli a felderítési igények és feladatok
pontos meghatározását, összhangban a NATO érdekekkel és elvekkel valamint a
meghatározott felderítési és tájékoztatási elvárásokkal.
A felderítésnek békében és háborúban egyaránt segítenie, orientálnia kell a politika alakítóit és
a tervek készítőit, valamint gondoskodnia kell a később felhasználható adatokról és
információkról is. A válságkezelő műveletek során a felderítési folyamat végrehajtása a
felderítő törzset a hagyományos háborús tevékenységre jellemzőtől eltérő problémákkal állítja
szembe. Az ügynöki felderítés (HUMINT) megnövekedett jelentősége, a felderítési
követelmények változatossága, az előre nem jelezhető és folyamatosan változó, geopolitikai,
szociális és gazdasági dimenziókat is felvonultató helyzet nagy kihívást jelent a felderítési
folyamat végrehajtása során. Világosan meg kell érteni, hogy a válságkezelő műveletek során
a felderítés előrelátása legalább annyira fontos, ha nem fontosabb, mint hagyományos
műveletek esetén. A válságkezelő műveletek alatt váratlan események bármikor
bekövetkezhetnek és a felderítésnek képesnek valamint kellően rugalmasnak kell lennie ezek
előrejelzésére.”
A NATO mai felderítő rendszerére jellemző, hogy a Szövetség inkább válságkezelő és nem
hagyományos katonai műveletekben vesz részt. A válságkezelő műveletek során, a harcászati
HUMINT tevékenységtől való fokozott függőség, valamint a felderítésben résztvevő erők
kiképzésével, irányításával kapcsolatos nehézségek külön problémával állítják szembe a
felderítő törzseket. A tervezés és végrehajtás során tanúsított rugalmasság jelentős szerepet
kap a válságkezelő műveletek felderítési folyamatának sikeres végrehajtásában. A felderítési
folyamatban részvevők legyenek képesek a megszokott megkérdőjelezésére, rendelkezzenek
képzelőerővel, valamint széleskörű, megalapozott katonai háttérrel.”
A NATO alapvetően a tagállamokra támaszkodik a szükséges felderítési adatok beszerzése
céljából. A válságkezelő műveletek során kiemelt szerepet biztosít az emberi erővel folytatott
információszerzésnek.
A NATO, béketámogató műveleteinek felderítő támogatása megszervezésénél és tervezésénél
többféle rendező elvet vesz figyelembe. Egyrészt, hogy a felderítési igények kielégítése
szempontjából szövetségi, vagy nemzeti felelősségi területre ossza-e ki a feladatokat,
másrészt, hogy a válságkezelés mely fázisában tart a művelet, és az adott időszak milyen
információs igényekkel lép fel. Végül hadászati, hadműveleti és harcászati szempontok szerint
csoportosítja az információ igényeket, annak érdekében, hogy azok pontosan lefedjék a
felelősségi területet.
Mi sem természetesebb, hogy a hadszíntéren a szövetséges felderítő erők mellett egyidejűleg
műveleteket hajthatnak végre az egyes nemzetek saját felderítő erői és hírszerző ügynökségei
is. Más szóval, a NATO tudomásul veszi és elfogadja, hogy a többnemzeti műveletekben a
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részt vevő országok önállóan is gondoskodni kívánnak saját erőik biztonságáról, illetve saját
információs érdekeik érvényesüléséről.
A nemzeti felderítő struktúra a nemzeti hírszerző szervezetek teljes képességét jelenti. Ez
alapvetően két összetevőből áll: hazai bázisú hadászati-hadműveleti-, valamint a műveleti
területre telepített képességből – az ott működő, koalíciós törzseket segítő és egyben a saját
erőket is támogató – nemzeti felderítő csoportokból.
A szövetség minden koalíciós nemzet részéről számol adatszerző képességekkel. Ezeket a
képességeket az adott nemzet felajánlhatja a koalíciónak, vagy önállóan működtetheti. Az első
esetben az adott felderítő erőt a koalíciós törzs felderítő szerve működteti, míg a második
esetben a nemzeti kontingens alárendeltségében marad, és az általa megszerzett információk –
az adott nemzet belátása szerint – kerülnek be a koalíciós információs rendszerbe. Rendkívül
fontos, hogy ezek a nemzeti felderítő erők rendelkeznek a titkosított adattovábbítás
lehetőségével, esetleg közvetlen hozzáféréssel a nemzeti adatforrásokhoz. A hatékony
működésükhöz elengedhetetlen, hogy ezek a nemzeti csoportok helyileg a NATO misszió,
vagy parancsnokság felderítő törzsével egy helyen állomásozzanak és közöttük szervezetszerű
kapcsolat álljon fel.
A NATO és ezen belül a meghatározó tagországok törekednek arra, hogy a szövetséges vagy
koalíciós felderítő rendszert hatékony erőkkel támogassák, de még ennek ellenére is
szükségesnek tartják autonóm, saját nemzeti alárendeltségben maradó felderítő erők
működtetését.
Az adatszerző erők és eszközök kiválasztását az aktuális helyzet határozza meg, ami az ilyen
műveletekben napról napra, de akár óráról órára változhat. A felderítő támogatásban a
technikai felderítő ágazatok (SIGINT, IMINT) is fontos szerepet kapnak. Ennek ellenére – a
hagyományos harctevékenységtől eltérően – a válságkezelő műveletekben lényegesen
nagyobb hangsúly helyeződik az emberi erővel folytatott információszerzésre, így kiemelt
szerep jut a műveletben részt vevő nemzetek hírszerző erőinek is.
A szükséges információk megszerzése érdekében a Szövetség a HUMINT és a SIGINT
információszerző módszereit és eszközöket egyaránt alkalmazza, természetesen a hadműveleti
tervben meghatározott korlátozások figyelembevételével. A NATO kínosan ügyel arra, hogy a
lakosság nyugalmát, vagy a politikai rendezés folyamatát meg ne zavarja egy esetleges
félreérthető felderítési tevékenység alkalmazásával. Tehát olyan korlátozásokat is bevezet,
amelyek kifejezetten arra irányulnak, hogy szabályozzák a felderítő szervek által alkalmazható
módszereket és eljárásokat.
Ennek során igyekszik „tompítani” a felderítés – és általában az egész béketámogató művelet
– katonai jellegét, csupán azért is, mert a válságkezelés alatt a gazdasági, politikai, etnikai,
vallási és szociális tényezőknek – sok esetben – nagyobb szerepe van, mint a katonai
megfontolásoknak. A nem katonai tényezőkről viszont a személyes felderítéssel (a HUMINTal) lehet igazán pontos információkat szerezni, Ennek megvalósítása azonban csak úgy
lehetséges, ha az információk beszerzéséhez igénybe veszik a békeműveletben részt vevő nem
katonai szervezeteket és megosszák azokkal a katonai jellegű felderítő információkat is.
E tevékenység során természetesen védeni kell a katonai és a civil békefenntartó állományt.
Ezért az elhárítás és a résztvevők fegyveres oltalmazása (Force Protection) a művelet során
nem nélkülözhető.
Összességében a nem katonai tényezők – lehetőség szerinti – háttérbe szorítását az is
indokolja, hogy a béketámogatás során a stabil békét illetve a demokráciát csak úgy lehet
biztosítani, ha azt nem „rákényszerítjük” a lakosságra, illetve a szemben álló felekre, hanem
azokkal együttműködve, közösen alapozzuk és teremtjük meg.
10.3.2.1.

A nemzetközi válságkezelő és béketámogató műveletek felderítő támogatása

A NATO tevékenységének súlypontja áttevődött a válságkezelő és béketámogató
műveletekre, így ennek hírszerző, felderítő támogatását részletezem alapvetően.
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A válságkezelő és béketámogató műveletek fejlődése során a felderítő-hírszerző támogatás
fokozatosan vált létfontosságú és alapvető harcbiztosító elemmé. A felderítés szerepe
különösen attól kezdve nőtt meg, hogy a béketámogató műveletek köre kibővült és a
fegyvertelen ENSZ-megfigyelők mellett egyre inkább megjelentek olyan fegyveres
békefenntartók, illetve békekikényszerítők, akik napi feladataikat felderítési adatok
hiányában csak nagy kockázattal tudnák ellátni. Tovább növelte a hatékony felderítő
támogatás szükségességét, hogy az európai (balkáni) válságövezetekben a harcoló felek
komoly katonai képzettségű állománnyal és nehézfegyverzettel rendelkeztek, ami eltért az
50-60-70-es években – az afrikai és közel-keleti békefenntartó műveletekben –
tapasztaltaktól. A tervezés és végrehajtás szinte minden részterületén jelen van számos olyan
kérdés, amelyeknek megválaszolása csupán pontos és megerősített – nem utolsósorban
időszerű – információk segítségével lehetséges. A válasz megadása nélkül pedig megakad,
vagy rossz irányba folytatódhat a folyamat.
A felderítésnek több területen (politika, katonapolitika, haderőszervezet, hadiipar,
hadszíntér) kell egy időben információt szereznie, és a felhasználók köre sem korlátozódik
csak a felsőbb szövetséges katonai vezetés-irányítási rendszerre.
A katonai erő részvétele válságkezelő műveletekben – a legtöbb demokratikus országban,
így pl. Magyarországon is – a politikai szándék és a parlamenti hozzájárulás függvénye. A
politikai döntés előkészítése érdekében adott esetben egy összhaderőnemi tervezőcsoport áll
fel, amely világosan és egyértelműen meghatározza a katonai erő alkalmazásának
körülményeit. Ennek során messzemenően figyelembe kell venni a nemzeti lehetőségeket, a
részvétellel kapcsolatos nemzeti érdekeket, az ország teherbíró képességét, és természetesen
a szövetség igényeit az erők fajtája és az alkalmazás várható időtartama tekintetében. Az
igények ismeretében készülnek el azok a változatok, amelyekből a politikai vezetés
eldöntheti a részvétel jellegét és mértékét.
A műveletek tervezéséhez a vezérkar tervezőblokkjának széles körű ismeretekre van
szüksége, amelyek jelentős része a várható műveleti területre vonatkozik. A tervezés korai
fázisában fel kell állítani azokat az alternatívákat, amelyek a várható tevékenységet és annak
támogatását vetítik előre, s amelyekből a politikai és a katonai vezetés kiválaszthatja azt,
amely megfelel ambíciószintjének. Erre épülhet azután a kijelölt erők felkészítése.
Az erők felvonulását követően a művelet következő fázisában is szükséges a
veszélyeztetettség változásának nyomon követése; a szövetség igénye szerint jelentkező új
elvárások és feladatok azonosítása, végrehajtása; valamint a kontingens tevékenységének
folyamatos felderítő támogatása. A művelet befejezése vagy jellegének megváltozása miatt
meg kell tervezni a kontingens kivonását is, amelyhez szintén szükségesek felderítési adatok.
A válságkezelő és béketámogató erők tevékenységének folyamatos felderítő támogatása
semmilyen formában nem azonosítható a hagyományos hadviselés során igényelt felderítő
támogatással. Az esetek túlnyomó többségében nem áll velük szemben reguláris haderő,
nincsenek hagyományos értelemben vett harccselekmények; hadsereg-, hadtest- vagy akár
hadosztály-, dandárszintű támadó vagy védelmi műveletek. A konfliktusban álló, még
harcoló erők legtöbbször a helyi lakossággal elvegyülve, a lakosság egy részének
hallgatólagos vagy tevőleges támogatását élvezve lépnek fel a másik féllel, vagy éppen a
válságkezelő erőkkel szemben, a legváltozatosabb, legkiszámíthatatlanabb eszközökkel és
módszerekkel. Tevékenységük sokban hasonlít a szervezett gerilla-hadviselésre, de gyakran
még ezek a sajátosságok sem figyelhetők meg. Egyáltalán nem biztos az sem, hogy egy adott
műveletben részt vevő erőknek katonai feladatokat kell megoldaniuk.
A válságkezelő erők helyi támogatottsága nagymértékben függ a stabilizációs folyamat
eredményeitől, a lakosság életkörülményeinek alakulásától, a helyi politikai erők aktuális
érdekeitől, és még számos egyéb tényezőtől. Egy-egy válságkezelő akció a legkülönbözőbb
reakciókat válthatja ki a korábbi konfliktusban érintett harcoló felekből, vagy a lakosság
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egyik vagy másik felet támogató részéből. Ebből adódóan a válságkezelők szempontjából a
szembenálló fél is állandóan változhat.
Jellemző, hogy a műveletek megtervezéséhez szükséges alapvető információk általában nem
állnak kellő mértékben rendelkezésre, ezért magas a felderítő műveletek biztonsági
kockázata. Negatív tapasztalat, hogy általában nem számíthatunk a konfliktusban részt vevő
felek támogatására.
Általában jellemző, hogy a műveleti területen a harci cselekmények következtében
megsemmisül, vagy súlyosan megrongálódik, vagy éppenséggel korábban sem létezett az
infrastruktúra, ezért minden szükséges anyagot és felszerelést a műveleti erőknek kell a
helyszínre juttatni. Hiányos, szigorúan cenzúrázott vagy egyoldalú beállítottságú a helyi
média, amely megnehezíti a tájékozódást a társadalmi kapcsolatrendszerben, és megnehezíti
az információs műveleteket is. A megkötött egyezmények, szerződések betartása általában
hiányos, vagy a fogadó állam – ha van ilyen – nem tartja be, vagy nem is tudja betartani a
vállalt kötelezettségeket.
A rendelkezésre álló adatforrások képességeinek egy részét, vagy teljes egészét nem lehet
kihasználni, az előbb említett okok, vagy egyéb körülmények miatt. Az információszerzés
egyik akadálya a kommunikációképes nyelvtudás hiánya, akár a helyi lakosság, akár a
nemzetközi erők részéről.
Ilyen körülmények között belátható, hogy teljesen értelmetlen lenne csak és kizárólag
hagyományos értelemben vett felderítésben gondolkodni. A felderítést már nem a
hagyományos alkalmazási elvek mentén, hanem a mindenkori helyzethez igazodva kell
szervezni a válságkezelő és béketámogató műveletek tervezése és végrehajtása során. Míg
egy hagyományos feladatokra felkészített haderő támogató elemei – kisebb-nagyobb
módosításokkal – alkalmassá tehetők válságkezelő feladatok ellátására, addig a
hagyományos felderítő erők az ilyen műveletekben sok esetben nem, vagy csak nagyon
korlátozottan alkalmazhatók. A hatékony felderítő biztosításhoz tehát nemcsak új elvekre, új
alkalmazási eljárásokra, de új szervezeti elemekre és újszerű, rugalmas parancsnoki
megközelítésre illetve hozzáállásra is feltétlenül szükség van.
A felderítési igények három (hadászati, hadműveleti és harcászati) szinten jelentkeznek,
jóllehet a határok nem választhatók el élesen. A hagyományos katonai műveletekben a
felderítésnek hat alapvető kérdésre kell választ adnia: ki, mit, hol, mikor, miért és hogyan
fog tenni? A béketámogató műveletek speciális igényeinek megfelelően ezek a
megválaszolandó kérdések – a konfliktus sajátosságaitól függően – másokkal is
kiegészülhetnek.
– Hadászati igények: A hadászati szintű felderítési adatok elsősorban az erők
kijelölésében nyújtanak segítséget. Ezzel azonban a szerepe nem merült ki, hiszen a
misszióért felelős hatóságok (ENSZ, NATO, illetve a küldő országok) folyamatosan
igénylik a felderítési-hírszerzési adatokat. A hadászati igények az alábbiak lehetnek: a
konfliktus kialakulásának oka és körülményei; a vitás kérdések témái és ezek állása;
jelenlegi helyzet és a várható irányzatok; a nemzetközi közösség stratégiai céljai; a
békefenntartó erők küldésének célja; háttér-információk, amelyek lehetnek politikai,
katonai, illetve gazdasági, szociális természetűek, attól függően, melyik játszik
fontosabb szerepet a válság kezelésének szempontjából; a kiküldés katonai jellegű
tervezéséhez szükséges adatok.
– Hadműveleti igények: Az erők telepítésére vonatkozó stratégiai és hadműveleti
igények gyakran átfedik, kiegészítik egymást. A hadműveleti felderítési igények az
erők telepítésével megnőnek és folyamatosan változnak. Nagyvonalakban ezek az
alábbiakban összegezhetők: a szembenálló (hadviselő) felek szándékai, tervei és
képességei, különös tekintettel a békefenntartó (intervenciós) erőkkel kapcsolatban; a
szembenálló erők diszlokációja és mozgásai; a katonai tevékenységek természete és
célja; a szembenálló felek propagandaháborújának és pszichológiai műveleteinek
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módszerei, témái, illetve ezek fogadtatása; a helyi média helye, szerepe és lehetőségei
a konfliktusban; tűzszüneti határidők és a tűzszünet vonala; politikai és katonai vitás
kérdések; a veszélyeztetett civilek helyzete és elhelyezkedése; külföldi résztvevők
helyzete.
– Harcászati igények: A harcászati felderítési igények a feladatra kijelölt katonai alakulat
szintjén a művelet idején jelentkeznek. A harcászati szintű parancsnokoknak és
törzseiknek természetesen ismerniük kell a hadműveleti és hadászati szintű felderítési
adatokat is. A harcászati szintű felderítési igények összegzése: a hadviselő felek
elhelyezkedése, ezek fegyverzete, aknamezők helye, műszaki akadályok és ellenőrző
pontok elhelyezése; a védendő emberek, útvonalak, települések, a járőrútvonalak
adatai; a helyi gazdaságra, feketekereskedelemre, fegyverkereskedelemre vonatkozó
információk; a helyi erőviszonyok, családi és klánviszonyok; a felsoroltakban
bekövetkező változások, illetve egyéb zavart keltő tényezők.
A béketámogató műveletek felderítő rendszerének felépítését a felderítési igények és a
rendelkezésre álló erőforrások képességei határozzák meg. A felderítő rendszer felépítése
követi a békefenntartó erők szervezeti struktúráját.
Béketámogató műveletekben a felderítő-hírszerző struktúra általában három szintre
tagozódik, amelyekhez külső, nemzeti szintű támogató elemek csatlakoznak. A nemzeti
központok ellátják információval a műveletekben részt vevő felderítő erőket, a felderítő erők
pedig a központjukat és a misszió többi felderítő szervezetét. Az adatok megosztásának
rendjét természetesen a nemzeti szabályzók és a kialakult nemzetközi gyakorlat együttesen
határozzák meg. A nemzeti hírszerzési kapacitás a nemzeti hírszerző szervezetek teljes
képességét jelenti, amelyet a béketámogató műveletekben részt vevő saját erőknek tud
biztosítani. Ez alapvetően két összetevőből áll: a hazai bázisú hadászati-hadműveleti
képességekből és a műveleti területre telepített hadműveleti és harcászati képességekből.
Béketámogató műveletekben a hadászati, hadműveleti és harcászati felderítés szoros
egységet képez.
– A béketámogató műveletek felderítő biztosításának legfelső szintje (hadászati szint) a
koalíciós erők hírszerző és biztonsági törzse, amely lehetővé teszi a hadműveleti és
harcászati információk megosztását a koalíciós partnerekkel. A főparancsnokságon
felállításra kerül a hírszerző és biztonsági törzs, amely a hírszerzés ágainak
megfelelően tovább tagozódik. A Főparancsnokság mellé a nemzetek saját hírszerző
csoportot telepíthetnek.
A többnemzeti erők hatékony felderítő támogatása csak hatékony együttműködéssel
képzelhető el, amelynek egyik legfontosabb eleme a nemzeti felderítő csoportok
működtetése. Ezek ugyanis képesek a nemzeti információforrások által szerzett
információk, illetve felderítési adatok továbbítására, a más nemzetek által szerzettek
átvételére és a felhasználókhoz történő továbbítására. A nemzeti felderítő csoport az a
szervezet, amely közvetlenül kapcsolatban áll a hazai értékelő-tájékoztató szervezettel,
illetve a nemzetközi törzs többi felderítő elemével, ezáltal képes az értékelő és
tájékoztató munka egy részének a helyszínen történő végrehajtására, illetve a honi
kapacitások kihasználására.
– A következő felderítési szintet (hadműveleti szint) a többnemzeti hadműveleti erők
törzsében működő felderítő szervezetek alkotják. A vezető nemzet felderítő állományát
a hozzájáruló nemzetek által biztosított felderítő tisztekkel egészítik ki. Ez a felderítő
törzs gyűjti össze és értékeli a hadműveleti felderítési-hírszerzési érdekeltségi
körzetébe tartozó információkat, és feladatokat szab a harmadik felderítési szintnek.
– A harmadik (harcászati) felderítési szintet a harcászati erők szervezetében létrehozott
felderítő részlegek jelentik, amelyek jellemzően nemzeti alapon szerveződnek. A
béketámogató műveletek során a legfontosabb információszerző képességet harcászati
szinten az emberi erővel folytatott hírszerzés (Human Intelligence – HUMINT) képezi,
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amelyet egyre hatékonyabban egészítenek ki olyan új technikai felderítési eszközök
mint például a pilóta nélküli felderítő repülőgépek (Unmanned Arial Vehicle – UAV).
Ebben az értelemben nem a hagyományos emberi erővel folytatott felderítésről
beszélünk, ezért jobban illik rá a „hírszerző tevékenység” megnevezés.
– HUMINT-csoportok: A válságkezelő műveletek során hadműveleti-harcászati szinten
kiemelt szerep jut az emberi erővel folytatott információszerzésnek. A műveletirányító
parancsnokok információigényének elsődleges tárgyát képező események általában a
helyi politikai, katonai, félkatonai vagy gerilla vezetés szintjén szerveződnek, és a
lakosság körében, sok esetben konspiratív körülmények között zajlanak. A harcászati
felderítés erőinek klasszikus tevékenységi formái nem elégségesek a civil szférában
történő információszerzéshez, miközben valós képességeik kihasználására legtöbbször
nem nyílik lehetőség. E dilemma feloldására született meg az úgynevezett HUMINTcsoportok alkalmazásának koncepciója. Ki kell emelni, hogy az Amerikai Egyesült
Államok haderejében HUMINT csoportot alkalmazhatnak hírszerzésre és a csapatok
biztonságának szavatolása (elhárítás) érdekében egyaránt. Ez némi eltérést jelent a
legtöbb európai kontinentális NATO állam haderejének felderítő szervezetei által
alkalmazott HUMINT eljárásoktól.
A HUMINT-csoportok alatt speciálisan felkészített felderítő tisztek, tiszthelyettesek,
illetve katonák néhány fős csoportjait értjük, amelyek tagjaik nyelvismerete révén, vagy
tolmács igénybevételével képesek a helyi lakossággal kommunikálni, információs
kapcsolatrendszert kiépíteni és működtetni. Tapasztalat, hogy a helyi lakosság
könnyebben elfogadja a személyesen ismert vagy megismerhető, kommunikációra kész
HUMINT-csoportokat, mint a személytelen, óhatatlanul is erőt demonstráló reguláris
erőket. Tovább fokozhatják a HUMINT csoportok iránti bizalmat a lakosság részére
nyújtott apróbb segítségek (pl. ivóvíz biztosítása, betegségek kezeléséhez, szülések
levezetéséhez orvosi segítség biztosítása, stb.).
Az információs kapcsolatrendszer tagjai kezdetben a válságkezelő erőkkel közvetlenül
együttműködő tisztviselők közül, később a szövetséges vagy koalíciós erőkkel
szimpatizáló személyek közül kerülnek ki, de a civil szféra szociális kapcsolatrendszerén
keresztül előbb-utóbb bekerülnek a rendszerbe a külföldi jelenlétet elutasító, de a
személyes kapcsolatokat elfogadó lakosok is. Emellett minden olyan békefenntartásban
részt vevő személy is potenciális adatszerző, aki kapcsolatba kerül a helyi lakossággal,
ezáltal képes a HUMINT-feladatok teljesítéséhez hozzájárulni.
A HUMINT-adatok gyűjtésének alapja, hogy az adatszerzők ismerik a nyelvet, a terepet,
az embereket, az infrastruktúrát és képesek észlelni a változásokat. Természetesen az a
legjobb, ha meg tudják állapítani a változások okát is. A HUMINT-csoportok
hatékonyságát azonban erősen befolyásolja a lakosság viszonyulása a békefenntartó
erőkhöz. A HUMINT személyi állományt fel kell készíteni a helyi viszonyokra, a
kultúrák közti különbségekből adódó nehézségekre, mik azok a szabályok, vallási, törzsi
előírások, amit célszerű, vagy éppen kötelező betartani. Mivel tevékenységük szorosan
kötődik a helyi lakossághoz, fel kell készíteni őket, hogyan közelítsenek a helyiekhez,
milyen módszerekkel lehet velük kapcsolatot teremteni, és azt hatékony
információszerzésre felhasználni. Igen komoly előnyt jelenthet, ha a helyi lakosság
köréből származó, a közösségben „elfogadott” tolmáccsal egészül ki a HUMINT csoport.
A tevékenység jellegéből adódóan a HUMINT-csoportoknak lehetőségük van arra, hogy
a konfliktusban érintett valamennyi féllel kapcsolatot építsenek, és így több oldalról
megvilágított, könnyebben értékelhető információkat szerezzenek. A HUMINT képes az
ellenséges szándékok, incidensek előrejelzésére, amelyek hatással vannak a
békefenntartó erők alkalmazására, illetve azok biztonságára, felfedi a politikai, gazdasági
és katonai erők kulcsfiguráinak egymáshoz való viszonyát. Az emberi erővel folytatott
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felderítés általában harcászati szintű tevékenységet folytat, de gyakran szerez
hadműveleti, sőt hadászati fontosságú információkat is.
Mint az említésre került, a HUMINT-csoportok a biztonság fenntartása és fokozása
érdekében folyó információgyűjtésnek is hatékony szervei. Az információgyűjtés a
művelet adott időszakában nem kizárólag a csapatok fizikai biztonsága érdekében
folyhat. A biztonsági eljárások során a helyi alkalmazottak kiválogatása és folyamatos
ellenőrzése is ezeknek a szerveknek a feladatát képezheti. Az információszerzés során a
biztonsággal kapcsolatos információkat tudomására kell hozni az elhárító (Counter
Intelligence) szervezeteknek is.
Az eddigi válságkezelő műveletek tapasztalatai szerint a harcászati szintű
információszerzés terén a HUMINT-csoportok képezik a leghatékonyabb erőt.
Felállításuk alapvetően nemzeti felajánlások útján valósul meg. „A HUMINT erők
vezetését és irányítását az a vezetési szint gyakorolja, amely a feladatszabásban a
legpontosabban képes tükröztetni a parancsnok elsődleges információigényét, és ahol a
szükséges koordináció a lehető legkönnyebben végrehajtható.”
Ennek megfelelően a nemzeti HUMINT-csoportok felajánlhatók az elöljáró törzs
felderítő elemébe, működtethetők a nemzeti információs csoportok alárendeltségében, de
megtarthatók a nemzeti kontingens valamely alakulatának alárendeltségében is. Az
alárendeltség kérdésében alapvetően az a meghatározó, hogy az adott nemzet milyen
feladatrendszert szán a HUMINT-csoportjainak, illetve milyen elgondolás mentén tervezi
felhasználni a keletkezett információkat.
A szolgálati és szakmai irányítás, tehát gyakorlatilag döntés kérdése. A legnagyobb
nemzetközi elismerést természetesen azzal lehet elérni, ha az adott nemzet HUMINTszakembereit a többnemzetű kontingens felderítő erőibe ajánlja fel. Nemzeti szempontból
lényegesen hatékonyabb azonban, ha a HUMINT-csoportok nemzeti alárendeltségben
maradnak. A missziókhoz való nemzeti felderítő hozzájárulás optimális szintjét a fenti
két terület (nemzeti és nemzetközi) között kialakított egyensúly jelenti.
10.4. Az ENSZ, (a WEU), a NATO, az EBESZ és az EU kapcsolódásai a hírszerzés,
felderítés által érintett területeken246,247,248
10.4.1.

EU-ENSZ

10.4.1.1.

Az Egyesült Nemzetek Alapokmányából:

1. cikk. Az Egyesült Nemzetek célja, hogy
– fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot és evégből hathatós együttes
intézkedéseket tegyen a békét fenyegető bűncselekmények megelőzésére és
megszüntetésére, a támadó cselekményeknek vagy a béke más módon történő
megbontásának elnyomására, valamint békés eszközökkel, az igazságosság és a
nemzetközi jog elveinek megfelelő módon rendezze vagy megoldja azokat a
nemzetközi viszályokat és helyzeteket, amelyek a béke megbontására vezethetnek;
– a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének
tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az általános béke
megerősítésére alkalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson;
– gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nemzetközi feladatok
megoldása útján, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok mindenki
részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül történő tiszteletben
tartásának előmozdítása és támogatása révén nemzetközi együttműködést létesítsen;
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– az egyes nemzetek által e közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységek
összeegyeztetésének központja legyen.
10.4.1.2.

Eljárás a béke veszélyeztetése, a béke megszegése és támadó cselekmények
estében

– 41. cikk: A Biztonsági Tanács határozza meg, hogy milyen fegyveres erők
felhasználásával nem járó rendszabályokat kíván foganatosítani abból a célból, hogy
határozatainak érvényt szerezzen és felhívhatja az Egyesült Nemzetek tagjait arra,
hogy ilyen rendszabályokat alkalmazzanak. Ilyeneknek tekintendők a gazdasági
kapcsolatok, a vasúti, tengeri, légi, postai, távírói, rádió és egyéb forgalom teljes vagy
részleges felfüggesztése, valamint a diplomáciai kapcsolatok megszakítása.
– 42. cikk: Ha a Biztonsági Tanács úgy találja, hogy a 41. cikkben említett
rendszabályok elégtelenek, vagy elégteleneknek bizonyulnak, úgy légi, tengeri és
szárazföldi fegyveres erők felhasználásával olyan műveleteket foganatosíthat,
amelyeket a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához, vagy helyreállításához
szükségesnek ítél. Ezek a műveletek az Egyesült Nemzetek tagjainak légi, tengeri és
szárazföldi hadereje által foganatosított tüntető felvonulásból, zárlatból (blokád) vagy
egyéb műveletekből is állhatnak.
– 43. cikk: Abból a célból, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához
hozzájáruljon, az Egyesült Nemzetek valamennyi tagja kötelezi magát arra, hogy a
Biztonsági Tanács felhívására és a kötendő külön megállapodásnak vagy
megállapodásoknak megfelelően, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához
szükséges fegyveres erőt rendelkezésére bocsátja és neki segítséget és könnyítéseket
nyújt, ideértve a szabad átvonulás jogát is.
A fent említett megállapodás vagy megállapodások meghatározzák a fegyveres erők
számát és nemét, készenlétük fokát és elhelyezésüket, valamint a nyújtandó
könnyítéseket és segítség természetét.
A megállapodást, vagy megállapodásokat a Biztonsági Tanács kezdeményezésére
minél előbb le kell tárgyalni. A megállapodásokat a Biztonsági Tanács és a Szervezet
tagjai, vagy a Biztonsági Tanács és a Szervezet tagjainak csoportjai kötik és azokat az
aláíró Államok alkotmányos szabályainak megfelelően meg kell erősíteni.
– 45. cikk: Abból a célból, hogy az Egyesült Nemzetek sürgős katonai intézkedések
megtételére képesek legyenek, a Szervezet tagjainak nemzeti légierejük bizonyos
egységeit közös nemzetközi kényszerítő eljárásra azonnal felhasználható állapotban
kell tartaniuk.
– 46. cikk: A fegyveres erő felhasználására vonatkozó terveket a Vezérkari Bizottság
segítségével a Biztonsági Tanács készíti el.
– 48. cikk: A Biztonsági Tanácsnak a nemzetközi béke és biztonság fenntartására
irányuló határozatai végrehajtásához szükséges rendszabályokban a Biztonsági Tanács
megítélése szerint az Egyesült Nemzetek valamennyi tagja vagy azok közül csupán
bizonyos tagok vesznek részt.
Az ilyen határozatokat az Egyesült Nemzetek tagjai közvetlenül és olyan nemzetközi
szervezetekben kifejtett tevékenységük útján hajtják végre, amelyeknek tagjai.
– 49. cikk: A Biztonsági Tanács által elhatározott rendszabályok végrehajtása során az
Egyesült Nemzetek tagjai kötelesek egymásnak kölcsönösen segítséget nyújtani.
– 50. cikk: Ha a Biztonsági Tanács valamely Állam ellen megelőző vagy kényszerítő
rendszabályokat foganatosít, minden más olyan Államnak, akár tagja az Egyesült
Nemzeteknek, akár nem, amelynek az említett rendszabályok végrehajtása
következtében különös gazdasági nehézségekkel kell megküzdenie, jogában áll e
nehézségek megoldása végett a Biztonsági Tanáccsal tanácskozást folytatni.
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– 51. cikk: A jelen Alapokmány egyetlen rendelkezése sem érinti az Egyesült Nemzetek
valamelyik tagja ellen irányuló fegyveres támadás esetében az egyéni vagy kollektív
önvédelem természetes jogát mindaddig, amíg a Biztonsági Tanács a nemzetközi béke
és a biztonság fenntartására szükséges rendszabályokat meg nem tette. A tagok az
önvédelem e jogának gyakorlása során foganatosított rendszabályaikat azonnal a
Biztonsági Tanács tudomására tartoznak hozni és ezek a rendszabályok semmiképpen
sem érintik a Biztonsági Tanácsnak a jelen Alapokmány értelmében fennálló
hatáskörét és kötelességét abban a tekintetben, hogy a nemzetközi béke és biztonság
fenntartása vagy helyreállítása végett az általa szükségesnek tartott intézkedéseket
bármikor megtegye.
10.4.1.3.

Együttműködés az ENSZ-szel

Az EU és az ENSZ közti válságkezelési együttműködés intézményesítésének előzményei
2003. őszéig nyúlnak vissza. Az Artemis hadművelet sikeres befejezése után 2003.
szeptember 24-én a két szervezet képviselői közös nyilatkozatot írtak alá az ENSZ és az EU
közötti válságkezelési együttműködésről. Ebben deklarálták, hogy a nemzetközi béke és
biztonság fenntartásának legfőbb letéteményese az ENSZ Biztonsági Tanácsa. Áttekintették
az eddigi együttműködés sikereit (EUPM, Artemis), a folytatást illetően pedig
megállapodtak egy közös konzultációs mechanizmus létrehozásáról.
Ezt követően 2004.-ben, a brüsszeli Európai Tanácson elfogadták az EU és az ENSZ közötti
katonai válságkezelési együttműködést szabályozó dokumentumot is.
A két szervezet közti katonai együttműködés alapvetően két formában valósulhat meg:
– Az EU tagállamok saját nemzeti fegyveres erejük egységeit ajánlják fel az ENSZ
műveleteihez.
– Az ENSZ felkérésére az Európai Unió önálló válságkezelési műveletet indít.
10.4.1.4.

Nemzeti képességek biztosítása az ENSZ műveleteihez.

A tagállamok fegyveres erőinek z EU számára felajánlott alakulatai – a dokumentum
szóhasználatával élve – nincsenek „lefagyasztva”, így azok továbbra is szabadon
felajánlhatóak az ENSZ műveletekben való részvételre is. Az Európai Uniónak ilyen
esetekben egyfajta kiegészítő szerepet célszerű szánni.
10.4.1.5.

Az ENSZ felkérésére indított EU válságkezelő műveletek

A katonai válságkezelési együttműködés másik lehetősége, ha az ENSZ felkérésére az
Európai Unió önálló válságkezelési műveletet indít. Az EU folytathat önálló akciót, vagy
egy nagyobb léptékű ENSZ művelet adott részletének végrehajtását vállalhatja magára.
Az ENSZ szempontjából kulcsfontosságú az Európai Unió születőben lévő gyorsreagálási
képessége. A „harccsoport-koncepciónak” megfelelően létrehozott alakulatok ugyanis
képesek lehetnek pótolni az ENSZ által eddig nélkülözött gyorsan bevethető egységeket.
10.4.1.6.

Az „áthidaló modell"

A katonai válságkezelési megállapodás az EU gyorsreagálású erők vonatkozásában kétféle
alkalmazási lehetőséget különít el. Az egyik az „áthidaló modell”, amelyben az EU-művelet
biztosítaná az időt az ENSZ számára egy folyamatban lévő akció átszervezéséhez, tartalékok
bevetéséhez, stb.
Az „áthidaló modell” alkalmazásának kulcsa az EU-alakulatot felváltó ENSZ erők időben
történő megérkezése – ez jelenti egyben az EU kivonulási stratégiáját is. Az ENSZ erők
késése súlyos helyzetbe hozhatja a korlátozott idejű műveletekre kialakított uniós
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harccsoportokat, ezt tehát minden lehetséges eszközzel el kell kerülni. így
megakadályozhatóvá válik, hogy az ellenséges erők kihasználják az EU-ENSZ váltást.
Az átadás-átvétel zökkenőmentes lebonyolítása érdekében az EU-nak a konkrét művelet
végrehajtásán túl politikai eszközökkel is törekednie kell rá, hogy az ENSZ erők megfelelő
felszereléssel és mandátummal érkezzenek a műveleti területre. Hangsúlyt kell helyezni
aminél hatékonyabb információcserére is az EU-harccsoportok, illetve a frissen érkezett
ENSZ-alakulatok között, beleértve a szükséges hírszerzési információk átadását is.
10.4.1.7.

A „készenléti modell"

A másik lehetőség, hogy az EU erőit az ENSZ műveletek egyfajta – az eredeti kifejezéssel
élve – „horizonton túl tartalékaként,” vagy „kimentő erőként” alkalmazzák. Azaz ha egy
ENSZ misszió, vagy annak valamely eleme egy váratlan esemény, vagy eseménysorozat (pl.
polgárháború, törzsi zavargások, vagy fehér-ellenes lázadás kirobbanása, esetleg ENSZalkalmazottak túszul ejtése, stb.) bekövetkezése folytán szorongatott helyzetbe kerülne, az
Európai Unió gyorsreagálású erőit vetnék be a megsegítésükre.
Az ilyen jellegű alkalmazás a lényegében azonnali akció, illetve a szinte bármilyen
terepviszonyok (magashegység, város, sivatag, dzsungel, stb.) közti működőképesség
biztosítása miatt nagyon komoly műveleti problémákat vet fel, nem is szólva az ENSZ és az
EU közti koordináció zökkenőmentes működtetéséről. A megvalósíthatóság érdekében
vizsgálni kell az EU szerepét az ENSZ-műveletek tervezésében, az irányítás, a vezetés és a
helyzetértékelés kérdéseit, valamint a hatáskörök átruházásának problémáját.
A „készenléti modell” jelenleg tehát alig több egy gondolatkísérletnél, amelynek még a
részletesebb meghatározásáig is hosszú időnek kell eltelnie. Vizsgálni kell majd többek közt
az első harccsoportok felállításának és működésének tapasztalatait, beleértve a
részvételükkel zajló jövőbeni válságkezelési gyakorlatokat is – tisztán elméleti információk
alapján ugyanis egy ennyire komplex művelet nem dolgozható ki megfelelően.
10.4.1.8.

További tennivalók és lehetőségek

A két említett modell kidolgozása mellett az egyezmény számos egyéb együttműködési
lehetőséget, illetve területet is megfogalmaz. A közös gyakorlatok, hosszabb-rövidebb ideig
tartó tisztcserék, illetve a két törzs közt már kialakított információs hálózat további
fejlesztése hozzájárulna a kölcsönös megismeréshez, így javítaná a későbbi műveletek
hatékonyságát is.
A dokumentum felveti azt a lehetőséget is, hogy az Európai Unió Biztonsági Tanulmányok
Intézete, illetve más politikai elemző központok háttérmunkájukkal támogassák az ENSZ
válságkezelési tevékenységét. Az információáramlás elősegítése érdekében hangsúlyozza a
hírszerzési információk cseréjének kidolgozását. Megfogalmazza továbbá, hogy erősíteni
kell a torrejoni Európai Unió Műholdközpont, és az ENSZ releváns szervei közti
együttműködést.
Az ENSZ-szel való együttműködés jóval nagyobb súllyal szerepel az ESDP jövőbeni
irányáról szóló koncepciókban, mint a NATO-hoz fűződő viszony. (Annak ellenére, hogy a
„Headline Goal 2010”-ben az ENSZ-nek szintén csak egyetlen fejezet van szentelve.) Ez azt
jelzi, hogy az EU a NATO-hoz (közvetve tehát az Egyesült Államokhoz) fűződő viszony
lazulására számít, és a transzatlanti kapcsolatok helyett egyre inkább az ENSZ-szel való
együttműködésre koncentrál.
Az ENSZ és az EU közti válságkezelési együttműködés intézményesítése az EU Biztonsági
Stratégiájában foglalt célkitűzések logikus folytatásának tekinthető, s mint ilyen, hosszú
időre meghatározza az európai biztonság- és védelempolitika jövőjét.
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10.4.1.9.

Az ENSZ a válságreagálásban és a békefenntartásban

Az ENSZ esetében a béketámogató műveletek előkészítése a Biztonsági Tanács kizárólagos
feladata. A beavatkozás feltételeinek és körülményeinek – anyagi, katonai és politikai
lehetőségek – mérlegelése mélyreható felderítő tevékenységet igényel. Ez persze nem
mindig valósult meg a szükséges szinten és formában, mivel a világszervezet az eddigi
missziói során – főleg a nehezen megszerzett politikai tekintélyét őrizgetve – óvatosan bánt a
felderítő-hírszerző tevékenységgel. Ehelyett inkább úgynevezett „információgyűjtő”
tevékenységet folytatott, amely során a megszerzett információk többségét diplomáciai
forrásból, nem pedig tényleges felderítő-hírszerző képesség alkalmazásával szerezte meg. Az
ilyen fajta tevékenység azonban hatalmas kockázati lehetőségeket rejt magában. Gyakorta
adódott félreértelmezhető, vagy nehezen konkretizálható feladat. A helyzet teljes
ismeretének, és a szükséges információk hiánya több kudarcot is okozott az ENSZ
tevékenysége során. Ezek egyike a ruandai misszió (UNOMUR), amelynek feladata az lett
volna, hogy a katonai célokra is felhasználható eszközök, szállítmányok ne kerüljenek a
kormányellenes erők kezére. A helyzet furcsa ellentmondását az adta, hogy ezzel
párhuzamosan az ENSZ ezeket az erőket ismerte el az ország hivatalos vezetőinek.
10.4.2.

EU-EBESZ (Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet)

Az EBESZ elődjét az EBEÉ-t 33 európai és két észak amerikai (USA, Kanada) hozta létre
1975. augusztus 1-én, Helsinkiben, az összeurópai együttműködés előmozdításának céljából.
Az 1994. évi, budapesti csúcstalálkozón alakült át EBESZ-é. A Helsinki Záróokmány öt
pontban foglalta össze a kérdéseket:
– az európai biztonsággal kapcsolatos kérdések;
– a gazdaság, a tudomány és a technika területén megvalósítandó együttműködéssel
összefüggő kérdések;
– a földközi tengeri biztonsággal és együttműködéssel kapcsolatos kérdések;
– együttműködés humanitárius és egyéb területeken;
– az értekezletet követő intézkedések.
Az EBESZ is hamarosan intézményesedni (Tanács, Vezető Tisztségviselők Bizottsága,
Titkárság, Konfliktus megelőző Központ Konzultatív Tanács, Emberi Jogok és Demokratikus
Intézmények Irodája, Nemzeti Kisebbségi Főbiztos, Soros Elnöki Rendszer, Főtitkár) kezdett.
Az első pontban szögezték le a résztvevő államok, hogy az európai biztonság oszthatatlan és
határozták meg az egymás közötti kapcsolatokat vezérlő alapelveket (erre is sokszor történik
hivatkozás):
– Szuverén egyenlőség, a szuverenitásban foglalt jogok tiszteletben tartása.
– Tartózkodás az erőszaktól, vagy az erőszakkal való fenyegetéstől.
– A határok sérthetetlensége.
– Az államok területi épsége.
– A viták békés rendezése.
– A belügyekbe való be nem avatkozás.
– Az emberi jogok és alapvető szabadságjogok, tiszteletben tartása, beleértve a gondolat, a
lelkiismeret, a vallás és a meggyőződés szabadságát.
– A népek egyenjogúsága és önrendelkezés joga.
– Az államok közötti együttműködés.
– A nemzetközi jogi kötelezettségek jóhiszemű teljesítése.
Létrejött egy nagyon széles térség szabad államaiból álló közösség demokratikus fejlődésének
keretei – különösen 1992 (Párizsi Charta) után – amelyekre a lehetőséget a hidegháború
befejeződése, a totalitárius rendszerek bukása, az új, szuverén államok létrejötte szolgáltatta.
Kidolgozták a konfliktus megelőzés, válságkezelés programját (csak az ENSZ céljaival
összhangban), a békefenntartási tevékenység (információgyűjtés, megfigyelés, missziók
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telepítése, de csak a NATO erőivel, mert neki nincs) alapelveit. Összességében a hidegháború
időszakában jelentős szerepet játszott, de mára fokozatosan kiszorult a kemény
válságkezelésből és a békefenntartásból is és figyelemre méltó misszió nélküli szervezetté
vált.
A szervezet elsődleges feladatának tartja, hogy megelőzze a helyi konfliktusok kitörését az
európai kontinensen, megteremtse a háború sújtotta térségek békéjét, helyreállítsa azok
stabilitását. E célból a szervezet megfigyelő, tényfeltáró, szankciók betartását ellenőrző és
választás-megfigyelő missziókat működtet, továbbá nemzeti kisebbségi főbiztosa révén
vizsgálja a nemzeti kisebbségek helyzetét. Az EBESZ fontos funkciója, hogy fórumot teremt
az európai struktúrába való szervezeti integrálásra azoknak az országoknak, amelyek belátható
időn belül nem lesznek az EU vagy a NATO tagjai, Ennek megfelelően elsőrendű céljának az
európai biztonsági rendszer kiépítését tartja. Az EBESZ döntéseit – egy-két kivételes
helyzettől eltekintve – konszenzusos alapon hozza meg. Az eurázsiai térség számos
országában vannak a szervezetnek különféle (tényfeltáró, megfigyelő, ellenőrző) missziói. Az
EBESZ-csúcs a tagállamok állam- és kormányfőinek rendszeres találkozóit jelenti, amely a
legmagasabb politikai szinten határozza meg a szervezet tevékenységének általános politika
irányelveit.
Az EBESZ küldetése nagyobbrészt különbözik a NATO küldetésétől (azonban azt kiegészíti),
az EBESZ az alábbiak elősegítésére koncentrál: demokratizáció, jogállamiság, emberi jogok
tiszteletben tartása, kiegyezés, konfliktus megelőzés és konfliktus utáni rehabilitáció és
béketeremtés. A politikai, katonai területeken az EBESZ biztosította kereteket a
fegyverzetellenőrzéshez és koncentrált a bizalom- és biztonságteremtő intézkedésekre, az
áttekinthetőséget és a normateremtést célzó tevékenységekre. Ez utóbbi tevékenység, a
politikai és katonai etikai szabályok betartatásától egészen a „bevált gyakorlattal” kapcsolatos
iránymutatások tiszteletben tartásáig terjedhet, konfliktust követő rehabilitációs
folyamatokban. A Szövetség biztosította az EBESZ tevékenységéhez szükséges biztonságot
olyan területeken, ahol NATO-erők települtek és e tevékenységek a NATO szélesebb
értelemben vett politikai célkitűzéseit is szolgálták konfliktus utáni helyzetekben.249
10.4.3.

EU-NATO

10.4.3.1.

Együttműködés a NATO-val

Az együttműködés tervezet egyetlen pontja szólt a NATO-val való együttműködés
kérdéséről. Ez – a macedóniai művelet pozitív tapasztalatai alapján – a „Berlin plusz”
megállapodás keretében zajló együttműködés továbbfejlesztésével foglalkozik. A 2003.
tavaszi „Tervuren-kezdeményezés” mintegy utóhatásaként szerepel a koncepcióban egy, a
SHAPE-en belül felállítandó EU tervezési sejt létrehozása, valamint egy kialakítandó NATO
összekötő megállapodás aláírásának szándéka is. A konkrét műveleti együttműködés terén a
„Headline Goal 2010” a duplikációk elkerülésére, az EU-NATO közti átláthatóságra,
valamint egymás kezdeményezéseinek kölcsönös támogatására helyezi a hangsúlyt. Az
említett feladatokban fontos szerep hárul majd az EU-NATO képességi csoportra.
Érdemes külön figyelmet fordítani a NATO-nak a „Headline Goal 2010” dokumentumon
belüli feltűnően csekély szerepére, valamint néhány konkrét megfogalmazásra is. Utóbbiak
(„partnerség”, „kölcsönös támogatás”, „együttműködés”) egyre kevésbé utalnak az Uniónak
a NATO-hoz képest – kétségtelenül meglévő – képességi hiányosságaira, helyette inkább a
két szervezetet hosszú távon „egyenlősítő” szemlélet látszik megjelenni a tervezetben.
Mindezek megadják a lehetőségét egy olyan értelmezésnek, mely szerint az Unió az évtized
második felére egyértelműen a transzatlanti kapcsolatok gyengülésével számol, a műveleti
képességek terén pedig az eddigieknél fokozottabban törekszik a NATO-tól való minél
teljesebb függetlenségre.
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10.4.3.2.

Az ESDP mint a NATO konkurenciája?

Miután a St. Malo-i nyilatkozattal megnyílt az út az Európai Unió tényleges védelmi
képességeinek kialakítása felé, a NATO 1999 áprilisában megkezdte a berlini megállapodás
átdolgozását, hogy biztosítsa az EU számára a NATO-képességekhez való hozzáférés
lehetőségét. A decemberben megszületett „Headline Goal” azonban több súlyos problémát is
felvetett a két szervezet (illetve a WEU-val együtt három) egymáshoz való viszonyát
illetően.
Helsinkiben, illetve azt követően kialakított uniós védelmi struktúrák (a Politikai és Katonai
Bizottság, a Katonai Törzs, stb.), illetve az „önálló EU műveleteket” emlegető
megfogalmazások azt a benyomást keltették Washingtonban, hogy az ESDP-t a NATO
egyfajta versenytársának szánják az európai államok. Történt ez annak ellenére, hogy már a
„Headline Goal” definíciójában is szerepelt, hogy az ESDP csak a petersbergi feladatokra
készíti fel az uniót, és nincs szó párhuzamos struktúrák kiépítéséről. A feirai Európai
Tanácson négy munkacsoportot is létrehoztak a NATO-val való együttműködés
kidolgozására, elkerülendő a fölösleges duplikációkat.
Mindazonáltal két kérdés továbbra is problémát jelentett. Egyrészt az USA számára
elfogadhatatlan volt, hogy Európa önálló tervezési kapacitásokat alakítson ki. A washingtoni
szándékok szerint a tervezés minden esetben (tehát akkor is, ha az EU nem szándékozna
NATO-képességeket igénybe venni) a NATO, közelebbről a DSACEUR, az európai erők
főparancsnok-helyettesének hatáskörébe tartozott volna. Ily módon továbbra is biztosítva lett
volna a NATO elsőbbsége.
A problémára a nizzai értekezlet jelentett részleges megoldást, ahol az EU egyértelműen
elkülönítette egymástól az önálló uniós műveleteket (melyek esetében a tervezési
képességeket valamely tagállam bocsátja rendelkezésre), és a NATO-képességek
felhasználásával zajló EU-akciókat, melyeknél viszont a DSACEUR biztosítja majd a
szükséges kapacitásokat és parancsnokságokat.) Továbbra is feszültségforrást jelentett, hogy
a NATO ragaszkodott hozzá, hogy ő döntse el, hogy részt kíván-e venni egy műveletben,
vagy sem. Ezzel szemben az EU saját autonóm döntésének tekintette, hogy felkéri-e a
NATO-t az adott művelethez való hozzájárulásra.
10.4.3.3.

Az EU „brüsszeli tervezete"

Nehézséget jelentett a nem EU-tag európai NATO tagállamok bevonása – ez az érintett hat
állam közül leginkább Törökország érdekeit sértette. Ankara ugyanis attól tartott, hogy nem
EU-tagként nem vehet részt kellő súllyal az uniós műveletekről szóló döntéshozatalban, még
akkor sem, ha az adott műveletekben NATO erőként török csapatok is részt vennének.
Közel egyéves patthelyzet után 2002 októberében – már a bővítés miatt történelmi
jelentőségűnek szánt koppenhágai csúcsra készülve – a Tanács újabb változatát dolgozta ki
az EU és a NATO közti együttműködés formáiról szóló tervezetnek. A „brüsszeli tervezet”
néven ismertté vált dokumentum a Nizzában elért eredményekre épült. Megismételte
egyrészt az ankarai feltételt, azaz hogy ESDP művelet nem irányulhat NATO-tagország
ellen, másrészt a reciprocitás elvén ugyanezt az elvárást támasztotta a NATO-val szemben is.
Az Unió és a nem EU-tag európai NATO-tagállamok közti együttműködést egyrészt állandó
konzultációk, másrészt a PSC-be és az EUMS-be delegált 15+6 közvetítő biztosítaná.
Önálló uniós műveletek esetében továbbra is az Európai Tanácsnak kellett döntenie a nem
EU-tagok részvételéről. Újdonságként megjelent viszont, hogy ha ilyen akciók kapcsán
bármely európai szövetséges aggodalmát fejezné ki – akár mert az adott művelet a
határaihoz közel zajlik, akár mert más nemzeti érdekeit veszélyezteti –, a Tanács
konzultációs lehetőséget biztosít a számára, valamint megfontolja a műveletbe való
meghívását is. A hadgyakorlatokra ugyanazok a szabályok vonatkoztak, mint az „éles”
műveletekre.
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10.4.3.4.

A titokvédelmi megállapodás problémája

Részben a „brüsszeli tervezetben” tárgyalásai során elért kompromisszum része volt az is,
hogy Ciprus és Málta az EU-hoz való csatlakozásuk után nem fognak részt venni a NATOeszközök felhasználásával vezetett katonai műveletekben. A PSC munkájában természetesen
ennek ellenére részt vehetnek, és szavazhatnak is – olyan kérdésekben, amelyek nem
kapcsolódnak az ilyen műveletek végrehajtásához. Az erről szóló nyilatkozatot 2002.
december 12-én fogadták el. Cserébe a ciprusi távolmaradásért Törökország engedélyezte,
hogy az előre meghatározott NATO-eszközöket az EU rendelkezésére bocsássák.
Ciprus kihagyása értelmezhető a török érzékenység irányába tett gesztusként is, valójában
azonban a két állam távolmaradása mögött alapvetően egy katonai-politikai természetű ok
áll. Sem Máltának, sem Ciprusnak nincs ugyanis a NATO-val megkötött titokvédelmi
megállapodása, sosem voltak tagjai sem a szövetségnek, sem a békepartnerségi programnak.
Málta 1994-95-ben aláírta ugyan a titokvédelmi megállapodást, ám ezt belpolitikai okokból
hamarosan felmondta, Ciprusnak viszont soha nem is volt ilyenje. Mostanra hiába lenne
mindkét ország számára egyértelműen hasznos a csatlakozás, Törökország a NATO-n
belülről blokkolja a megállapodást megkötését.
Ebből adódóan egyik ország sem nyerhet betekintést bizalmas NATO információkba, ami
nemcsak a hírszerzési és terrorizmus-ellenes együttműködést hátráltatja, de akadályozza az
EU-NATO együttműködést az ESDP területén is. A napi szintű munkában a probléma azzal
jár, hogy a máltai és ciprusi diplomatákat minden alkalommal felkérik az ülésterem
elhagyására, ha a titokvédelmi megállapodás hatálya alá eső kérdések megvitatására kerül
sor.
A december 12-én elfogadott nyilatkozat értelmében a két állam minősített EUinformációkhoz való hozzáférése úgy módosult, hogy minősített NATO-információkat is
tartalmazó, vagy ilyenekre utaló EU-anyagokhoz nem férhetnek hozzá.
10.4.3.5.

Az EU „Berlin Plusz" megállapodása

A 2002. decemberében elfogadott megállapodás után még közel három hónapba telt, amíg
kidolgozták az EU és a NATO válságkezelési műveleti együttműködésének részleteire
vonatkozó végleges egyezményt – ez lett a régóta várt „Berlin Plusz”, amely 2003. március
17-én lépett hatályba. Három nappal korábban, március 14-én teljesült az utolsó, még
hátralévő előfeltétel is, aláírták az EU-NATO Információbiztonsági Megállapodást. Ennek
értelmében a Tanács főtitkára jogosulttá vált, hogy minősített EU információkat – a
vonatkozó uniós előírások betartása mellett – átadjon a NATO-nak, és hasonló
felhatalmazást kapott az NAC főtitkára is.
Noha a „Berlin Plusz” egyezmény teljes szövege nem nyilvános, a fő tartalmi kérdések
mellett a leglényegesebb részletek természetesen ismertté váltak. Az egyezmény három fő
területre vonatkozott:
– Az EU hozzáférése a NATO műveleti tervezési képességeihez
– Az EU hozzáférése a NATO európai parancsnoki képességeihez
– Az EU hozzáférése a NATO eszközeihez és egyéb képességeihez
10.4.3.6.

A transzatlantizmus és az európaiság összefüggései250

2001. szeptember 11-e lényegesen megváltoztatta a biztonsági körülményeket, de a
fenyegetettség kezelésére nem alakultak ki a megfelelő keretek. A mai biztonsági kihívások
közös felfogására még nincs elgondolás. A jelenlegi transzatlanti felfogás nem elegendő a
terrorizmus és a proliferáció kezelésére. A biztonsági koncepciók a hidegháború időszakához
viszonyítva vagy nincsenek kidolgozva, vagy hiányosak, illetve általánosak. Előfordul, hogy

597/1098

10. A nemzetközi szövetségi tagságaink és az ezekből fakadó együttműködések hatása a nemzetbiztonsági tevékenységre

a biztonsági kérdéseket egyes kormányok politizálják és gyakran belpolitikai céloknak
rendelik alá.
Az európai és az amerikai nézetek között a biztonsági kihívások (terrorizmus, proliferáció)
komolyságát és közelségét, de a katonai, vagy diplomáciai lépések szükségességét illetően is
eltérések vannak. Az európaiak élvezik azt a ritka történelmi pillanatot, hogy béke van, a
konfliktusokat felváltotta az együttműködés, a háború fenyegetettsége pedig eltűnt a
horizontról. Ma az európaiak a diplomáciát, az együttműködést látják az előrelépés egyedüli
zálogának és a háborút szinte elképzelhetetlennek vélik. Több amerikai megfigyelő ezt
naivnak és felelőtlennek tartja. Ez így természetes, hiszen másként érinti a terrorizmus az
Egyesült Államokat, mint Európát. Emlékszünk a világháborús veszéllyel járó kubai
rakétaválságra, mennyire másképpen fogta azt fel az Egyesült Államok, mint az akkori
Nyugat-Európa. Ma azt tapasztaljuk, hogy a fenyegetettség felfogásában az Egyesült
Államok és Európa nem ugyanúgy értékeli ugyanazt a veszélyt.
Eltérőek a kihívások kezelésével kapcsolatos felfogások is. A Bush adminisztráció a gyors
akciók híve, míg az európaiak inkább a tárgyalásos, illetve a jogi eljárásokat részesítik
előnyben. Az eltérések azonban nem alapvetők, sőt inkább egymást kiegészítik. Azonnali
válaszok szükségesek az al-Kaida és a tömegpusztító eszközök kezelésére, de a gazdasági és
a humán biztonság megteremtése (pl. a Közel-Kelet esetében) hosszabb időt vesz igénybe.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy ha a demokratikus államok nem hoznak létre egységfrontot
és nem képesek közösen fellépni, akkor a „másik oldal” győz.
Néhány országban egyes politikai csoportok belföldi politikai önigazolásra használják az
Európai Uniót és a NATO-t. Az ilyen stratégiai felelőtlenség egyetlen nyertesei a
demokrácia ellenségei. Tekintettel a jelentkező veszélyek mértékére és természetére, az
Európai Uniónak és a NATO-nak elegendő mozgástér áll rendelkezésre ahhoz, hogy
továbbra is létfontosságú szerepet töltsenek be a biztonság hatékony szabályozásában.
Néhány elemző arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Uniónak és a NATO-nak
végső soron külön utakon kell járnia. A munkamegosztás világos és kiegészíti egymást. Az
Európai Unió Biztonsági és Védelmi Politikájának (ESDP) küldetése az, hogy fokozatosan
harmonizálja az európai államok biztonsági koncepcióit és kultúráit, hogy azok lépésről
lépésre felvállalhassák a biztonság civil és katonai vonatkozásait alacsony és közepes
intenzitási szinteken, és határozott doktrínát dolgozzanak ki a multilaterális békefenntartásra
és béketeremtésre, amely ma még mindkét szervezet esetében hiányzik.
Valószínűleg tévednek Európában azok, akik abban a hitben élnek, hogy egy gyenge NATOn keresztül erős ESDP-t valósíthatnak meg. Amit elérhetnek, az nem más, mint egy gyenge
és tehetetlen Európa, amely nem biztos önmagában és abban sem, hogy hol a helye a
világban. Az Egyesült Államokban azok, akik azt hiszik, a NATO nem számít és az Egyesült
Államok egyedül is megbirkózik a világgal, csak egy elszigetelt Amerikát hozhatnak létre. A
NATO az összes partner számára fontos és az is marad. Ma Európa NATO nélkül nehezen
képzelhető el. Ugyanakkor az sem oldható meg rövid időn belül, hogy az ESDP hirtelen
átalakítható egy olyan mechanizmussá, amely többnemzetiségű európai koalíciók több
katonai-technológiai szinten történő tervezésére és létrehozására szolgál olyan koherens erők
kialakításához, amelyek kihelyezhetők a nagyvilág veszélyes pontjaira. Következésképpen
együttműködésre, illetve a jelenleg létező együttműködés hatékonyságának növelésére van
szükség. Egy ilyen egyezség jelenti a jövőbeli EU–NATO együttműködés lényegét.
A tényleges és valódi együttműködés elmélyítése a válságkezelésben létfontosságú az új
viszony egyik első lépéseként. Az Európai Unió és a NATO egyaránt elkülönülő és egymást
kiegészítő módon járul hozzá a válságkezeléshez, amelyet megerősít a két szervezet
döntéshozatalának politikai önállósága által biztosított legitimáció. Egyetlen állam vagy
intézmény sem képes kezelni egy komolyabb válságot.
A hidegháborút követően a transzatlanti biztonságban, a NATO és az EU viszonyában
alapvető változások történtek. A Szovjetunió szétesett, Nyugat és Kelet-Európa viszonya
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megváltozott, új kihívások keletkeztek. Jugoszlávia szétesése bizonyította, hogy a rosszul
működő államok veszélyeztethetik Európa biztonságát. A NATO kibővült, az új
fenyegetéseknek megfelelően pedig a hagyományos érdekeltségi területétől távol kezdett
harci feladatok teljesítésébe. A Szövetség rájött, hogy nem határaikon felsorakoztatott
erőkre, hanem rugalmas, mozgékonyabb, reagáló csapatokra van szükség. Az EU létrehozta
közös biztonság és védelempolitikáját és több békefenntartó küldetés teljesítésére szánta el
magát. Az EU is bővítésbe kezdett és kisebb békefenntartó feladataival igyekezett a katonai
és polgári elemeket kombináltan alkalmazni.
Ahogy elkezdődtek ezek az alapvető változások, jogosan merültek fel olyan kérdések, vajon
szükség van-e arra, hogy hasonló feladatokat teljesít a két szervezet, sőt egyes küldetések
átfedik egymást. Ahogy nőtt a hasonló feladatok száma, úgy alakult ki verseny a két
szervezet között. Bár mindkét szervezet vezetői hangzatos kijelentéseket tesznek az
együttműködésről, valójában bőségesen tapasztalunk súrlódásokat, főként a végrehajtás
szintjén. Eltérések tapasztalhatók az amerikai és az európai védelmi felfogásában is. Az
amerikai nézőpontot vizsgálva két vélemény jelentkezik. Egyesek úgy értékelik, hogy az
európai szövetségeseknek jobban ki kellene venni részüket Európa védelmében, mások úgy
vélik, hogy az EU versenytársként lép fel a NATO-val szemben. A kapcsolat megosztja az
európaiakat, találkozhatunk olyan értékelésekkel, hogy az EU ellensúlyozza az Egyesült
Államokat, míg más nézőpont szerint a szervezet a transzatlanti biztonság kulcseleme. A
hasonló közös műveletek megkövetelik az együttműködés kereteinek létrehozását, ami még
közel sem történt meg.
A transzatlanti biztonság NATO és EU szegmensei között az eltérések politikai és műveleti
jellegűek. A fenyegetések mindkét szervezet esetén hasonlóak (terrorizmus, tömegpusztító
eszközök proliferációja, sikertelen államok), a reagálás intézményei még hiányoznak, a
közös fellépés feltételei nem biztosítottak. Ehhez az erők és eszközök kombinált
alkalmazására lenne szükség. Fontos az amerikai és európai felfogás közelítése ezen a téren,
mert míg az amerikai felfogásban a „combined” alkalmazás a katonai és polgári erők és
eszközök bevetését jelenti, addig a „joint operation” a haderőnemek együttműködésére utal.
Politikailag fontos követelmény lenne a NATO alapszerződés 5. cikkelyének értelmezése,
olyan viták elkerülése, amely pl. Irak kapcsán jött létre és megosztotta a Szövetséget. Ez
vezetett oda, hogy az Egyesült Államok inkább ad hoc koalíciót szervez, mintsem a NATOval tárgyalna. Talán szükség lenne a politikai tárgyalási mechanizmus újrafogalmazására is.
A biztonsági struktúrának képesnek kell lennie Európa és az Egyesült Államok területének
megvédésére, ugyanakkor arra is, hogy a globális kihívásoknak megfelelően bevethetőek
legyenek az erők. A kettős feladat egyben kettős partnerséget is megkövetel, az első
követelményként támasztja a NATO és az EU együttműködését, míg a másik cél Európa és
az Egyesült Államok főként biztonsági területen való együttműködésének fontosságát veti
fel. Az alkotmányossági viták kudarca természetesen számos kérdést vet fel az egységes
Európa szemléletében.
Az együttműködés retorikai részével nincs probléma, a nehézségek a konkrét akciók során
merülnek fel. A kidolgozott együttműködési formák közül a Berlin Plusz nem nevezhető
rossznak, de szükséges lenne a továbblépés. A Berlin Plusz megállapodás lehetővé teszi,
hogy az EU műveletei során – bizonyos korlátozásokkal – használhassa a NATO
eszközöket. Nincs azonban kidolgozva olyan esetekre, ha gyors reagálásra van szükség, vagy
ha túl akarnak lépni a szűkebb értelemben vett katonai feladatokon, például a békemissziók
területén. A megállapodás nem alkalmas olyan helyzetek kezelésére sem, ahol a NATO és az
EU között politikai természetű viták vannak. A kihívásokból azonban logikusan következik,
hogy szükség van az együttműködésre, hiszen például az EU nem rendelkezik bevethető
katonai erőkkel, így az együttműködés nem opcióként, hanem szükségszerűségként merül
fel. A NATO rendelkezik bevethető katonai erőkkel, míg az EU képes lehet a válság nem
katonai erőkkel történő kezelésére és a NATO-akciók politikai támogatására.
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Melyek azok a mechanizmusok, struktúrák, amelyekre a válságok kezelésében közös
fellépés érdekében szükség lenne:
– Közös tervezés, amely magában foglalja a fenyegetettség elemzést és a fenyegetésre
adott választ. A reagáló mechanizmusok kialakítása biztosíthatná a megfelelő,
összehangolt válaszadást.
– Erőtervezés, amely biztosítaná az erők kombinált alkalmazását oly módon, hogy a
képességek kihasználása optimálisabb legyen.
– Katonai és parancsnoki struktúrák összehangolása (jóllehet az EU katonai törzs és a
SHAPE együttműködése többé-kevésbé kidolgozott, ez még nem elegendő).
– Politikai egyetértés, amely magában foglalja a célok összehangolását. A NAC (ÉszakAtlanti Tanács) és a PSC (Politikai és Biztonsági Bizottság) feladata a tevékenységek
összehangolása, ez közel sem elegendő az eredményes működéshez, hiszen a két
szervezet alapvetően a saját tevékenységet koordinálja, szükség lenne egyéb szinteken is
az együttműködésre. Milyen szép lenne például, ha a NAC és a PSC egy válság kapcsán
közös álláspontot alakítani ki és terjesztené például az ENSZ elé. Egy ilyen fellépés
hozzájárulhatna egy szélesebb koalíció kialakításához is.
– A kompatibilis képességek területén szükség lenne a NATO NRF (reagáló erők) és az
EU harccsoportjai tevékenységének összehangolására. Ez természetesen csak akkor
lenne megoldható, ha az EU harccsoportok olyan szinten állnának, mint a NATO NRFerők (persze abban is dönteni kellene, hogy szükség van-e külön erőkre és főleg
képesek-e ezt a kormányok finanszírozni). A képességek kialakításához szükség lenne a
NATO és az EDA (Európai Védelmi Ügynökség) összehangolt fellépésére, amitől ma
még messze állnak, hiszen ezen a területen komoly érdekellentétek vannak.
– A katonai és a polgári képességek összehangolására (tartalmilag ez a hadviselés és az
újjáépítés összekapcsolását jelenti). Az összehangolás megvalósítására összekötők
kellenének, akik a parancsnoki struktúrákon kívül végeznék munkájukat. Szükség lenne
továbbá a NATO és az Európai Bizottság szoros kapcsolatára, mivel a Bizottság végzi az
erők és eszközök elosztását.
– A NATO és az Európai Bizottság válságkörzetekre vonatkozó konzultációit szorosabbá
kellene tenni, továbbá célszerű volna alternatív kapcsolódási lehetőségek kidolgozására
arra az esetre, ha az előbbiek párbeszéde valami miatt elakadna. Hasznos lenne, ha a két
szervezet még akkor is egyeztetne (legalább a tájékoztatás szintjén), ha nem vennének
részt mindketten egy tevékenységi területen kívüli katonai akcióban.
Fentiek megvalósítására akkor nyílna lehetőség, ha mindkét szervezet, illetve az Egyesült
Államok elkötelezettséget vállalna arra, hogy alapvető feladataik vannak a transzatlanti
térség biztonságának szavatolásában. Ez kizárólag az érdekek és a szándékok
harmonizálásával valósítható meg, amelyben mindhárom félnek megvan a saját szerepe.
A Magyar Köztársaság helyét és szerepét illetően mindenképpen pozitív tényező, hogy a
globális kihívásokkal nem egyedül, hanem a NATO és az Európai Unió tagjaként kell
megbirkóznia. A jelzett szervezetek tagjaként nem szabad választania Európa és az Egyesült
Államok között. Legelőnyösebb politikának a kiegyensúlyozott viszony ígérkezik, a helyes
arányok megtalálásával.
10.4.4.

EU-WEU

10.4.4.1.

A WEU petersbergi nyilatkozata

A WEU Miniszteri Tanácsának 1992. június 12-i ülésén továbbra is megmaradt a szervezet
kettős hovatartozása, a petersbergi nyilatkozatban a WEU-t „az Európai Unió védelmi
összetevőjének és a NATO európai pillére megerősítése eszközének” definiálták, ebben tehát
nem történt érdemi változás.
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Eldöntötték, hogy a WEU-t alkalmassá teszik „humanitárius és mentési feladatokra,
békefenntartó feladatokra, és harcoló erőként válságkezelés feladatára, beleértve a
béketeremtést.” A két funkció elkülönítése lehetővé tette, hogy a WEU tagállamai anélkül is
indíthassanak közös válságkezelési akciót, hogy a Washingtoni Szerződés, illetve a
módosított Brüsszeli Szerződés V. cikkelye értelmében erre kötelezve lennének.
A Maastricht utáni időszakban az újra aktivizálódó WEU keretein belül számos kisebbnagyobb előrelépés történt, melyek főképp a WEU műveleti képességeinek fejlesztésére
irányultak. Ezek közé tartozott a műholdas felderítő központ létrehozása, néhány
többnemzetiségű alakulat felállítása (az EUROCORPS 1992-ben, az EUROFOR és az
EUROMARFOR 1995-ben), azonban továbbra sem tisztázták egyértelműen a WEU és az
Európai Unió egymáshoz való viszonyát.
Az intézményi keretek közül mindenképpen ki kell emelni a CFSP főmegbízott, vagy „Mr.
CFSP” beosztásának létrehozását. A Kül- és Biztonságpolitikai Főképviselő lett hivatott
„kifelé” megjeleníteni az Unió álláspontját, valamint továbbra is betölti a Tanács főtitkári
posztját. Feladatát tekintve „a közös kül- és biztonságpolitika területére tartozó ügyekben
segíti a Tanácsot, különösen a politikai döntések megszövegezésében, kidolgozásában és
végrehajtásában való hozzájárulásával, valamint - adott esetben a Tanács nevében eljárva
és az Elnökség kérésére – harmadik felekkel való politikai párbeszéd folytatása útján.” A
CFSP főmegbízott alárendeltségében létrehoztak egy politikai tervezési, és egy gyors
riasztási egységet is, melyek a politikai döntések előkészítését voltak hivatottak segíteni.
A WEU külügyi és védelmi minisztereinek 1999. november 22-23-i luxemburgi találkozóján
a tagállamok áttekintést készítettek a petersbergi feladatokhoz rendelkezésükre álló erőkről,
eszközökről, tervezési és döntéshozói kapacitásokról. A luxemburgi találkozó engedélyezte
az EU számára az összes WEU tevékenység átadását, beleértve a Katonai Törzset is. A
komoly elemzési illetve tudományos hátteret jelentő torrejoni Műholdközpont és a
Biztonsági Tanulmányok Intézetének átadásáról ekkor még nem született döntés, a WEU
csak annyit ígért meg, hogy az ezekre vonatkozó EU kéréseket ugyanolyan prioritással
kezelik, mintha a WEU Tanácsától érkeznének.
10.4.5.

Műveleti együttműködés a nem EU tagállamokkal

A helsinki döntés értelmében amennyiben a Tanács úgy határoz, hogy katonai műveletet indít
egy válsághelyzet kezelésére, és az akció NATO eszközöket és képességeket is igénybe venne,
úgy a nem EU-tag NATO tagállamoknak automatikusan jár a részvétel joga, arról pedig, hogy
ezzel élnek-e, maguk dönthetnek. Ha az Unió nem szándékozik NATO képességeket
használni, a Tanács határozata alapján akkor is felkérést kaphatnak a részvételre.
A nem-NATO tag EU-tagjelölt országok szintén a Tanács eseti felkérése alapján vehetnek
részt a műveletekben. Ugyanez vonatkozik Oroszországra, Ukrajnára, valamint más, az
Unióval párbeszédet folytató államokra is.
Egy esetleges katonai művelet során minden nem uniós állam, mely jelentős erőkkel járult
hozzá az akcióhoz, egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel fog rendelkezni, mint a résztvevő
EU-tagállamok – a fentiek értelmében azonban ez nem érintheti az EU döntéshozatali
autonómiáját. A műveletek napi vezetését egy ad hoc jelleggel felálló bizottság fogja végezni,
melyben minden EU-tagállam automatikusan részt vehet (függetlenül attól, hogy képviselteti-e
magát az adott műveletben), a napi irányításba azonban csak a tényleges hozzájárulást nyújtó
országok szólhatnak bele.
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10.5. Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen fejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására
10.5.1.

10 éves NATO tagság és haderő átalakítás251

„Az elmúlt évtizedben a Magyar Honvédség (MH) teljesen megváltozott. A haderőátalakítások következtében szervezeti rendszere nagyságrendileg kisebb lett, megszűnt
tömeghadsereg jellege, nyitott a nemzetközi feladatok felé, többségében kvalifikált,
professzionális állománnyal rendelkezik, és megkezdődött technikai korszerűsítése.
Amikor beléptünk a NATO-ba, a hadsereg létszáma 52 ezer fő volt. Mindkét haderőnem
hadtest nagyságú szervezettel és képességgel rendelkezett. A szárazföldi haderő gépesített
lövészdandárokból (amiből akkor még 7 volt), fegyvernemi (harckocsi, tüzér, műszaki stb.)
dandárokból és ezredekből, ezred és zászlóalj szintű támogató szervezetekből állt. A
szárazföldi csapatokat az örökölt nehéztechnika, régi rendszerű mobilizációs szisztéma és
anyagi-technikai feltöltöttség, területvédelmi feladatokat szolgáló kiképzési, vezetési és
logisztikai rendszer jellemezte. A légierő repülő (MiG–21, MiG–23, MiG–29) és helikopter
ezredekből, dandár és ezred szintű fegyvernemi és támogató csapatokból állt. A légvédelmi és
repülő feladatokat öt repülőtér biztosította. Megkezdődött a Szövetség légvédelmi rendszerébe
(NATINADS) való bekacsolódás. A sorkatonai szolgálat 9 hónapig tartott. A honvédség
csapatai az ország védelmi feladatokra voltak felkészülve, a külföldi missziós tevékenység
kezdeti stádiumban tartott. A logisztikai biztosítási feladatok integrált anyagi-technikai
rendszerben valósultak meg.
Ma, 2009-ben, a honvédség létszáma (az állami egészségügyi központtal együtt) mintegy 29
ezer fő, a haderő szervezete, haderőnemi-fegyvernemi tagozódása, diszlokációja az
átalakítások során alapvetően megváltozott. A szárazföldi műveleti csapatokat jelenleg
lövészdandárok (két, nem azonos szervezetű és harci képességű egység), ezredek és
zászlóaljak, különböző rendeltetésű (harckiképzési, vegyvédelmi, béketámogató) központok
alkotják. A vezérkari főnök közvetlen irányítása alatt támogató dandár, egészségügyi központ,
igazgatási és adatfeldolgozó központ, geo-információs szolgálat, műveleti központ és a két
hadkiegészítő parancsnokság szolgál. A haderőnem technikailag könnyebb lett, megszűntek a
mozgósítási keretalakulatok, természetessé vált a külszolgálat, a kiképzésnek organikus része
lett a békefenntartási és expedíciós feladatokra való felkészítés. A légierő repülő (MiG–29,
Gripen) és helikopter bázisból, valamint ezred szintű fegyvernemi (légvédelmi rakéta,
légtérellenőrző) csapatokból tevődik össze. A légierő működését három repülőtér szolgálja. Az
integrációs feladatok eredményesen folynak, a kiképzés egyaránt hazai és nemzetközi
keretekben történik, a haditechnikai fejlesztések (Gripen, radarrendszer, gépjármű, vezetésirányítás, személyi felszerelések) a költségvetési lehetőségeknek megfelelően valósulnak meg.
A honvédség 2004. novemberében önkéntes haderővé vált, előtérbe kerültek a professzionális
haderőépítés és az önkéntes tartalékos rendszer kiépítésének feladatai és problémái.
Megváltozott a HM és az MH vezetési-irányítási rendje, valamennyi „hadműveleti
rendeltetésű” csapatot a 2007-től működő összhaderőnemi parancsnokságnak rendelték alá. Az
integrált összhaderőnemi rendszer részévé váltak a logisztikai erők (ellátó központok, javító
üzem, tűzszerész és hadihajós zászlóalj, CIMIC) is.
A NATO-pályára állított haderő a költségvetési lehetőségek keretein belül folytatja a
képesség-fejlesztést, a felajánlások teljesítését, a közép- és hosszú távú feladatok
megvalósítását.
A magyar NATO teljesítmény legsikeresebb területének a műveleti részvétel tekinthető. A
honvédségi transzformáció komoly eredménye, hogy a missziós tevékenység napjainkra már
beépült a hadsereg mindennapjaiba, sőt a katonai pályaválasztás egyik fontos motivációs
tényezőjévé vált. NATO tagságunk alatt a békeműveletekkel kapcsolatos politikai
gondolkodás, a jogalkotás, a társadalmi közmegítélés és a katonai gondolkodás pozitívan
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változott. A fejlődés azonban az elmúlt évtizedben nem volt töretlen. A NATO területen kívüli
alkalmazásának politikája körül egyes időszakokban (például az iraki szerepvállaláskor) éles
politikai viták folytak, a jogszabályok, belső szabályzások „misszió pártisága” csak lassan
javult. Kockázatosabb külföldi feladatvállalások (mentori és összekötő csoportok, különleges
erők) csak az utóbbi években élveznek teljes politikai konszenzust és szakmai támogatást.
A 2002–2003. évi védelmi felülvizsgálat már nemcsak általában fogalmazta meg a szövetségi
és nemzetközi feladatokhoz való hozzájárulást, hanem két zászlóaljnyi erővel való
békefenntartási részvételt írt elő. Az eredeti ambíciószint 2006-ig 1200 fő (2004-ben már
közel voltunk ehhez a szinthez), 2010-től 1600 fő egyidejű külföldi műveleti részvételét
célozta meg. A költségvetési restrikciók miatt a kormány ezt az ambíciószintet 2004
júniusában 1000 főre csökkentette, amit az ország azóta is konzekvensen teljesít.
Napjainkban mintegy ezer magyar katona állomásozik külföldön, amelynek több mint 70%-a
NATO-misszióban szolgál. A NATO műveleti jelenlétünk elsősorban a Balkánra
koncentrálódik (a KFOR csapat hozzájárulásokon kívül valamennyi NATO parancsnokságon
/Pristina, Szarajevó, Szkopje, Tirana/ szolgálnak magyar tisztek és tiszthelyettesek), ahol a
békefenntartó erők közel 40%-a szolgál. Második legjelentősebb jelenlétünk Afganisztánban
van, ahol működtetünk egy tartományi újjáépítő csoportot (PRT), tavaly októberben fél évre
átvettük a kabuli repülőtér szakmai irányítását, részt veszünk az ISAF parancsnokságok
munkájában, és idén várhatóan egy mentori- kiképzési csoport (OMLT) és egy különleges
műveleti csoport (SOF) is szolgálatba áll. Az iraki békefenntartási feladat befejezése után
(2004. december) magyar katonák az iraki haderő kiképzésében jeleskednek. Meg kell
említeni még az iraki és afgán haderő haditechnikai eszközökkel, katonai felszerelésekkel
történő támogatását, amely kifejezi hazánk eltökéltségét a térségben a béke és biztonság ügye
iránt. (Megjegyzendő, hogy a 77 db T-72-es harckocsi 2005. évi átadása az iraki hadseregnek
Magyarországot a térség legnagyobb donor- országává tette.”
10.5.2.

Ideje frissíteni a NATO stratégiai koncepcióját252

Lionel Ponsard, a NATO moszkvai információs hivatalának igazgatóhelyettese, aki korábban
a NATO Római Védelmi Akadémia (NATO Defense College) kutatórészlegének helyettes
vezetője volt:
„Az 1999-es változat tükrözte a NATO stratégiáinak alkalmazkodását az akkoriban újnak
számító, hidegháború utáni körülményekhez. Fenntartotta az 5. cikkely garanciáját, ám
felismerte, hogy a hatékony kollektív védelem olyan intézkedéseket kíván, amelyek
eltérnek a hidegháború alatt és közvetlenül utána meghozottaktól. Figyelembe vette, hogy
melyek az úgynevezett lator és bukott államok által jelentett fenyegetések, figyelembe
vette a tömegpusztító fegyverek proliferációját, illetve egyéb, a nemzethatárokon átívelő
fenyegetéseket, például az etnikai vagy vallási ellentéteket. Nem látta azonban előre a
terrorista fenyegetés nagyságrendjét. A jelenlegi stratégiai koncepciót olyan események
előtt írták, mint a 2001. szeptember 11-i – az Amerikai Egyesült Államok elleni –
terrortámadások. Bár a szövetségesek azóta fontos dokumentumokat fogalmaztak meg –
köztük a terrorizmus elleni védelem katonai koncepcióját, a terrorizmus elleni partnerségi
cselekvési tervet és a terrorizmusról szóló NATO–Oroszország cselekvési tervet –, a
fenyegetésekre vonatkozó átfogó értékelést még naprakész állapotba kell hozniuk, és ki
kell igazítaniuk képességeiket és stratégiáikat, hogy azok megfeleljenek az értékelésnek.
Az átdolgozott stratégiai koncepció másik kulcsfontosságú kérdése a NATO és az ENSZ
viszonya, pontosabban az ENSZ Biztonsági Tanácsa által adott felhatalmazás a NATO
műveleteihez. Az 1999-es dokumentum több ponton is elismeri az ENSZ Biztonsági
Tanácsának elsőbbségét, azonban a dokumentum nem oldja meg a szövetség és az
Egyesült Nemzetek Szervezete kapcsolatának problémáját, illetve azt sem, hogy
szükséges-e a Biztonsági Tanács jóváhagyásának kikérésére törekedni a katonai akciók
mérlegelése előtt. A jelenlegi stratégiai koncepció felülvizsgálata további legitimációt
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biztosítana a szövetségnek a jövőbeli missziókhoz, ami (egyes elemzők szerint) hiányzott a
koszovói légi hadjáratnál. Más szavakkal, világosan meg kell határozni a NATO viszonyát
az Egyesült Nemzetekhez, különösen az erő használatának jogi keretét.
Az átdolgozott stratégiai koncepcióról szóló megbeszélések ideális lehetőséget
teremtenének a transzatlanti biztonságról szóló vita újradefiniálásának elősegítéséhez, és
ösztönöznének a fokozottabb stratégiai dialógusra az Európai Unióval. Annyit
mindenesetre biztosan elérnének, hogy eltűnnének az idejétmúlt hivatkozások az európai
biztonsági és védelmi identitásra és a Nyugat-európai Unióra, és a figyelmet olyan
vívmányokra irányítanák, mint az EU–NATO együttműködést szabályozó „Berlin-plusz”
egyezmények. Optimális esetben pedig ezek a megbeszélések segíthetnék összhangba
hozni a NATO stratégiai koncepcióját az Amerikai Egyesült Államok nemzetbiztonsági
stratégiájával és az Európai Unió biztonsági stratégiájával, melyeket egyaránt szeptember
11-e után fogadtak el.”
David S. Yost, a kaliforniai Montereyben működő Haditengerészeti Posztgraduális Iskola
professzora, aki a NATO Római Védelmi Kollégiumánál dolgozik, kihelyezett vezetőkutató
munkatársként:
„Nem szabad túlbecsülnünk azt, amit egy új stratégiai koncepció elérne, illetve nem
szabadna figyelmen kívül hagynunk, hogy politikailag mennyire érzékeny egy ilyen
koncepció megfogalmazása. Egyelőre még nem érett meg az idő a stratégia koncepció
újbóli felülvizsgálatára. A szövetségesek nagyrészt már túljutottak a 2002–2003-as évek
iraki konfliktussal kapcsolatos gondjain, de a stratégiai koncepció felülvizsgálata jelenleg
még mindig felszínre hozhatja a fennmaradó keserűséget. Egyes szövetségesek Irak esetét
felhasználhatják arra, hogy újra felhánytorgassák azokat a vitákat, amelyek a szövetség
által az 1999-es koszovói konfliktusban alkalmazott katonai erő jogi alapjai körül folytak.
Továbbá kétséges az is, hogy a szövetségesek ki tudnak-e alakítani egy jobb
kompromisszumot annál, mint amely az 1999-es stratégiai koncepcióban szerepel az ENSZ
Biztonsági Tanácsának felhatalmazásával kapcsolatban a katonai erő 5. cikkelyen kívüli,
szükséghelyzetekben történő alkalmazására.
Egy új stratégiai koncepció valószínűleg nem nyitna új korszakot az EU és a NATO
közötti kapcsolatok vagy a szövetség katonai transzformációja szempontjából. Amikor a
szövetségesek támogatták a jelenlegi stratégiai koncepciót, akkor az Európai Unió saját
európai biztonsági és védelmi politikájának (ESDP) megfogalmazása még korai
szakaszában tartott, és úgy tűnt, mintha a Nyugat-európai Unió megőrizhetné jelentőségét.
Azonban az 1999-es washingtoni csúcstalálkozó sajtóközleményében a szövetségesek
egyidejűleg alapvető iránymutatásokat hagytak jóvá az EU és a NATO közti hatékony
együttműködés fejlesztésére, s az iránymutatásokat beépítették az EU–NATO „Berlinplusz” megállapodásokba. Másképp fogalmazva: bizonyos idejétmúlt hivatkozások
ellenére az 1999-es stratégiai koncepció nem gátolta az EU–NATO együttműködést az
Európai Unió ESDP-je támogatására, beleértve a NATO támogatását az EU boszniahercegovinai békefenntartó műveletéhez, amely 2004 decemberében az SFOR-t váltotta
fel.”
10.5.3.

A NATO stratégiai megújulásának várható irányai253

„Bizonyára sokak előtt ismert a NATO első főtitkárának az a megfogalmazása, miszerint
Európában a NATO-nak három feladata van: „az amerikaiakat bent tartani, az oroszokat távol
tartani, a németeket pedig lenyomva tartani” (Keep the Americans in, the Russian out, and the
Germans down). Ezzel nagyjából össze is foglalta a NATO stratégiai feladatrendszerének
lényegét.
A NATO feladatrendszere változásának következő szakasza az, amit szeptember 11-e utáni
időszaknak szoktak nevezni a világban. Ebben az időszakban sem nagyon változott a
feladatrendszer, kiegészült és más kontextusba került, nevezetesen: kilépett Európa és az
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euroatlanti övezet hagyományos földrajzi határai közül, és egyfajta globális megközelítést
nyert.
Természetesen nemcsak ebben tér el az értelmezés a korábbi időszakoktól. Vegyük a kollektív
védelmet és az elrettentést. Az előző időszakban az volt a kérdés, hogy ki ellen. Most erre a
Nyugat – vagy ha egészen pontosan fogalmazunk, akkor az Egyesült Államok – adott egy
választ, hogy mi ellen. Nevezetesen a terrorizmus ellen.
Ez mindenképpen felvet két alapvető kérdést a NATO legfontosabb funkcióival kapcsolatban:
az egyik az, hogy értelmezhető-e a kollektív védelem a terrorizmussal szemben, a másik pedig
az, hogy értelmezhető-e az elrettentés a terrorizmussal szemben. Sokan hajlamosak mind a két
kérdésre negatív választ adni. De ami a kollektív védelmet illeti ne felejtsük el, hogy a NATO
5. cikkelyének első alkalmazása pontosan egy terrorista támadás kapcsán, szeptember 11-e
után történt meg. Az 5-ös cikkelyből a tagállamok egyikét ért fegyveres támadást (szeptember
11-én a fegyver a papírvágó kés, a konzervnyitó, a polgári repülőgép volt), nem biztos, hogy
közvetlenül le lehetne vezetni, ennek ellenére a szövetség tagjai alkalmazták az 5-ös cikkelyt,
soha korábban nem. Terroristatámadás esetére igen.
Ami pedig a terroristákkal szembeni elrettentést illeti – erre is zsigerből rá szokták vágni, hogy
nem értelmezhető – nem hagyható figyelmen kívül, hogy Chirak elnök egy egészen más
koncepciót fogalmazott meg a francia nukleáris elrettentés és stratégia számára. Nevezetesen,
hogy a terroristák ellen is, meg a terroristákat támogató nem állami és állami szereplőkre is
értelmezhető a nukleáris elrettentés. A franciák tehát úgy gondolják, hogy potenciálisan a
nukleáris fegyvereket is alkalmazni lehet terrorista csoportok, a terroristákat támogató nem
állami szereplők, és a terroristákat támogató állami szereplők ellenében is.
A transzatlanti kapcsolatnál felvetődhet, hogy egyáltalán mennyiben transzatlanti ez a
kapcsolat, mennyiben értelmezhető, akkor, ha a transzatlanti régióra akarjuk korlátozni ezt a
fajta nyugati szövetséget. Figyelembe kell vennünk, hogy Afganisztánban, Irakban ausztrálok,
újzélandiak, japánok, dél-koreaiak szerepelnek és időnként harcolnak NATO-tagországok
mellett. Nyitott kérdés, hogy érdemes-e kiterjesztenünk a transzatlanti szövetséget és újra
értelmeznünk a szövetséget egyfajta globális nyugati szövetségnek. Ez is egy nyitott kérdés.
Az integrációt illetően is az a kérdés, hogy a NATO esetében hol az integráció határa,
befejeztük-e már az integrációt. Bizonyos, hogy nem. Nyilván a Nyugat-Balkánon vannak
még olyan országok, amelyeket integrálni fogunk. De lehet-e Ukrajna NATO-tag? Lehet-e
Oroszország NATO-tag? Oroszország nyilván nem akar egyelőre NATO-tag lenni. De lehet-e
olyan stratégiai helyzet, amikor Oroszország NATO-tag akar lenni? Ezekre a kérdésekre sincs
elméleti válaszunk. Feltehetően Oroszország tagsága nagyon elméleti felvetés lenne. De
Ukrajna – mint azt a politika mutatja – egyáltalán nem elméleti felvetés. A NATO-integrációja
tehát nem befejezett folyamat.
A stratégiai dialógusról túl sokat, újdonságot nem lehet mondani, ellenben a válságkezelésről
és a partnerségekről igen. Nevezetesen, hogy mindaz a tartalom, ami eddig európai vagy euroatlanti keretben jelent meg, immáron globális keretben jelenik meg. A NATO-ban vita zajlik
arról, hogy a partnerségeket milyen formában lehet globálissá tenni. A válságkezelés globális
jellegéről már nincs vita. Az a helyzet, hogy a NATO kimondatlanul ugyan, de globális
szervezetté vált. A NATO Afganisztánban, Irakban hajt végre műveletet, támogatja a Darfur-i
nemzetközi műveletet. Semmilyen dokumentumban nincs megírva egyelőre, de a NATO
globális szervezet. Ugyanakkor van egy új feladat is, az újjáépítés, a nemzetépítés feladata,
amiről teljesen egyértelműen kiderült pl. Afganisztánban, amely pillanatnyilag legfontosabb,
de mindenképpen a legnagyobb erőket lekötő missziója, hogy önmagában a katonai
megoldások értelmezhetetlenek. Mondhatjuk természetesen azt is, hogy a NATO-nak nem
feladata az újjáépítés, de hát az a helyzet, hogy Afganisztánban a NATO katonákon kívül az
égvilágon senki nincs, aki ezt a feladatot végre tudná és végre akarná hajtani. Van egy sor
NGO természetesen, úgyhogy egy kicsit igazságtalan vagyok az NGO-kal szemben, de
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valójában koherensen működő, szervezett erőt Afganisztánban jelen pillanatban a NATO
jelent.
Az is az előttünk álló időszak egyik nagy kihívása hogy mi következik ebből a képességekre
nézve. Összességében azt lehet tehát mondani, hogy a transzformáció – a feladatrendszer
transzformációja – és ennek következtében az egész szervezet transzformációja alapvetően a
fejekben kell, hogy megvalósuljon és meg kell haladni bizonyos öröklött koncepciókat. Ezek
közül a fontosabbak a következők:
– Ilyen például az, hogy a terület és védelem ma már nem köthető össze és nem kezelhető
egy egységes „területvédelem” koncepcióként. A NATO működése és feladatrendszere
nem köthető egy konkrét földrajzi területhez immár. És nem köthető egy stratégiai
védelmi elgondoláshoz, hiszen nemcsak védelemről van szó. Arról nem is beszélve,
hogy a konkrét hadműveletben, a harcászati-hadműveleti tevékenységben természetesen
vastagon támadásról is van szó. A Medúza-művelet – amiről az elmúlt három évben a
nemzetközi sajtóban folyamatosan szó volt – arról szólt, hogy a NATO egy adott
területet támadó, katonai tevékenységgel megtisztított az ottani ellenséges erőktől.
Afganisztánban tehát a NATO támadó tevékenységet folytatott. Ha valaki 1989-ben azt
mondta volna, hogy 15 év múlva a NATO ezt fogja csinálni, nem nézték volna
normálisnak. Ezzel együtt a NATO most ilyen tevékenységet folytat.
– Nem tartható az a koncepció sem, hogy a NATO egy katonai szervezet, amelynek csak
katonai feladatai vannak. Erről szóltak az előző példák. Afganisztánban nemcsak, sőt,
nem is elsősorban katonai feladatai lennének a nemzetközi közösségnek, amelynek
legláthatóbb arca a NATO. Úgy tűnik, hogy a NATO-nak vannak civil feladatai, még
akkor is, ha ettől néhányan igyekeznek a szervezetet elzárni.
– Meghaladandó koncepció az is, hogy a NATO valamifajta szimmetrikus ellenféllel
szembeni tevékenységre készült. Az ellenfél abszolút aszimmetrikus abban az
értelemben, hogy nem egy állam, és abban az értelemben is, hogy gyökeresen más
civilizációt képvisel. Aszimmetrikus abban az értelemben, ahogyan folytatja a
hadviselését, aszimmetrikus abban az értelemben, hogy nem mindig lehet értelmezni
vele szemben az elrettentést, legalábbis a hagyományos fogalmaink szerint. Ezek azt
jelzik, hogy a rigai csúcstalálkozó két korszak határára visz bennünket. Egy sor
feladatunk van még az előző korszakból, amely még lezáratlan, és megkezdődött – nem
megkezdődik, megkezdődött – a 21. század, az új NATO kialakításának, egy globális
NATO kialakításának a korszaka.
10.5.4.

Döntés a NATO új stratégiai koncepciójáról

A NATO a 2009. áprilisi strasbourg/kehli csúcstalálkozón döntést hozott a szervezet új
stratégiai koncepciójának kidolgozásáról. A NATO politikai alapdokumentumának számító
stratégiai koncepció elsődleges célja, hogy politikai és védelmi-katonai téren jól meghatározott
és világos irányt adjon a Szövetség jövőbeni tevékenységére nézve. Az új stratégiai koncepció
elfogadása a 2010 végére tervezett lisszaboni csúcstalálkozón várható.
Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy az új stratégiai
koncepció kidolgozásának a folyamatát széles körű társadalmi vita kísérje, illetve a
közvélemény számára az minél átláthatóbb legyen. Anders Fogh Rasmussen NATO-főtitkár
kiemelt célja, hogy az új Stratégiai Koncepció kialakításának a folyamata minél nyitottabb
legyen a közvélemény felé. Erre tekintettel a főtitkár egyik prioritása az internet adta
lehetőségek széles körű kiaknázása. Ennek megfelelően a NATO nemzetközi stábja egy igen
hasznos, az új Stratégiai Koncepcióval foglalkozó interaktív honlapot hozott létre.
Ennek szellemében Balázs Péter külügyminiszter kezdeményezésére létrejött egy magyar
szakértői csoport, amely az új stratégiai koncepcióval kapcsolatos magyar álláspont
kidolgozásához nyújt segítséget hazai szakértők kötetlen formában történő bevonása révén. A
csoport létrehozása egyben azt a célt is szolgálja, hogy a magyar társadalom a szakértői
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hozzájárulásokon keresztül is tájékozódhasson a stratégiai koncepció kidolgozásának
menetéről.
10.5.5.

Az európai politika mozgástere254

„A válságkezelés terén a civil és katonai eszközök közötti maximális összhangot hangsúlyozó
európai hozzáállás messze a legalkalmasabb a jelen kihívásainak kezelésére. Mindazonáltal
továbbra is kérdés, hogy vajon az európaiak képesek-e határozottan követni saját útjukat (ti. a
technológiai fölény által nyújtott legyőzhetetlenségbe vetett hitétől elvakított Amerika
kopírozása helyett). Annál is inkább problematikus ez a pont, mert az Egyesült Államok jó
ideje – s ezúttal rendkívül éles látón – beazonosította azt a két területet, amely kulcsfontosságú
az európaiak függőségének tartósítása szempontjából. Eszerint az amerikai elsőbbség
biztosítására és az európai emancipációs törekvések megtorpedózására mindenekelőtt a
műveleti tervezés és parancsnoklás, valamint az önálló ipari-technológiai alapok terén kell
különösen ügyelni.
Mindenekelőtt érdemes világosan elkülöníteni egymástól általában a biztonság, valamint
szigorúan véve a stratégia területét. Ezáltal első látásra szembetűnik, hogy amit a tagállamok
az Unióban jelenleg létrehozni igyekeznek, az egyfajta funkcionális biztonsági kultúra, amely
rendkívül rokonszenves, sőt időnként hasznos is lehet, ám egyelőre köze sincs semminemű
kimondottan stratégiainak nevezhető megfontoláshoz.
Mindezek az egyezések a biztonsági kultúra területén mégsem – távolról sem – vezetnek egy
akár cseppnyit is koherensnek mondható stratégiai koncepcióhoz. Amint ugyanis a kifejezetten
stratégiai tartalomhoz érünk (magyarán a szuverenitás alapú, geopolitikai megfontolások által
vezérelt, hosszú távú elképzelésekhez), az Európai Unió egyszerre két ponton is megfeneklik:
a tagállamainak zömét jellemző naiv pacifizmus, illetve a szolgalelkű atlantizmus zátonyán. A
felelősségtől való általános viszolygástól vezérelve ezek az országok inkább homokba dugják
a fejüket. Márpedig aki elutasítja az erőt, az az erőtlenséget választja, aki pedig az
alárendelődés mellett dönt, az a függőséget vállalja. A kettő eredménye a teljes hiteltelenedés,
és bárminemű tárgyalási pozíció egyszer s mindenkorra való elvesztése. Az önálló döntési és
cselekvési képességeinket biztosító stratégiai hozzáállás és eszközök nélkül Európa saját
magát törli le a világ térképéről.
Amerikai elszántság és logika: a transzatlanti kapcsolatot ma egyik oldalon az európai vezetők
többségének önkéntes alárendelődése és vak Amerika-kopírozása jellemzi, a másikon pedig az
Egyesült Államok európai „partnereire” vonatkozóan jól bejáratott és rendkívül koherens
politikája. Mert a közhiedelemmel szemben Washington Európa-politikájában nem voltak
törések és nem szenved semmiféle kétértelműségtől. Alaposan átgondolt formában, és
figyelemreméltó következetességgel nyilvánul meg. Már amennyire persze az amerikai
pszichológia ezt engedi, illetve a realitásokkal való szembenézés európai elutasítása teret
biztosít a számára.
A napjainkban divatos teóriákkal ellentétben sem George Walker Bush kormányra kerülése,
sem 2001. szeptember 11., sem az iraki háború nem jelentett fordulópontot az amerikai
politikában. Ezek a mindent összevetve csupán mellékszálat jelentő epizódok legfeljebb
felgyorsították és felszínre hozták a washingtoni magatartás bizonyos mélyebb tendenciáit. E
magatartást gyakorta szokás – tévesen – ambivalensként beállítani. Rámutatva az állítólagos
kontrasztra az európai integrációt általában támogató amerikai hozzáállás, illetve a
képességbeli hiányosságai miatt oly sokat kárhoztatott Európa előrelépései láttán
Washingtonon rendszerint úrrá levő paranoia között. Valójában nincs ebben semmi különös.
Az Egyesült Államok támogatja az európai integrációt – azokon a területeken és addig a
pontig, ahol és ameddig ez számára hasznos, vagy legalábbis indifferens. Egyúttal azonban így
vagy úgy, de igyekszik megtorpedózni minden olyan próbálkozást, amely az európaiakat
jelenlegi kiszolgáló szerepük fölé emelné, és független partneri státuszt biztosítana számukra.
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Mint azt a washingtoni kül- és védelempolitikai szféra vezéralakjaként számon tartott
Zbigniew Brzezinski fogalmazta meg roppant lényegre törően: „Egy katonailag felemelkedő
Európa félelmetes vetélytárs lehet Amerika számára. Óhatatlanul kihívást jelentene az
amerikai hegemóniára. Egy politikailag erős Európa, mely katonailag már nincs az Egyesült
Államok függőségében, elkerülhetetlenül megkérdőjelezné az amerikai dominanciát és az
Egyesült Államok felsőbbségét nagyjából a Csendes-óceán térségére korlátozná”. E
forgatókönyvet elkerülendő Washington mindig bizton számíthat az európai elitek nagy
részének szolgalelkűségére, gyávaságára és/vagy rövidlátására. Ezzel egyidejűleg pedig
Amerika a maga részéről briliáns stratégiát követ az öreg kontinensen való domináns
helyzetének tartósítására.
Az Egyesült Államok ugyanis – roppant racionális alapokon – már jó ideje beazonosította azt
a két területet, amely kulcsfontosságú az európaiak függőségének fenntartása szempontjából.
Eszerint az amerikai elsőbbség biztosítására és az európai emancipációs törekvések
megtorpedózására mindenekelőtt a műveleti tervezés és parancsnoklás, valamint az önálló
ipari-technológiai alapok terén kell különösen ügyelni. A NATO belső működése felettébb
sokatmondó e tekintetben. 2005-ben például a NATO-műveletekhez vezényelt összesen 1900
amerikai katonára 45 amerikai tábornok jutott (vagyis 42 katonánként egy). Köztük
természetesen a Szövetség európai erőinek főparancsnoka, mely poszt a NATO létrehozása óta
az Egyesült Államok elnöke által kinevezett amerikai főkatonának van fenntartva.
Van még egy poszt, amely kezdettől az amerikaiak vadászterületeként van nyilvántartva.
Nevezetesen a NATO fegyverzeti és beszerzési ügyekért felelős vezetőjének funkciója, aki a
főtitkár e kérdésekben illetékes helyetteseként ténykedik. A leglényegesebb stratégiai területek
saját ellenőrzés alatt tartására irányuló amerikai szándék tehát e tekintetben is leplezetlenül
megmutatkozik.
Mindazonáltal Washingtonnak ezek az erőfeszítései élesen szembemennek az erőviszonyok
alakulásával, és az európai szuverenitás egyre nehezebben szőnyeg alá seperhető
követelményével egyaránt.”
10.5.6.

Világűr: hogyan kerülhető el a fegyverkezési hajsza?255

„Aki a világűrt ellenőrzi, az a világot is ellenőrzi” – mondta L. Johnson, az USA akkori
alelnöke 1961-ben. Közel 50 év elteltével az USA mintegy 21 milliárd dollárt költ a
világűrben alkalmazott haditechnológiára, miközben olyan új űrhatalmak jelennek meg mint
Kína vagy India. Mennyire előrehaladott a világűr katonai célú kiaknázása? EP-képviselők és
szakértők vitatták meg Európának a „világűr meghódításában” betöltött szerepét egy május 2án rendezett meghallgatás alkalmával.
Ma már műholdak segítségével beszélhetünk mobil telefonon, tájékozódhatunk vezetés
közben, és megtudhatjuk milyen időre számíthatunk holnap. Az űrtechnológia azonban nem
csak az emberiség biztonságának védelmét szolgálhatja, hanem a nagyhatalmak olyan katonai
céljait is, mint pl. fegyverek lokalizálása.
Csillagok háborúja a világűrben? Az Egyesült Államok haditechnológiai beruházásainak
mértéke kapcsán egyesek a „világűr militarizálódása” miatt aggódnak. Rebecca Johnson, a
londoni Fegyver leszerelési Diplomácia Intézetének ügyvezető igazgatója is emiatt emelt szót:
„a világűr néhány hadi stratéga számára, különösen az Egyesült Államokban, meghatározó
tétté vált. Ezek a stratégák azt vallják, hogy aki ellenőrzése alatt tartja a világűrt, az
vitathatatlanul a világot is ellenőrzése alatt tartja katonai és kereskedelmi téren.”
Másokat a világűrben megindult fegyverkezési hajsza töltött el aggodalommal. Ennek kapcsán
a képviselők Kína 2007. január 7-ei műhold-megsemmisítő rakétakísérletét idézték fel, amely
több mint húsz év óta az első ilyen jellegű, sikeres kísérlet volt a világon.
Európai világűr-politika szükséges: Április végén az Európai Bizottság és az Európai
Űrügynökség (ESA) közös közleményt fogadott el, mely szerint „az európai világűr-politika
stratégiai küldetése a világűrnek valamennyi tagállam által történő békés kiaknázásán alapul”.
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A közlemény javasolja egy integrált európai űrprogram létrehozását, a védelmi és a polgári
felhasználású űrprogramok közötti összhang növelését, illetve a nemzetközi kapcsolatok közös
űrstratégiájának kidolgozását.
Karl von Wogau (néppárti, német) a biztonsági és védelempolitikai albizottság elnöke
hangsúlyozta: „Európának információs műholdakra van szüksége katonai missziók, külső
határainak és létfontosságú infrastruktúrájának védelme, vagy akár a szökőárak
előrejelzésének céljából is.” A képviselő szerint a nemzeti politikákat egy közös európai
világűr-politikának kell felváltania a hatékonyabb együttműködés érdekében.
A meghallgatáson részt vevő Rebecca Johnson elmondta: „az európai űrpolitikának meg kell
határoznia, hol húzódik a határvonal a világűrnek az európai biztonsági és védelmi politikát
támogató, «elfogadható» és az olyan «elfogadhatatlan» felhasználása között, amely
veszélyezteti a világűr békés és polgári célú kiaknázását, amelyen életminőségünk és
biztonságunk is nyugszik”.
Az európai világűr-politikáról szóló javaslatot az EU versenyképességért felelős
minisztereiből és az Európai Űrügynökség tagállamainak képviselőiből álló Űrtanács elé
terjesztik. Az Űrtanács a javaslatot 2007. május 22-én vitatja majd meg.
10.5.7.

Brüsszeli mini elképzelések az európai védelemről256

A megújuló Európai Uniónak fejlesztenie kell védelmi képességeit. Így foglaltak állást április
29-én, kedden Brüsszelben négy európai állam kormányfői. A francia, német, belga és
luxemburgi mini csúcstalálkozó résztvevői közös biztonságpolitikai unió létrehozását
sürgették.
Az iraki háborút ellenző négyek vezetői brüsszeli mini csúcstalálkozójukon
szemrehányásokkal és bizalmatlansággal szemben ismételték, hogy kezdeményezéseik nem
Washington ellen irányulnak. Ellenkezőleg – érveltek –, az Európai Unió megerősödő védelmi
kapacitása egyúttal növeli a NATO európai pillérének, vagyis az egész NATO-nak az erejét,
következésképpen megújíthatja a transzatlanti kapcsolatokat.
Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Guy Verhofstadt és Jean-Claude Junker szerint eljött az
idő, hogy az egész Európai Unió új dimenziót kapjon. Az eddigi döntően gazdasági, szociális,
piaci integráció váljon egyúttal a biztonság és védelem Európai Uniójává is. Ehhez jogi és
technikai újításokat egyaránt javasolnak a négyek. Sürgetik, hogy a konventben most készülő
európai alkotmányos szerződésjavaslat fogalmazza meg a védelem és biztonság területén is a
megerősített együttműködés lehetőségét, vagyis azt, hogy néhány élenjáró tagállam mások
előtt is nyitva álló tömörülésben valósíthasson meg védelmi és biztonsági programokat,
közösségivé téve ezzel a mindeddig kétoldalú együttműködését. Ehhez Franciaország,
Németország, Belgium és Luxemburg egyrészt saját, NATO-tól független európai fegyverzet
kapacitásfejlesztését javasolja egy uniós fegyverzetügynökségre támaszkodva, másrészt saját
védelmi tervezés megteremtését Európában.
A brüsszeli négyes csúcs résztvevői megegyeztek egy európai gyorsreagálású kapacitás
kifejlesztésében és egy többnemzetiségű erő főhadiszállásának felállításában, miután
mindannyian azon az állásponton vannak, hogy védelmi kérdésekben csökkenteni kell az
Európai Unió függőségét az Amerikai Egyesült Államoktól.
10.5.8.

Közös EU-NATO hatóság alakulhat 257

Az egykori nyugati blokk öt magas rangú, nyugalmazott katonai vezetője jelentésében közös
hatóság felállítását javasolja, amelynek fő feladata az EU és a NATO a globális biztonságot
érő fenyegetésekre adott válaszainak összehangolása lenne.
Az „Átfogó stratégia a világszintű bizonytalanság korában” címmel nyilvánosságra hozott, a
német Marshall Fund elnevezésű szervezet számára készített jelentés a legkomolyabb
problémának a koordináció hiányát tartja, mind a brüsszeli irányító szervek, mind a bevetett
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katonai egységek közt azokban a konfliktuszónákban (például Afganisztán), ahol az EU és a
NATO együtt van jelen.
A jelentés éles kritikával illeti az ENSZ válságkezelési képességét, és megállapítja, hogy az
EU és a NATO közti szorosabb együttműködés – amelyre a közös koordinációs hatóság
keretei közt kerülhetne sor – betöltheti ezt a biztonságpolitikai űrt.
A szerzők szerint az egyeztetést és az együttműködést a legmagasabb szinten biztosító USAEU-NATO koordinációs szerv az első lépés lehetne egy új, az eddiginél átfogóbb transzatlanti
biztonsági rendezés felé.
„Az ENSZ sikeres működését gátolják az áthidalhatatlan politikai ellentétek és a végrehajtó
kapacitás elégtelensége, ebből következik, hogy az egymással összefonódó biztonsági
kihívások mind nemzeti, mind nemzetközi szinten egyre nehezebben kezelhetők” – áll a
dokumentumban.
„Annak ellenére, hogy az EU 27 tagállamából 21 az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének is
tagja, az együttműködés eddig számos akadályba ütközött, mint például a párhuzamos
kapacitások kialakulásától és a kötelezettségek megkettőződésétől való félelem.”
„Mind az EU, mind a NATO tart fent gyorsreagálású egységeket, ami felveti a lojalitás
kérdését, azaz, hogy egy esetleges döntési helyzetben, amikor mindkét szervezet felől kérés
érkezik csapatok felajánlására, a tagállamok végül melyiket választják.”
A szerzők a lehetséges veszélyforrások közül Iránt és Kínát emelik ki, és felhívják a figyelmet
az iszlám szélsőségesek lehetséges jövőbeli akcióira is.
A jelentés az áprilisi NATO-csúcs előzményeként született, ahol a tagállamok vezetői
kísérletet tesznek a NATO szerepének újrafogalmazására a hidegháború utáni világrendben.
10.5.9.

Oroszország győzött a NATO felett258

Egyes elemzői vélemények szerint Oroszország teljes diplomáciai győzelmet aratott a
bukaresti NATO-csúcson. Mint ismeretes, Ukrajna és Grúzia nem kapott meghívást az Északatlanti Szerződés Szervezetébe, sőt Moszkvának hosszú időre sikerült befagyasztania a térség
NATO-integrációját.
Bekövetkezett, amire az 1991-es rendszerváltás óta még volt példa: a NATO elismerte a
modern Oroszországot, mint szuperhatalmat. Ha ez így közvetlenül nem is hangzott el
Bukarestben, gyakorlatilag mégis ez történt. A NATO tagállamok nem ajánlottak teljes jogú
tagságot sem Ukrajnának, sem Grúziának, sőt a két ország számára felajánlott MAP tagság
(azaz Stratégiai Akció Terv) sem jelent automatikus tagfelvételt. Moszkva számára ez abszolút
sikert jelent, mert ezzel a közeljövőben biztosan megszűnt annak a lehetősége, hogy a két volt
szovjet tagköztársaság csatlakozhasson a transzatlanti szövetséghez.
A siker azonban két oknak tulajdonítható: egy közvetlen és egy közvetett orosz befolyásnak. A
közvetlen ráhatás legfontosabb eleme, hogy Oroszország megfenyegette mind a két
csatlakozni vágyó államot, mind pedig a NATO tagállamokat, hogy amennyiben Kijev és
Tbiliszi taggá válna, az súlyos katonai következményeket vonna majd maga után. Ez a
gyakorlatban azt jelentené, hogy Oroszország már nyíltan is támogatná a grúz szakadár
tartományok, Abházia és Dél-Oszétia szeparatista törekvéseit, valamint orosz nukleáris
rakéták célpontjává válna Ukrajna.
Ez azonban leküzdhetetlen veszélyt jelentene a NATO-ra, mivel jelenleg az iraki és
afganisztáni szerepvállalásai miatt igencsak sebezhető helyzetbe került.
A másik eszköz a Kreml kezében az afgán utánpótlási szállítmányok kérdése. Ugyanis az
Orosz Föderáció területén keresztül halad át az Afganisztánba irányuló utánpótlások jelentős
része. Enélkül azonban nehezen lenne elképzelhető a NATO hadműveletek fenntartása, és az
afgán rendezés.
A közvetett ráhatás azt jelenti, hogy Oroszország indirekt módon képes befolyásolni Ukrajna
és Grúzia belpolitikai viszonyait. Ez Grúziánál azt jelenti, hogy mivel Abházia és Dél-Oszétia
hivatalosan még Grúzia része, az egész konfliktust a NATO internalizálná azzal, hogy felveszi
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az országot tagjai közé. A helyzetet rontja, hogy a két szakadár tartomány lakóinak nagy része
az idők során orosz állampolgárságot kapott, ami egy polgárháború kirobbanásakor
beláthatatlan következményekkel járna.
Ukrajnában a helyzet még rosszabb, mint Grúziában, mert a NATO-tagságot igazából csak a
kormány és az elnök támogatja, de a lakosság nem (ellentétben Grúziával, ahol a grúz többség
helyesli a NATO-ba való belépést). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy NATOcsatlakozásról tartandó népszavazáson (ami az ukrán alkotmány szerint kötelező) az ukrán
választópolgárok 90 százaléka ellenezné a tagságot, ami így presztízsveszteség lenne a
szövetségnek. Másik probléma, hogy Ukrajnában jelentős orosz kisebbség is él, ami
Grúziához hasonlóan szintén polgárháborús helyzetet okozhatna, ha a moszkvai politika éppen
úgy kívánná, ami megint a feszültségek internalizálását jelentené a NATO számára.
Harmadik probléma Ukrajnával kapcsolatban, hogy Oroszországgal területi vitái vannak,
amelyek jelenleg elcsendesedtek, de Putyin elnök már jó előre jelezte, bármi jel arra mutatna,
hogy Kijev tagjelöltté válna, akkor rögtön fellépnének a területi igényekkel (a vita a Krímfélsziget hovatartozása körül robbant ki, mert 1954-ben a Szovjetunió ajándékként Ukrajnának
adta a területet, amit 1991 után Moszkva szeretne semmisnek nyilvánítani).
A helyzetet jellemzi, hogy a Kommerszant orosz lap szerint Putyin Bukarestben tárgyalva
Ukrajna önálló szuverén államiságát és az ukrán, mint önálló nép létezését is kétségbe vonta,
ami kísértetiesen hasonlít Szerbia Koszovó függetlenségére adott válaszára: ugyanis az orosz
állam bölcsője a valamikori Kijevi Russz volt, tehát Ukrajna NATO-csatlakozása
szimbolikusan az orosz nemzeti történelem hatalmas törése és katasztrófája lenne.
Mindezek ismeretében nehéz lenne a térség számára a Moszkva-barát alternatívától eltérő
lehetőséget nyújtani. Hiába van a két említett országban, Ukrajnában és Grúziában
„nyugatbarát” kormányzat, sőt még Grúziában a lakosság körében is teljes konszenzus van a
nyugathoz való csatlakozást illetően, olyan politikai determinizmus jellemzi a térséget,
amelyből egy orosz putyini külpolitika alatt gyakorlatilag adott helyzetben képtelenség
kiszakadni.
10.5.10. Új partnereket keres a NATO az új veszélyek ellen259
A NATO nem lesz a világ csendőre, a tagjai biztonságára akar ügyelni a híres ötödik cikkely
alapján, ha szükséges akár a határain kívül is. Ám maga is reformra szorul, hogy
szembenézhessen a XXI. század kihívásaival, a terrorizmussal, az atomfegyverek terjedésével,
az informatikai tér és a tengerek kalózaival, a demográfiai trendek és a klímaváltozás okozta
feszültségekkel.
Hosszú hónapok nyilvános szakmai vitái után letette Rasmussen NATO-főtitkár asztalára
jelentését az a csoport, amelyet nem véletlenül a volt amerikai külügyminiszter, Madeleine
Albright elnökölt. Az atlanti szervezet új stratégiai koncepciójának tervezetét most újabb vita
követi, egészen novemberig, amikor a lisszaboni csúcstalálkozón az állam- és kormányfők
vélhetően elfogadják a végső változatot.
– Ez ügyes kísérlet a szövetség azonossági válságának kezelésére, amely azonban nincs sikerre
ítélve, hiszen Európa nemcsak önnön integrációjába fáradt bele, hanem a külföldi katonai
missziókba is, lásd Afganisztánt – mondta lapunknak hétfőn Nick Witney, az Európai
Külpolitikai Tanács kutatóintézet főmunkatársa, miután Brüsszelben Rasmussen és Albright
nyilvánosságra hozta a javaslatokat, amelyek a szervezet honlapján olvashatóak. Minthogy az
orosz fenyegetés megszűnt – mondja Witney –, új fenyegetések köré lehet megpróbálni a
közös álláspont kialakítását. A tanulmány azt sugallja, hogy a XXI. században új kihívások
érik a szövetséget, s ezek részben előre jelezhetők.
A terrorizmus, az atomfegyverek terjedése, a rakétatechnológia fejlődése, a globális
informatikai hálózatok sérülékenysége, a társadalmak elöregedése és a klímaváltozás új
veszélyeket hordoznak magukban, amelyekre nem a hagyományos erőkkel, hanem új,
rugalmas, gyorsan reagáló katonai és a helyzetet értő polgári missziókkal lehet reagálni. A
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lényeg, hogy marad az alapcél, a tagországok védelme, s külföldi beavatkozásokat csak az
ENSZ alapokmányának szellemével egyezően, és a tagállamok biztonságának garantálására
lehetne szervezni a jövőben. Főként a kelet-európai új tagállamok megnyugtatására marad az
ötödik cikkely, mint sarokpont, vagyis, ha valakit támadás ér, arra mindenki válaszol, de új
fényben tűnik fel Oroszország, amely szintén a NATO partnerévé válhat, ha az érdekek
egybeesnek. Ám az ajtó nyitva áll Ukrajna és Grúzia előtt, ha teljesítik a feltételeket.
A szakértők szorgalmazzák a rakétavédelmi rendszer rendszerbe állítását a NATO-ban, ahogy
az utóbbi időkben ezt Washington is kérte. S ahogy Richard Haas, az amerikai Külpolitikai
Tanács elnöke a minap a Financial Times-ban is utalt rá, új partnerek után is néz a NATO.
Nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervek, és más országok, például Kína is
szerepelnek a listán. Haas szerint ez összefügg azzal, hogy a politikai és gazdasági válságokon
átmenő Európa a XXI. századra elvesztette világhatalmi pozícióját, ám minthogy a NATO a
hidegháborúban, az európai szembenállás korában fogant, az unió teremtette béke magának a
transzatlanti szövetségnek a létét is megkérdőjelezte. A továbbiakban az Egyesült Államok ad
hoc partnereket is kereshet a különböző globális válságok kezelésére. Albright tervezetében a
transzatlanti viszony továbbra is meghatározó.
Csalódottságának adott hangot rövid értékelésében Witney is, hogy a tervezet a NATO saját
reformját nem részletezi kellőképpen, kevés szó esik arról, hogyan kéne a költségeket és
szervezet méretét csökkenteni, fegyverzetének szerkezetét átalakítani, az irányítási rendszerét
megfeleltetni az új kihívásoknak. Az energiabiztonság, mint kockázati elem, szintén ködös
Witney szerint, aki úgy látja, az orosz olajfegyver nem létezik, de ha létezne is, azzal nem a
NATO-nak, hanem az EU-nak kellene foglalkoznia.
Albrighték persze szólnak a reformról, a fegyverbeszerzések reformjáról, a szűkösebb nemzeti
költségvetések közepette a pénzek hatékonyabb felhasználásáról, s arról is, hogy Afganisztán
bizonyította, csak az egységes parancsnokság a működőképes, nem lehet nemzetközi erőket a
különféle nemzeti megbízások alapján irányítani. Minderről persze novemberig még sokat
lehet beszélni.
10.5.11. Beárazott biztonság260
A világ figyel. Látja a költségvetési csökkentéseket, látja az európai haderők képességeinek és
az őket támogató politikai akarat határait éles hadműveletben, látja az EU védelmi ipara
jelentőségének és innovációinak visszaszorulását a meglévő vagy feltörekvő hatalmak mellett.
A háborúzásnak kétségtelenül vannak előnyös oldalai. Ahhoz is háborúk kellettek, hogy a
Tisztelt Olvasó most ez az apró szösszenetet el tudja olvasni: egyrészt egy II. világháború
(számítógép), másrészt a hidegháború (internet). De ha a ma reggel sütött rántottámra
gondolok, akkor megint a háború segített: a teflon is a változtatható szárnynyilazású
repülőgépek egymáson csúszó szárnyfelületeinek bevonataként kezdte pályafutását. És akkor
még a közkedvelt fapados légiutazásokról (repülőgépek gázturbinás hajtóműve, a túlnyomásos
utastér, a radarrendszerek) nem is beszéltem.
A fentiekkel arra utalok, hogy az európai védelmi költségvetések várható és már a most teljes
pompájában kibontakozó gazdasági válság után bekövetkező csökkentésének sokféle és
komoly következményei lesznek. Ezek a következmények pedig sokkal fontosabbak lesznek
annál, mint hogy például megépül-e a Queen Elizabeth-osztályú brit repülőgép-hordozó
mindkét hajóegysége, vagy hogy Franciaország képes lesz-e végre külföldre is eladni Dassault
Rafale vadászbombázóját.
A dolog inkább arról szól: mekkora lesz a súlya a biztonságpolitikában és persze a védelmi
világpiacon annak az érdekes képződménynek, amit Európai Uniónak hívunk? Lesz-e súlya
egyáltalán, például?
Ha a kályhától, azaz a pénztárcától akarok elindulni, kénytelen vagyok elővenni néhány
megszokott panelt. Igen, az 1991 utáni Európáét: a hidegháború lezárultával a nyugat-európai
államok meglehetős összhangban csökkentették radikálisan haderejüket és a rájuk szánt
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költségvetési keretet. Eközben csendesen megváltozott a közvélemény, azaz a politikusokat
kormányba juttató szavazópolgárok véleménye is a háborúskodásról.
Ma már szinte kizárólag negatív dologként fogják fel a világtörténelem szerves részét képező
hadviselést. S mivel Európa versenyképessége csökken, népessége azonban öregszik, így
szociális és egészségügyi kiadásai meredeken nőnek, egyre több kormányfő és
pénzügyminiszter tekint úgy a még mindig akár eurótízmilliárdokat jelentő védelmi
költségvetési tételekre, mint könnyű és szabad forrásra. Elvégre kinek hiányozna mondjuk a
már emlegetett HMS Prince of Wales repülőgép-hordozó (persze a Brit Királyi
Haditengerészeten kívül)?
A 750 milliárd euróra rúgó, nemrég bejelentett vészhelyzeti segélycsomag, illetve a pénzügyi
világ megnyugtatása irdatlan költségeket jelent az EU tagországai számára. A hagyományosan
és súlyosan deficites költségvetések átalakítása és a megszorító intézkedések nem kerülik, de
nem is kerülhetik el a védelmi költségvetéseket sem.
Nehéz lenne mondjuk elmagyarázni a nyugdíjasoknak, hogy ugyan juttatásaikat megkurtítják,
de a hadseregre ugyanannyit fogunk költeni. Főleg akkor, ha (mint fentebb már említettem) a
haderők népszerűsége és elismertsége a legtöbb országban alaposan megcsappant, amióta nem
kell a Fulda-szorosba özönlő szovjet harckocsi-hadosztályoktól tartani. Nem meglepő, hogy a
politikusok súlyozni fognak: ahol nagyon fáj (szociális ügyek, oktatás, egészségügy), onnan
igyekeznek keveset elvenni. Ezt viszont ellensúlyozni kell, így a valóban költséges haderőkre
lesújt a pénzügyi bárd.
A kurtításnak azonban súlyos negatív, rövid-, közép- és hosszútávon is ható következményei
lesznek. Induljunk el az alapoktól: legyen szó egy 5. generációs, népies nevén "lopakodó"
vadászbombázóról. Ilyen típust egyetlen nyugat-európai repülőgépgyártó sem épít. Csak az
Egyesült Államok és Oroszország volt képes kifejleszteni ilyen repülőgépeket. Ehhez óriási
pénzösszegeket, eurómilliárdokat kell biztosítani. Ezek a költségek aztán vagy visszajönnek,
vagy nem, hiszen a típus exportja (mint ahogyan a Rafale vagy éppen a svéd Gripen példája
mutatja) korántsem vehető biztosra.
Aztán szükség van rengeteg kutatás-fejlesztésre, mind az alapkutatások, mind az alkalmazott
kutatások területén. Szükség van olajozott együttműködésre a fejlesztő és gyártó cégek között
(érdemes utánanézni az amerikai Lockheed Martin F-35 Lightning II-es körül kialakított
fejlesztői és gyártói csoportnak, méretének, komplexitásának). Szükség van a maximális
költséghatékonyság kialakítására (hogy versenyképes áron lehessen gyártani a gépeket),
melynek jót tesz, ha például egyetlen gyártósor van. Aztán persze szükség van jó marketingre
és ami még nagyon fontos: harci tapasztalatra. Európa védelempolitikai, biztonságpolitikai
súlya csökkenőben volt és van. A nemzeti védelmi költségtevéseket érő ún. "reformok" a
kurtítások, költséglefaragások, képességcsökkentések hosszú sorát takarják és takarták
leginkább. Képességek tűnnek és tűntek el, ám ami megmaradt, az is csak nyögvenyelősen,
hihetetlen költségtúllépésekkel, néha egészen kicsinyes politikai vitáktól és rosszul értelmezett
nemzeti büszkeségtől hátráltatva botladozik. Airbus A400M és Galileo – hogy csak a két
emblematikus összeurópai védelmi projektet említsünk.
A képességek mellett azonban az ambíciók korántsem csökkentek. Szeretik elfelejteni, de a
NATO európai tagállamai "kérték el" az afganisztáni hadszíntér irányítását. Akkor még jó
ötletnek tűnt, azóta – tisztelet a kivételnek – mindenki igyekszik hazamenni az egyre véresebb
hadszíntérről.
Egy olyan háborúból, ahol az európai államokból érkező kontingensek sem helikopterrel, sem
támogatást nyújtó vadászbombázóval, sem pilóta nélküli felderítő és csapásmérő
repülőgépekkel, sem robbanásálló járművekkel nem bírják a versenyt a helyzet romlásával, a
biztonsági és haditechnikai követelmények változásával. Igaz, ezek drága holmik, mind
kifejleszteni, mind elegendő mennyiségben megvásárolni. A világ figyel. Látja a költségvetési
csökkentéseket, látja az európai haderők képességeinek és az őket támogató politikai akarat
határait éles hadműveletben, látja az EU védelmi ipara jelentőségének és innovációinak
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visszaszorulását a meglévő vagy feltörekvő hatalmak mellett. Nem kellene azon csodálkozni,
hogy a világpolitika "nagyfiúi" egyre kevésbé tekintik egyenrangú partnernek az EU-t, s
stratégiailag-biztonságpolitikailag számunkra is fontos döntések mellőzésünkkel történnek. S
ebben bizony – minden ellenkező véleménnyel ellentétben – kőkemény szerepe van annak is,
hogy az európai haderő mire képes, s a védelmi ipar mit tud felmutatni.
10.6. Összegzés valamint következtetések és ajánlások a 10. fejezet alapján
10.6.1.
10.6.2.

10.6.3.

10.6.4.

10.6.5.
10.6.6.

10.6.7.
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Az EU tagságunk és az EU kollektív biztonsági rendszere alapvetően befolyásolja a
nemzeti biztonsági rendszerünket és ezen belül a nemzetbiztonsági
tevékenységünket is.
Az Unió közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó hatásköre a külpolitika minden
területére és az Unió biztonságát érintő valamennyi kérdésre kiterjed, ideértve egy
közös védelempolitika fokozatos kialakítását, amely közös védelemhez vezethet. Az
Európai Tanács megállapítja az Unió stratégiai érdekeit, valamint meghatározza a
közös kül- és biztonságpolitika célkitűzéseit és az arra vonatkozó általános
iránymutatásokat, beleértve a védelmi vonatkozású kérdéseket is.
A közös biztonság- és védelempolitika a közös kül- és biztonságpolitika szerves
része. E politika polgári és katonai eszközök igénybevételével biztosítja az Unió
műveleti képességét. Az Unió ezeket az eszközöket – az Egyesült Nemzetek
Alapokmányának alapelveivel összhangban – igénybe veheti az Unión kívüli
békefenntartó, konfliktusmegelőző és a nemzetközi biztonságot erősítő
missziókban. E feladatok végrehajtása a tagállamok által rendelkezésre bocsátott
képességeken alapul. A közös biztonság- és védelempolitika magában foglalja egy
közös uniós védelempolitika fokozatos kialakítását. Ez, amennyiben az Európai
Tanács egyhangúan úgy határoz, közös védelemhez vezet. A tagállamok a Tanács
által meghatározott célkitűzések megvalósításához való hozzájárulásként a közös
biztonság- és védelempolitika végrehajtásához polgári és katonai képességeket
bocsátanak az Unió rendelkezésére.
Az Unió rendőrségi együttműködést alakít ki, amelyben részt vesz a tagállamok
valamennyi hatáskörrel rendelkező hatósága, köztük a tagállamok rendőrségei,
vámhatóságai és a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére szakosodott
egyéb bűnüldöző szolgálatai. Az Europol feladata, hogy támogassa és erősítse a
tagállamok rendőri hatóságainak és egyéb bűnüldöző szolgálatainak tevékenységét,
valamint a közöttük folytatott kölcsönös együttműködést a két vagy több tagállamot
érintő bűncselekmények és a terrorizmus, valamint az uniós politikák alkalmazási
körébe tartozó közös érdekeket sértő bűnözési formák megelőzése és üldözése terén.
Az Unió ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést a természeti vagy ember
okozta katasztrófák megelőzését, az azokkal szembeni védekezést szolgáló
rendszerek hatékonyságának javítása érdekében.
Az Unió humanitárius segítségnyújtási intézkedéseit az Unió külső tevékenységének
elvei és célkitűzései által meghatározott keretek között kell végrehajtani. Ezen
intézkedések arra irányulnak, hogy a harmadik országok lakosainak, akik természeti
vagy ember okozta katasztrófák áldozataivá váltak, eseti támogatást, segítséget és
védelmet nyújtsanak a rendkívüli helyzetből eredő emberi szükségleteik
kielégítésében.
Az Európai Uniót létrehozó 1992-es Maastrichti Szerződés három pillérre alapozta
az európai integrációt. Az első pillér továbbra is a gazdasági integráció volt,
másodikként azonban megjelent a közös kül- és biztonságpolitika (Common
Foreign and Security Policy, CFSP), a harmadik pillért pedig a tagállamok közötti
bel- és igazságügyi együttműködés alkotta.
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A WEU már a nyolcvanas évek végén felismerte egy önálló európai műholdas
megfigyelő központ létrehozásának szükségességét. A létrehozandó műholdas
megfigyelő központ három fő feladatot kapott: a fegyverzetkorlátozási
megállapodások betartásának ellenőrzésében való részvétel; az Európa biztonságára
veszélyt jelentő válságövezetek megfigyelése és a környezeti kockázatot jelentő
veszélyforrások vizsgálata.
A tagállamok képviselői több fórumon is foglalkoztak az európai államok gyenge
felderítési kapacitásával. Ennek javítására – többek között – nagyobb hangsúlyt
kellene helyezni a pilóta nélküli repülőeszközök (UAV) fejlesztésére.
A polgári válságkezelés kapcsán meghatározták a civil válságkezelési képességek
négy fő munkaterületét: 1, az Európai Uniónak létre kell hoznia a rendőri
válságkezeléshez szükséges képességeket; 2, meg kell szilárdítania a
jogállamiságot, ezen belül helyre kell állítani a bírói és büntetőjogi rendszert,
illetve segítséget kell nyújtania annak létrehozásában, vagy átalakításában; 3,
támogatnia kell a polgári közigazgatást, ami az átalakulóban (válságban) lévő
régiók konszolidálásában játszik fontos szerepet; 4, segítenie kell a polgári
védelmet, beleértve a kutató-mentő és katasztrófa-elhárító műveleteket is.
2004-ben az Európa Tanács Politikai és Biztonsági Bizottsága javaslatot tett az unió
hosszú távú kitekintésének kidolgozására. A dokumentumot alapvetően három fő
vonulat párhuzamos kidolgozásával állították össze. Az első vonulat az unió 2025-ös
állapotát prognosztizálta, a második vonulat a jövőbeni katonai műveletek jellegét
foglalta össze, míg a harmadik vonulat az európai védelmi iparra koncentrált. A
dokumentum alapján Európának lesz miért aggódnia 2025-ben. A hangsúly ismét a
megelőzésre, a konfliktustól való elrettentésre és a békeépítésre fog helyeződni. A
dokumentum külön tárgyalja a jövő európai (katonai) képességprofilját. Ebben a
leginkább alapelvekként definiálható megállapításokat sorolnak fel a vezetés, az
információszerzés és – felhasználás, a harcba lépés, a védettség, a telepítés és a
fenntartás képességfejlesztési területein.
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) testesíti meg az Európát és ÉszakAmerikát egyedi védelmi és biztonsági szövetségbe kötő transzatlanti kapcsolatokat.
A Washingtoni Egyezmény a NATO alapvető és állandó céljaként a tagállamok
szabadságának és biztonságának politikai és katonai eszközökkel való biztosítását
határozta meg. A Szövetség tartósságának egyik kulcsa a konszenzusos
döntéshozatal. Ez azt jelenti, hogy minden döntést egyhangúan kell meghozni, a
fontos döntéseket hosszas eszmecserék előzik meg. Mára a Szövetség egyre
szélesebb körű tevékenységet folytat annak érdekében, hogy elősegítse az
Oroszországgal, Ukrajnával és más, NATO-n kívüli országokkal folytatott
együttműködést és cselekvően elébe menjen a XXI. század új biztonsági
kihívásainak, így a nemzetközi terrorizmus és a tömegpusztító fegyverek elterjedése
okozta veszélyeknek. Ezen új és rohamosan változó biztonsági környezetben a
biztonság hatékony megvédése és növelése érdekében, a Szövetség a
tevékenységének minden aspektusát érintő változásokon megy keresztül, új
tagokkal, új küldetésekkel, új képességekkel, új partnerségekkel és általában, a
szervezet működésének új módozataival.
Az Egyesült Államok elleni 2001. szeptember 11-i terroristatámadások
válaszlépéseként, a Szövetség a története során először alkalmazta a Washingtoni
Egyezmény 5. cikkelyét, amely a NATO kollektív védelmét biztosítja és
szabályozza, így a Szövetségesek politikai és tárgyi segítséget nyújtottak az
Egyesült Államoknak a kritikus időszakban.
A NATO szövetségesek 1999-ben fogadtak el egy új Stratégiai Koncepciót. Ez a
dokumentum határozza meg a Szövetséget fenyegető biztonsági veszélyeket és azok
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kezelésének módját. A Stratégiai Koncepció, amely szerint ezek a veszélyek "több
irányból érkezhetnek és gyakran nehezen előre jelezhetőek", külön figyelmet
szentelt a tömegpusztító fegyverek és azok célba juttatását biztosító eszközök
proliferációja által okozott veszélynek. Egyértelművé tette továbbá, hogy a
Szövetség biztonsági érdekeit ennél szélesebb körű fenyegetések is sérthetik, így
például terrorista cselekmények, szabotázs vagy a szervezett bűnözés, csak úgy,
mint a szövetséges országok gazdasági működéshez szükséges életfontosságú
erőforrások áramlásának megszakítása. Ez a Stratégiai Koncepció a közeljövőben
módosításra kerül, a tervek szerint.
A biztonságosabb környezet létrehozása érdekében, a NATO mind szorosabb
kapcsolatokat épít a különböző nemzetközi szervezetekkel, így az Európai Unióval,
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel, az Egyesült Nemzetek
Szervezetével, sőt még az Egészségügyi Világszervezettel is, valamint a nem
tagországokkal, így Oroszországgal, Ukrajnával, továbbá az euro-atlanti régió és a
tágabb földközi térség partnerországaival. Napjainkban a NATO európai és északamerikai tagjai egy transzatlanti közösséget alkotnak, amely együttműködik a
politikai, gazdasági és biztonsági kérdések megoldásában. E közösség az egymástól
való kölcsönös függésen, a közös értékeken és érdekeken alapszik.
A NATO-tagállamok és parancsnokságok által támogatott felderítő osztály
folyamatos tájékoztatást nyújt a szövetség vezető testületeinek, megkönnyítve ezzel
a Katonai Bizottság tevékenységét, amely arra irányul, hogy megfelelő tanácsokat
dolgozzon ki a politikai szerveknek, és biztosítsa a szükséges felderítési adatokat a
NATO fegyveres erők összetételére, szervezetére és tevékenységére vonatkozó
döntések meghozatalához. Az osztály számos feladatot hajt végre a NATO védelmi
és politikai funkcióinak támogatásában.
A felderítő-hírszerző támogatás – ennek is főként a katonai területe – kiemelt
jelentőséggel bír a válságok hatékony megelőzésének és eredményes rendezésének
szempontjából. A felderítő-hírszerző támogatás segíti a döntéshozókat annak
eldöntésében, hogy a nemzeti politikai érdekeknek megfelelően küldjenek-e erőket
az adott területre, illetve mekkorák a műveletekben való részvétel politikai és
katonai kockázatai. Információkat ad a csapatok béketámogató feladatokra történő
felkészítéséhez és a szembenálló erők folyamatos figyelemmel kísérésével
naprakész információkat szolgáltat a telepített erők részére. Információkat biztosít a
csapatok védelme érdekében, hogy a parancsnok időben tudjon intézkedni a saját
erők védelmére.
Több szövetségi dokumentum tárgyalja a NATO béketámogató műveleteihez
nyújtott felderítő-hírszerző támogatás elveit. E dokumentumok nyíltan tájékoztatják
a nemzetközi szervezeteket és a koalíciós partnereket a NATO hírszerző
műveleteinek céljairól, megszervezéséről és a végrehajtása során alkalmazandó
elvekről. Elvi iránymutatást adnak a NATO hírszerzés megszervezésére, a felderítőhírszerző rendszer felépítésére és működtetésére. Békében, válsághelyzetben és
fegyveres konfliktus idején a felderítés célja a politikai és katonai hatóságok
információkkal való ellátása, valamint a katonai hadműveletek tervezésének és
végrehajtásának támogatása. Erre időben, feladat centrikusan, és pontos felderítő
adatok megjelenítésével kerül sor, összhangban a NATO érdekekkel és elvekkel, az
összhaderőnemi kötelék parancsnok küldetésével és a meghatározott felderítő és
tájékoztatási követelményekkel.
Az ügynöki felderítés (HUMINT) megnövekedett jelentősége, a felderítési
követelmények változatossága, az előre nem jelezhető és folyamatosan változó,
geopolitikai, szociális és gazdasági dimenziókat is felvonultató új helyzet nagy
kihívást jelent a felderítési folyamat végrehajtása során. Világosan meg kell érteni,
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hogy a válságkezelő műveletek során a felderítés „előrelátása” legalább annyira
fontos, ha nem fontosabb, mint hagyományos műveletek esetén.
Az ENSZ, (a WEU), a NATO, az EBESZ és az EU több vonatkozásban is
kapcsolódott, illetve kapcsolódik a hírszerzés-felderítés és az elhárítás által érintett
területekhez.
Az elmúlt évtizedben a Magyar Honvédség (MH) teljesen megváltozott. A haderőátalakítások következtében szervezeti rendszere egyszerűbb, létszáma pedig kisebb
lett, megszűnt a tömeghadsereg jellege, nyitott a nemzetközi feladatok felé,
többségében kvalifikált, professzionális állománnyal rendelkezik, és megkezdődött
technikai korszerűsítése.
A NATO első főtitkárának a megfogalmazása szerint Európában a NATO-nak
három feladata van: „az amerikaiakat bent tartani, az oroszokat távol tartani, a
németeket pedig lenyomva tartani”. Ezzel nagyjából össze is foglalta a NATO
régebbi stratégiai feladatrendszerének lényegét. 2010-re viszont a NATO-nak
finomabb felbontású és a jelenlegi, illetve a jövőbeni biztonsági környezetnek
megfelelő, új stratégiára van szüksége. A NATO a 2009. áprilisi strasbourg/kehli
csúcstalálkozón döntést hozott a szervezet új stratégiai koncepciójának
kidolgozásáról. A szövetség politikai alapdokumentumának számító stratégiai
koncepció elsődleges célja, hogy politikai és védelmi-katonai téren jól
meghatározott, egyértelmű iránymutatást adjon a Szövetség jövőbeni
tevékenységére nézve. Az új stratégiai koncepció elfogadása a 2010 végére tervezett
lisszaboni csúcstalálkozón várható.
Az EU védelempolitika mozgástere korlátozott. A válságkezelés terén a civil és
katonai eszközök közötti maximális összhangot hangsúlyozó európai hozzáállás
messze a legalkalmasabb a jelen kihívásainak kezelésére. Mindazonáltal továbbra is
kérdés, hogy vajon az európaiak képesek-e határozottan követni saját útjukat. Annál
is inkább, mert az Egyesült Államok jó ideje beazonosította azt a két területet, amely
kulcsfontosságú az európaiak függőségének tartósítása szempontjából. Eszerint az
amerikai elsőbbség biztosítására és az európai emancipációs törekvések
megtorpedózására mindenekelőtt a műveleti tervezés és parancsnoklás, valamint az
önálló ipari-technológiai alapok terén kell különösen ügyelni. Az iraki háborút
ellenző négyek (Franciaország, Németország, Belgium és Luxemburg) államfői a
2003-as brüsszeli csúcstalálkozójukban úgy foglaltak állást, hogy: az EU-nak
fejlesztenie kell védelmi képességeit; a gazdasági, szociális és piaci integráción túl,
az EU tagországok a biztonságukért és védelmükért is közösen vállaljanak
felelősséget; és védelmi kérdésekben csökkentsék az USA-tól való függőségüket.
Kihangsúlyozták, hogy kezdeményezéseik nem Washington ellen irányulnak.
Ellenkezőleg, az Európai Unió megerősödő védelmi kapacitása egyúttal növeli a
NATO európai pillérének, vagyis az egész NATO-nak az erejét, következésképpen
megújíthatja a transzatlanti kapcsolatokat is.
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11. Jelentősebb külföldi titkosszolgálatok és érintettségük különböző
hírekhez kapcsolhatóan
11.1. Oroszország261
A Szovjetunió bukása egyben a KGB megszűnését is jelentette, a szívós és rettegett szervezetet
különálló szolgálatokra bontották fel. Az így létrehozott, önálló szolgálatok az elmúlt 15 évben
folyamatos átalakuláson, fejlődésen mentek és mennek ma is keresztül.
A biztonsági szolgálatok irányításának és felügyeletének kompetenciája az Alkotmányban és a
vonatkozó törvényekben szabályozott módon az alábbiak szerint történik.
11.1.1.

A biztonsági szolgálatok aktuális helyzete

Oroszország biztonságát a következő szervezetek garantálják:
– A Belügyminisztérium (MVD)
– A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB)
– A Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR)
– A Felderítő Főcsoportfőnökség (GRU)
– A Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSZO).
Valamennyi biztonsági szolgálat minisztériumi jogállású szervezet, amely az elnök közvetlen
alárendeltségében működik.
11.1.1.1.

A Belügyminisztérium (MVD)

A Belügyminisztériumot nem mindenki sorolja a biztonsági szolgálatokhoz, ám törvényileg
mégis ide tartozik, mint ahogy azt a sokrétű feladatkör és az alárendelt speciális alakulatok is
indokolják. A központi szervezete Moszkvában található, de minden közigazgatási egység
területén rendelkezik megfelelő szervezeti struktúrákkal. A Belügyminisztériumnak
alárendelt félkatonai erők összlétszáma: mintegy 310 700 fő.
11.1.1.1.1.

A rendőri erők különleges rendeltetésű alakulatai:

– A rendőrségen belüli speciális félkatonai egységek (összesen 18 000 fő):
• OMON – operatív rendeltetésű rendőri alakulat
• SOBR – különleges gyorsreagálású különítmény
• FAKEL – a börtönzavargások kezelésére szakosodott csoport
• VEGA – A csoport nukleáris eszközök kezelésére kiképzett állománya még nem
került bevetésre.
A BM rendőri erői békefenntartó műveletekben vettek részt Jugoszláviában, ahol
összesen 41 egységgel voltak jelen. A 2003. év végén 115 tiszt szolgált Koszovóban.
– A Belügyi Csapatok speciális rendeltetésű alakulatai
A Belügyi Csapatok (VV) létszáma mintegy 151 000 fő. A Belügyi Csapatok a
hadsereg gépesített lövész alakulataihoz hasonló könnyűfegyverzetű gyalogsági erőkből
állnak.
A Belügyi Csapatok hét felelősségi körzetben tevékenykednek. Állománya tizenegy
hadosztályból áll, ide sorolva az öt különleges rendeltetésű önálló hadosztályt (ODON),
mely elit alakulatok közül a moszkvai 1. ODON hadosztály a legalkalmasabb az
azonnali bevetésre. A Belügyi Csapatok alárendeltségében található még további tíz
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különleges rendeltetésű önálló dandár (OBRON), melyek Csecsenföldön is bevetésre
kerültek.
Minden körzet saját speciális rendeltetésű (OSNaz) részleggel rendelkezik. Ezen
részlegek nagysága az adott régió viszonyaihoz igazodik. A legütőképesebb és
legnagyobb OSNaz részleg a Moszkvában állomásozó BM Belügyi Csapatok 1. számú
Különleges Rendeltetésű Hadosztályának Vityaz egysége. Az ugyancsak ide tartozó
Rusz egység részt vett mindkét csecsen háborúban, ahol a reguláris erők mesterlövész
feladatait, valamint a magas rangú vezetők védelmét látta el.
11.1.1.2.

A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB)

Széles körű feladatrendszerrel rendelkező belbiztonsági elhárító szerv, mely az általános
nemzetbiztonsági feladatokon túl részt vesz az ország katonai-, tudományos-technikai és
gazdasági potenciáljának növelése szempontjából szükséges információk megszerzésében,
feldolgozásában és védelmében egyaránt. A szolgálat integráns részeként végzi
tevékenységét a Katonai Elhárító Csoportfőnökség (UVKR).
Az ország belső védelmére szakosodott Szövetségi Biztonsági Szolgálat 1993 óta folyamatos
változáson ment keresztül.
A Szolgálat a szövetségi államhatalom központi szerve, amely a Föderáció elnökének van
alárendelve, viszont az FSZB más végrehajtó hatalmi szervekkel történő együttműködésének
koordinálása a kormány hatásköre. A szolgálat élén a miniszteri jogállású igazgató áll. Az
FSZB igazgatója az elnöknek jelent, és kinevezését is az elnöktől nyeri el.
11.1.1.2.1.

Az FSZB feladatai

– a szövetségi biztonsági szerveknél, a nekik alárendelt üzemeknél, szervezeteknél,
tanintézeteknél, tudományos kutatóközpontokban, igazságügyi szakértői- és
orvostudományi intézményekben, katonai építő alegységeknél, speciális kiképző
központokban folyó biztonsági munka (elhárítás) irányítása;
– az elnök és a miniszterelnök, valamint megbízásukból a különböző államhatalmi
szervek, továbbá a föderációs szubjektumok tájékoztatása az Orosz Föderáció
biztonságát fenyegető veszélyekről;
– a külföldi titkosszolgálatok és szervezetek, valamint egyének hírszerző, és egyéb, az
ország számára káros tevékenységének felfedése, megelőzése, illetve
megakadályozása;
– az államtitkok saját hatáskörben történő megőrzése;
– a hatáskörbe tartozó bűncselekmények felderítése és megakadályozása;
– a diverziós és terrorcselekmények megelőzése, felfedése, illetve megakadályozása;
– a más államhatalmi szervek által folytatott kémelhárító-, illetve saját biztonságuk
szavatolását célzó tevékenységek koordinálása;
– más államhatalmi szervekkel együttműködésben a szervezett bűnözés, a korrupció, a
csempészet, a tiltott fegyver-, speciális hírszerző technika- és kábítószer
kereskedelem, a törvénytelen fegyveres csoportok, bűnszövetkezetek, valamint az
ország alkotmányos rendjének megdöntésére törekvő csoportok és társadalmi
szervezetekkel szembeni harc megszervezése és végrehajtása;
– saját hatáskörében és a Külső Hírszerző Szolgálattal szoros együttműködésben az
ország biztonsága, valamint katonai- tudományos-technikai és gazdasági
potenciáljának növelése szempontjából szükséges ínformációk megszerzése és
feldolgozása, valamint a külföldön található orosz intézmények és állampolgárok
biztonságának szavatolása;
– az államhatár védelmében való aktív részvétel.
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Az FSZB egyik kiemelt feladata az országba érkező külföldiek megfigyelése, különös
tekintettel a diplomatákra, a NATO-hadseregek katonáira és az üzletemberekre. A legtöbb
hotel továbbra is átadja a titkosszolgálatok részére az oda érkező külföldiek adatait. Külön
figyelmet fordítanak az ide érkező turistákra. A szolgálat figyelemmel kíséri ezeket a
külföldieket, sőt, ha szükségesnek ítélik, akkor a határokon túl is folytatják a figyelést. Ez a
titkosszolgálati módszer egyértelműen tükrözi, hogy az FSZB teljes és oszthatatlan
felelősséggel dolgozik egy-egy ügyön, és gyakran még akkor sem adja át másik
szolgálatnak az ügyet, ha az elhárító tevékenység jellegét tekintve „átfordul” hírszerző
tevékenységgé (ami külföldi polgári személyek esetén az SZVR, katona személyek esetén
a GRU felelősségi körébe tartozna).
Az FSZB keretein belül működik a Hadászati Létesítmények Elhárító Csoportfőnöksége,
amely a védelmi, a nukleáris és más iparágakat fedi le.
Az FSZB teljes személyi állománya mintegy 286 000 fő, ebből a Határvédelmi Szolgálat
140 000 fő, a SIGINT Szolgálat 54 000 fő, a Katonai Elhárító Csoportfőnökség létszáma
kb. 6 000 fő. Az állomány felkészítése, át- és továbbképzése az FSZB Akadémián valósul
meg.
11.1.1.2.2.

Az FSZB különleges rendeltetésű alakulatai

– Az FSZB Terrorellenes Központjának irányítása alatt három különleges rendeltetésű
FSZB csoport működik: a legendás hírű Alfa, Vimpel és Zenit csoportok. Utóbbit
Csecsenföldön magas rangú vezetők likvidálására is bevetették. Ezekben összesen
4000 fő szolgál. Az FSZB Terrorellenes Központja hatalmas gyakorlóbázissal
rendelkezik a Moszkvától kb. tíz kilométerre található Balasiha településen. A több
mint tízhektárnyi területen hetvenhat, különböző szituációkra felkészítő
gyakorlópálya kapott helyet.
– Az Alfa egy szélesebb körben ismert terrorelhárító csoport, melyet 1974-ben hoztak
létre. A 300 fős állomány nagyobb része Moszkvában állomásozik, a többiek pedig
három másik nagyvárosban – Krasznodarban, Jekatyerinburgban és Habarovszkban
diszlokálnak. Az állomány egésze légi deszant és lövész-, körülbelül egyharmada
hegyivadász-, további egyharmada pedig diverzánselhárító búvárkiképzésben
részesül. A csoport orosz és külföldi fegyverek, felszerelések széles tárházával
rendelkezik, melyek sok esetben az alapváltozatnak a speciális feladatok
végrehajtásához hatékonyabban alkalmazható modifikációi. A Vimpel-csoport a
hidegháborús időszak KGB-jének diverziós alakulataként maradt meg a köztudatban.
Mára hasonló feladatkört kapott, mint az Alfa csoport, azonban az autóbuszok és
repülőgépek elfoglalásán túl, számos egyéb körülményre is felkészítik őket.
Tizennyolc különböző terület specialistái, többek közt őrzött objektumokba történő
behatolásra, páncélozott harcjármű vezetésére, mesterlövész feladatok
végrehajtására, repülőgép vezetésre, elsősegély-nyújtási eljárásokra kapnak
kiképzést. A csoport tevékenységi körébe tartozik az atom- és vízerőművek, valamint
számos egyéb ipari objektum védelme egy esetleges terrortámadással szemben. A
Vimpel-csoport székhelye Moszkvában található, de gyakorlatilag minden olyan
városban jelen vannak, ahol atomerőművek találhatók. A fentieken felül az FSZB
keretein belül regionális szinten is működnek speciális csoportok.
11.1.1.2.3.

A Katonai Elhárító Csoportfőnökség

A szolgálat feladatait a Szövetségi Biztonsági Szolgálat csoportfőnökségeként,
rendkívül széles hatáskörben végzi, amely gyakorlatilag kiterjed „minden egyenruhát
viselő szervezet valamennyi tagjára”: a Fegyveres Erőkre, az Elnöki Testőrségre, a
Belügyi Csapatokra, a Határőrségre, az Út- és Vasútépítő Csapatokra. Az 1990-es évek
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során a kémelhárítási munka mélyreható változásokon ment keresztül. Oroszország
kivonult az egykori Varsói Szerződés országaiból, az egykori szovjet tagköztársaságok
jó részéből, és többé nem állomásoztatott magasabb egységeket a távoli országokban.
A legfontosabb problémát a káosz, a pénzhiány, a fegyelmezetlen katonák, az őrizetlen
fegyverraktárak, valamint a proliferáció veszélye jelentik.
A Katonai Elhárító Csoportfőnökség szervezete a csapatoknál zászlóaljszinten
kezdődik. A Fegyveres Erők minden haderőnemében, minden hadseregénél, flottájánál
és hadosztályánál van egy kémelhárítási csoportfőnökség vagy osztály. Elsődleges
feladataik: az idegen titkosszolgálatok tevékenységének akadályozása, a fegyveres
erők szabotázs és terrorizmus elleni védelme, (jogi felhatalmazásukon belül) a
tömegpusztító fegyverek védelmezése, az illegális fegyver-kereskedelem
megakadályozása és a Fegyveres Erőkön belüli korrupció felderítése. A katonai
elhárítás további feladata a speciális híradó berendezések védelme minden katonai
struktúrában, részvétel ezeknek a berendezéseknek kezelő személyzetének külföldi
utazásaira vonatkozó döntéshozatalban, valamint az orosz területen tartózkodó külföldi
személyek és az ún. hontalanok kezelésében. A szervezetnél keletkező információk az
FSZB vezetéséhez kerülnek, amely továbbítja azokat az elnöknek, a
miniszterelnöknek, a Biztonsági Tanácsnak és a Szövetségi Gyűlés kamaráinak.
11.1.1.3.

A Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR)

Oroszország polgári hírszerző szervezete, amelynek fontosabb felderítési célpontjait
továbbra is a politika, a gazdaság, a tudomány és a technológia jelentik.
Az SZVR külföldi tevékenységének első helyén még mindig az USA áll, ezt jelzi a
diplomáciai és újságírói fedésben dolgozó hírszerző tisztek hangsúlyosabb amerikai jelenléte
is. Emellett politikai és gazdasági érdekekből különös figyelmet fordít a volt Varsói
Szerződésbeli országokra és a balti államokra is.
11.1.1.3.1.

A Szolgálat felépítése és működése

A jasenevói központú Szolgálat közelítőleg 15 000 főt számlál (2003-hoz képest kb. 3000
fővel nőtt a létszám), közülük mintegy 3-4000-en tevékenykednek „kihelyezett”
pozícióban. A szolgálat strukturálisan három részre osztható. A műveleti csoportfőnökség
magában foglalja a tervezést, az elemzést és értékelést, a technológiai hírszerzést, a
nonproliferációs és a terrorizmussal szembeni műveleteket, valamint a gazdasági
hírszerzést és az elhárítást biztosító részlegeket. A második csoportba tartoznak a
regionális csoportfőnökségek. Végül pedig a tevékenységek hátterét adó területek
következnek, úgymint: a személyügy, a külkapcsolatok, a gazdálkodás, a jog és a
nyilvántartás.
A fegyverkereskedelem és az energiaipar terjeszkedésének elősegítése érdekében az SZVR
már a kilencvenes évek elejétől nagyobb hangsúlyt helyezett a tudományos-technikai
hírszerzésre. Az orosz hírszerzők a korábbiakban általában külügyi fedéssel dolgoztak. A
tudományos-technikai hírszerzés folytatására e struktúra azonban alkalmatlan, mivel annak
révén döntően politikai információgyűjtés folytatható (az SZVR természetesen ez utóbbiról
sem mondott le, csak a ráfordított erők és eszközök nagyságának aránya csökkent jelentős
mértékben). Az új elvárásoknak megfelelően az SZVR tömegesen segített létrehozni
Európában és a tengeren túl orosz érdekeltségű vegyes vállalatokat, illetve „szállt be” a
már meglévőkbe. Megmaradtak a külképviseleteken dolgozó irodák, s ezek mellett a
célországokban kereskedelmi fedéssel is létrehoztak titkos képviseleteket, amelyekről
elindulva hozzáférhetőbbek a Moszkva számára oly fontos tudományos-technikai
információk.
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Az új struktúra kialakítása több szempontból is számottevően javította az orosz hírszerzés
hatékonyságát, aktivitását, illetve többszörösen megnehezítette annak felderítését, mert az
ilyen jellegű vállalatok tömeges megjelenése módot ad a hírszerző tisztek számának
jelentős növelésére. Az érintettek sokat utaznak, mozgásuk, tevékenységük a külügyi
fedéssel rendelkezőkhöz képest alig kísérhető figyelemmel.
Az SZVR új tisztjei elsősorban korszerű közgazdasági, kereskedelmi és
managementismereteket sajátítanak el, és ez után kerül sor hírszerző kiképzésükre.
Munkába állásuk után valódi üzletemberekként tevékenyednek, így nehezebben fedhető fel
valós feladatuk.
Az SZVR nyugat irányába végzett hírszerző aktivitásának hátterében egyre több esetben az
orosz olajipar áll (például a Lukoil és a Gazprom érdekeltségei).
11.1.1.4.

A Felderítő Főcsoportfőnökség (GRU)

A több mint 80 éves múltra visszatekintő, az orosz védelmi miniszter alárendeltségében, a
vezérkari főnök közvetlen irányítása alatt tevékenykedő GRU-t a többi titkosszolgálathoz
képest kevésbé rázták meg az elmúlt évek politikai eseményei. Tevékenységének
folyamatosságában kiemelt szerepet játszott az, hogy 1992-től a GRU-t profi hírszerzők
irányították és irányítják, akik képesek voltak az igényeknek megfelelően változtatni,
esetenként pedig megvédeni a szervezetet a jelentősebb létszámleépítésektől és hatásköri
korlátozásoktól. A mintegy 11 000 fős állománnyal rendelkező szervezetnél lényegesen
kisebbek voltak a leépítések, mint a Külső Hírszerző Szolgálatnál.
A GRU tevékenységét a külföldi felderítésre, a védelemre és a biztonságra vonatkozó
törvények szabályozzák. Az 1996-os külföldi hírszerzésről szóló törvény felhatalmazta a
GRU-t katonai, katonapolitikai, haditechnikai, hadigazdasági és ökológiai adatok gyűjtésére.
Habár a külföldi hírszerzésről szóló törvény nem rendelkezik külön a GRU Oroszországon
belüli működéséről, a GRU „katonai körzeteken belül folytatott hírszerző tevékenységét” a
katonai kerületek és flották, más katonai egységek katonai felderítő struktúrái és a GRU
parancsnoksága alá tartozó magasabb egységek felderítő szervei hajtják végre.
A GRU ügynöki felderítése katonai kapcsolatokon és külföldi ügynökökön keresztül gyűjti
az információkat. Ezen kívül jelentős rádiófelderítést (SIGINT), képfelderítést és műholdas
képfelderítést (IMINT) folytat. A GRU – akárcsak a hidegháború idején – ma is legfőképp a
Nyugat irányába dolgozik. Az orosz vezérkar az Öbölháború és a Balkánon történtek
tapasztalatait összegezve szembesült azzal, hogy a NATO (elsősorban természetesen az
Egyesült Államokról van szó) és Oroszország közötti technikai fejlettségi szintkülönbségből
adódó szakadék egyre csak növekszik. Mindez pedig a GRU számára a katonai vonatkozású
tudományos-technikai hírszerzés fokozását jelenti, azaz a fő cél megvédeni Oroszországot
attól, hogy lecsússzon „a harmadik világ országainak szintjére”.
A GRU emberei jelen vannak az orosz nagykövetségeken, rendszerint diplomáciai fedésben.
Ide tartozik továbbá a közelmúltban jócskán leépített rádióelektronikai felderítés, valamint
az űrben keringő felderítő műholdak, amelyeket a GRU Kozmikus Felderítő
Csoportfőnöksége ellenőriz féltő gondoskodással.
11.1.1.4.1.

A GRU speciális alakulatai

Az 5. Csoportfőnökség alárendeltségében tevékenykednek az orosz fegyveres erők
legjobban kiképzett SZPECNAZ (Vojszka Szpecialnogo Naznacsenyija) alakulatai,
amelyeknek a feladata háború esetén felderítés folytatása az ellenséges vonalak mögött. A
Főcsoportfőnökség szervezetében található különleges alakulatok az előretolt ütőerőt
képezik. Jelenleg a GRU parancsnoksága alatt hivatalosan 6 ilyen dandár működik. Létezik
egy ún. „egzotikus” SZPECNAZ, amelynek feladata, hogy háború esetén likvidálja az
ellenséges ország felső vezetését. Az 1970-es években a GRU patronálásával létrehozták a
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„Delfin” alegységet, amely szintén a Szpecnazhoz tartozik. Ennek feladata, hogy a tenger
felől közelítse meg az ellenséges országot és így hajtson végre diverziós feladatokat az
ellenség hátországában.
11.1.1.4.2.

Műveleti módszerek

A rendkívül hatékony technikai eszközökkel (felderítő műholdakkal, rádió-elektronikai
felderítő központokkal) is felszerelt GRU legértékesebb eleme jelenleg is a hadászati
ügynöki hírszerző hálózat, amely az információszerzés területén igen aktív tevékenységet
folytat. A GRU munkamódszereiben hagyományőrzőbb az SZVR-nél. A GRU
tevékenységében prioritást élvez a „közel-külföld” elleni igen aktív és agresszív hírszerző
és véleménybefolyásoló tevékenység.
11.1.1.5.

A Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSZO)

A szolgálat a GUO (Kormányőr Főcsoportfőnökség), és az SZBP (Elnöki Biztonsági
Szolgálat) egyesüléséből jött létre.
Fejlődése jól illusztrálja azt a felfogást, hogy az új Oroszország vezetői még mindig
ragaszkodnak számos szovjet nézethez a privát hadseregek hasznosságát illetően. Létszáma:
20 000 (2003-ban 10 000 fő volt)
Tekintettel arra, hogy egy speciális szolgálatról van szó, az elnök saját belátása szerint
szabhat ki részére felderítési és elhárítási feladatokat. A szervezet együttműködik a
Belügyminisztérium rendőri erőivel és a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal. Ez utóbbi végzi
a szolgálat hivatásos állományának kiválasztását és a kiképzést is.
11.1.1.6.

Az Elnöki Biztonsági Szolgálat

A Szövetségi Védelmi Szolgálaton belül működő szervezet feladata a föderáció elnökének és
hozzátartozóinak, valamint az elnöki rezidencia és a speciális eszközök védelme, közvetlen
biztosítása.
11.1.2.

Az orosz titkosszolgálatok általános jellemzése

Az orosz titkosszolgálatok tevékenységükkel kiszolgálják a nemzetközi befolyás növelésére
törekvő orosz politikai és katonai vezetést. Az orosz érdekek védelmében a legfontosabb
célkitűzés a megfelelő nagyhatalmi kapcsolatrendszer kiépítése – orosz értelmezés szerint – a
három stratégiai irányban (nyugatra az EU-val, délre Izraellel és Indiával, keleti irányban
pedig Kínával). Az orosz politikai vezetés célkitűzései között szerepel a „Közelkülföld” mint
orosz érdekszféra megfelelő ellenőrzés alatt tartása, a Nyugat befolyásának háttérbe szorítása
ebben a régióban.
Az orosz döntéshozatali rendszer – a megszerzett és értékelt információk alapján – jól
kidolgozott javaslatokkal és segítségnyújtással áll elő, amellyel Oroszországot stratégiai céljai
eléréséhez szükséges legjobb pozícióba hozza, illetve igyekszik megkerülhetetlenné tenni
magát.
A klasszikus hírszerző tevékenység főleg a gazdaság, a tudomány és a technológia területére
koncentrálódik. A szolgálatok érdeklődésének homlokterébe emellett egyre inkább a
szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, továbbá a belbiztonsági kérdések kerülnek. A
polgári és katonai hírszerzés érdeklődési területei – a korábbi merev elhatárolódást felváltva –
fokozatosan közelednek egymáshoz.
Műveleti munkájuk kapcsán megállapítható, hogy az információszerző tevékenységben ismét
megnövekedett a klasszikus rezidentúrális munka jelentősége. Működésükben a humán
források kiaknázása dominál a technikai módszerek alkalmazásához képest.
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11.1.3.

Összegzett következtetések az orosz nemzetbiztonságról

Egyre jobban érezteti hatását Putyin 2000-ben meghirdetett programja, amely az erőtől
duzzadó Oroszország megteremtését, a jólét és a nyugalom felé vezető út megnyitását, az
árnyékgazdaság diktatúrájának felszámolását, a mindenkire egyformán érvényes gazdasági
szabályok bevezetését, az adók csökkentését, a bürokrácia visszafogását, és főleg az állam
szétesésének megállítását ígérte az ország polgárainak.
A gazdasági sikerek fényében ma még nem lehet eldönteni, hogy a hatalom Putyin alatti
példátlan központosítása milyen irányba fordítja Oroszországot. Putyin erős, paternalista állam
kialakításában és fenntartásában látja a garanciát arra, hogy Oroszország ismét a világpolitika
egyre inkább meghatározó szereplőjévé váljon. A szervezettebb államhatalom nem kis részben
épp a volt KGB-alkalmazottak szerepvállalásának köszönhető. Az elmúlt négy évben a civil
állami tisztségek legalább huszonöt százalékát a KGB által kiképzett emberek töltötték be. Az
ex-KGB-sek közül sokan, akik a kilencvenes években a privát szférában helyezkedtek el,
Putyin hatalomra jutását követően elkezdtek visszaáramlani az állami szolgálatba. A KGBtisztek egyre nagyobb mértékben töltenek be választott szövetségi és regionális tisztségeket.
Minél magasabb szintről van szó, a koncentráció annál nagyobb. Putyin magával hozta a
hatalomba bizalmasainak és munkatársainak a körét, míg azok az emberek szintén a sajátjukat,
és így tovább.
Az orosz biztonsági szolgálatok alkotmányos felügyelete demokratikus jegyeket mutat, de a
tényleges irányítás és ellenőrzés valójában az államfő kezében összpontosul. Putyin elnök
hatalomra kerülése megerősítette az orosz titkosszolgálatok reputációját, illetve tevékenységük
aktívabbá vált. A vezetői személycserék és új törvények tovább erősítették a biztonsági
szolgálatok befolyását (ez valójában nem korlátozódik a biztonsági szolgálatokra, hanem
kiterjed a fegyveres erőkre is), tovább szilárdítva az erőpolitikát képviselő politikai vezetők
helyzetét.
A bevezetőben a KGB hatékonyságának egyik fő elemeként tüntettük fel az egyes
szolgálatokat centralizáltan összefogó rendszert, szervezetet. Az elmúlt két-három évben
történt változtatások azt a jól felismerhető szándékot tükrözik, hogy vissza kell térni a jól
bevált KGB-s sajátosságokhoz. Megfigyelhető, hogy a titkosszolgálati reformok alapvetően
egy irányba vezetnek, egy központosított struktúra felé, melynek jelen esetben középponti
eleme a Szövetségi Biztonsági Szolgálat.
Felvetődhet a kérdés: vajon a KGB újjáélesztéséről, vagy csupán egy jól átgondolt, nagy
volumenű szerkezeti átalakításról van szó. A világ sokat változott az elmúlt tizenöt évben, új
típusú kihívások jelentek meg, és ezek kezelését, valamint Oroszország globális befolyásának
visszaszerzését a jelenkori orosz vezetés egy erős titkosszolgálatra támaszkodva kívánja
megvalósítani. Az már más kérdés, hogy ez a szervezet az előjelek szerint olyan jogkörrel
lehet majd felruházva, amely a KGB korlátlan hatalmát idézi.
A jövő ugyanakkor még sok meglepetést, bizonytalanságot hordoz magában – lehet-e a
karizmatikussá vált Putyinnak hasonlóan népszerű utóda, és vajon megmarad-e annál a
politikánál, amellyel a jelenlegi elnök Oroszországot irányítja.
11.2. Kína262
A kínai hírszerzési illetve titkosszolgálati munka alapját a kínai állambiztonsági és titokvédelmi
törvény, valamint a Büntető Törvénykönyv kémkedésre és államellenes tevékenységre
vonatkozó kitételei, mint a nemzetbiztonsági szolgálatok működésének jogi háttere biztosítják.
A kérdésnek Kínában és az angolszász országokban, valamint az Interneten kiterjedt
szakirodalma van. A több szempontúság jegyében az érdeklődőknek feltétlenül érdemes
„felkeresniük” többek között a „Kínával foglalkozó amerikai Kongresszusi Végrehajtó
Bizottság” (CECC) és a nemzetközi jogi, emberjogi és jogvédő szervezetek internetes honlapját,
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a brit és más európai parlamentek külügyi, jogi stb. bizottságainak idevágó témaköri jelentéseit
stb.
A kínai katonai (hadászati) felderítés (hírszerzés) szervezését, más különleges
(nemzetbiztonsági) szolgálatokkal való kapcsolatait – alá-, fölérendeltségi viszonyát,
együttműködését – és munkamódszereit részben külföldi (amerikai), részben eredeti kínai
források alapján lehet megtalálni.
A szervezést illetően az Amerikai Tudósok Társasága (Federation of American Scientists)
honlapja (www.fas.org) tűnik a leghitelesebb nyílt külföldi forrásnak. Noha a rajta szereplő
adatok, értékelések nem naprakészek (több évesek), nincs megbízható értesülés arról, hogy a
kínai katonai (és polgári) felderítést időközben jelentősen átszervezték volna, ezért a Társaság
továbbra is elfogadható egyféle szaktekintélynek a kérdésben.
11.2.1.

Nemzetbiztonsági vonatkozású Szervezetrendszer

A kínai nemzetbiztonsági szolgálatok a KKP Központi Bizottsága elvi irányítása alatt
tevékenykednek. Maga a kommunista párt, annak különböző intézményei (pl. Fegyelmi
Bizottsága) és az egész társadalmat átszövő hálózata (az alapszervezetekig lemenően) egy
erősen központosított információs struktúraként is felfogható, amely gyűjti és összegzi úgy a
belső szervezeti tevékenység, mint a külkapcsolatok vitele során keletkezett információkat.
Ezt a felépítést képezi le a civil közigazgatás is. A „régi” struktúrák meglepő életképességét
bizonyította a SARS-járvány (2003) kitörése után működtetett rendszer, amelyben a
lakóbizottságok közvetítésével az egyes emberektől kezdve a helyi önkormányzatokon
keresztül a legfelső állami szervekig oda-vissza továbbították a naprakész adatokat a
megbetegedésekről és az intézkedéseket az elhárítás érdekében bevezetett rendszabályokról.
Ez az – egészségügyben bevált – gyakorlat a kínai szükséghelyzeti, válságkezelő („emergency
response”) szisztéma általános modellje.
A kifejezetten nemzetbiztonsági információk kezelésére szakosodott szervezetek az alábbiak:
– Állambiztonsági Minisztérium;
– Közbiztonsági Minisztérium;
– A Kínai Népi felszabadító Hadsereg (KNFH) második, harmadik és negyedik
csoportfőnöksége, a Politikai Főcsoportfőnökség egyes osztályai és a haderőnemi
felderítő szolgálatok;
– A FAS ebbe a körbe (a különleges információszerző szervezetek közé) sorolja az Új
Kína Hírügynökséget is. Ez bizonyos fokig túlzás, hiszen minden állami hírügynökség
többé vagy (kívánatosan) kevésbé politikai befolyás alatt áll, és sajátos tevékenysége
révén sokszor olyan bizalmas értesülésekhez jut, amelyeket nem a tömegtájékoztatásban,
hanem esetleg a titkosszolgálatok érdeklődésének kielégítésére használ fel (vezetői által
tudottan, vagy munkatársai „egyéni” elkötelezettségén keresztül). Nem lehetetlen, hogy
ez Kína esetében szervezetten, intézményes módon megy végbe.
A felsorolt szervezetek közül leginkább a KNFH 2. Csoportfőnöksége érdekes, de néhány szót
a többiekről is érdemes szólni.
a) Az Állambiztonsági Minisztérium belügyi hírszerző (országos jelentőségű ügyek);
A következő „irodákból” (igazgatóságokból) áll:
– külügyi hírszerző;
– különleges közigazgatási területek (Hongkong, Macao, Tajvan) ügyeivel
foglalkozó;
– technológiai (műszaki támogató = lehallgató);
– regionális jelentőségű ügyek;
– kémelhárító;
– tájékoztató (napi jelentő);
– kutató-elemző (bázisa a Jelenkori Nemzetközi Kapcsolatok Intézete);
– belső elhárító;
625/1098

11. Jelentősebb külföldi titkosszolgálatok és érintettségük különböző hírekhez kapcsolhatóan

– tudományos és műszaki hírszerző-tájékoztató (főleg OSINT);
– számítástechnikai támogató;
– egyéb igazgatóságok, főosztályok (titkárság, politikai, személyügyi, oktatási,
pénzügyi főosztály, pártbizottság stb.).
A minisztérium országszerte kihelyezett hivatalokat és ügynökségeket működtet,
amelyekkel a helyi párt-, állami (közigazgatási) és rendőrségi szervek együttműködésre
kötelezettek.
A minisztérium saját tudományos és oktatási intézményekkel is rendelkezik.
Az Állambiztonsági Minisztérium 2. Igazgatósága foglalkozik külső hírszerzéssel.
Megjegyzendő, hogy katonai ügyekben az igazgatóság nem illetékes, illetve nem
„témavezető” szervezet, vagyis az esetlegesen birtokába jutott katonai vonatkozású
adatokat meg kell osztania a KNFH 2. Csoportfőnökségével. Az igazgatóság – a kapott
irányelvek szerint – meghatározza az adatszerzés prioritásait, irányítja a külföldön
folytatott ügynöki hírszerzést, feldolgozza, értékeli és jelenti a beérkezett információkat.
Az igazgatóság fel van hatalmazva „illegális” műveletek végzésére külföldön, azaz
külföldi állampolgárságú ügynököket szervezhet be és „futtathat” (vagy „altathat”). Ezen
kívül nagyszámú „megnyert” munkatársat foglalkoztat, akiket főleg a külföldön
tevékenykedő kereskedelmi vállalatok, bankok, biztosító társaságok, hajózási és egyéb
ügynökségek tisztségviselői közül verbuvál. A külföldön települt kínai nagykövetségekre
és konzulátusokra fedőbeosztású munkatársakat telepít, akiknek fő feladata a hírszerzés,
és külön (a külügyi, diplomáciai vonaltól független) csatornán jelentenek. Ügynökei
vannak a nemzeti hírügynökség és a vezető napi-, heti- és havi lapok külföldi tudósítói
között is.
Az igazgatóság gazdasági, politikai és technológiai (műszaki-tudományos) felderítést
folytat. A közelmúltban is kerültek napvilágra olyan esetek, amelyek azt tanúsítják, hogy
a kínai hírszerzés nem riad vissza a bonyolult, „játszmás” ügyektől sem, és azokban
nagyfokú jártasságról, tapasztalatról és szakértelemről tesz tanúbizonyságot (volt példa
az FBI-ba történt sikeres „beépülésre” is). Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül,
hogy a nyilvánosságra hozott részletek mindig tartalmaznak „legendás” körülményeket
is.
b) A Közbiztonsági Minisztérium szintén rendelkezik egy „hírszerző” részleggel
Elsősorban a rendőrség hatáskörébe tartozó, a szervezett bűnözéssel és a terrorizmussal
kapcsolatos, különleges adatgyűjtési módszerekkel megszerzendő gazdasági, politikai,
illetve a hírközlési és számítástechnikai biztonsághoz köthető információk megszerzésére
szakosodott.
A minisztérium Tudományos-technikai Hivatala a közbiztonsági munka országos szintű
műszaki, számítástechnikai, anyagi támogatását végzi. Hozzá tartoznak a
forgalomszabályozó rendszerek, a kül- és beltéri megfigyelés („bekamerázás”), a
telefonlehallgatás, a bűnügyi nyilvántartások (ujjlenyomat- és más személyazonosítási
rendszerek), a rendőrség belső hírközlési (rádió-összekötési, analóg és digitális
adattovábbító) hálózatának üzemeltetése stb. Pekingben és más nagyvárosokban a
folyamatos kamerás (vizuális) megfigyelés lefedi a diplomata- és üzleti negyedeket, a
közintézményeket. Korszerű beléptető rendszereket alkalmaznak a közintézményeknél,
kiemelt objektumoknál, és – többek között – a külföldiek által látogatott egyes kiemelt
turistalátványosságoknál
is
(automatikus
ujjlenyomat-azonosítóval
párosított
elektronikus kártya mint belépőjegy). A SARS-járvány kapcsán szinte minden nyilvános
helyen, a kisebb üzleteket is beleértve, tizedfoknyi pontosságúra beállított infravörös
kamerákkal ellenőrizték a látogatók testhőmérsékletét. Sajtóbeszámolók szerint az utóbbi
időben állítólag több kínai számítástechnikai rendszer elleni informatikai támadást
visszavezettek konkrét külföldi IP címekre. Néhány évvel ezelőtt a kínai központi TV
munkatársaival együttműködve, a közbiztonsági és az állambiztonsági szervek
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(feltehetően a hadsereget is bevonva) utca-házszám pontosságig beazonosították annak a
Tajpejben települt kalózadónak a címét, amely „ellopott” egy kínai műholdas TVcsatornát, hogy azon a törvényen kívüli Falunkung-szervezet propagandaadását
sugározza. Mindezek az esetek jellemző módon világítanak rá a kínai nemzetbiztonsági
szolgálatok technikai képességeire és lehetőségeire.
A Közbiztonsági Minisztérium közvetlen alárendeltségébe tartozik az ún. Fegyveres Népi
Rendőrség (PAP), amelynek létszáma több mint egymillió fő. A szervezet békeidőben
közbiztonsági, karhatalmi, partvédelmi, határőrizeti, tűzvédelmi, szabotázs és terror
elleni feladatokat, valamint kiemelt objektumok – pl. nagykövetségek, minisztériumok,
nagyberuházások, műszaki létesítmények (hidak, gátak stb.) – őrzés-védelmét látja el.
Háborúban visszakerül a katonaság kötelékébe és katonai biztonsági, harcbiztosító,
hátországvédelmi, szabotázs- és terrorelhárító, partvédelmi, felderítő stb. feladatokkal
bízzák meg. A PAP jogállása és szervezése alapján katonai szervezet (békében civil
minisztérium alatt). Állománya katonai kiképzésben részesül, felszerelése, fegyverzete
jobb, mint a rendőrségé. Kerekes páncélozott szállító- és harcjárművekkel, légi
megfigyelésre (felderítésre) alkalmas repülőgépekkel, helikopterekkel rendelkezik, a
gyéren lakott területeken nagy hatótávolságú járőrözést folytat. Egyesíti a civil és a
katonai rendőrség funkcióit.
c) A katonai felderítés.
A fő katonai felderítő szervezet a Vezérkar 2. Csoportfőnöksége, amely a hadászati
hírszerzésért felelős központi apparátusán kívül a területi parancsnokságok 2. törzs
(hadműveleti-harcászati felderítő) osztályai fölött is szakmai felügyeletet, irányítást
gyakorol. A felderítő csoportfőnök egycsillagos tábornok (vezérőrnagy), akinek
közvetlen felettese hagyományosan a nemzetközi katonapolitikai és hírszerzéssel
kapcsolatos ügyekért felelős VKFH (2005-ig hosszú éveken keresztül Xiong Guangkai
vezérezredes, aki korábban maga is volt felderítő csoportfőnök, töltötte be ezt a posztot).
A 2. Csoportfőnökség HUMINT, SIGINT, IMINT, elemző-értékelő és támogató
szervezetekből áll.
A HUMINT-on belül külön osztályok foglalkoznak az ügynöki (illegális) felderítés és a
külkapcsolati hírszerzés (katonai attasék) irányításával.
Az Elemző-értékelő Igazgatóság (angolul Analysis Bureau) szervezetéhez tartozik a
Helyzetértékelő és Jelentő Központ (National Watch Center).
Az értékeléseket közvetlenül jelentik a Központi Katonai Bizottságnak és más katonai
szerveknek.
A katonai felderítés munkájában is növekvő arányt képvisel a nyílt információk
(nyomtatott és elektronikus sajtó, egyéb) feldolgozása (OSINT).
A csoportfőnökség a pekingi, országos hatáskörű központ mellett területi
kirendeltségeket működtet a fő hadászati irányokban (az 1. sz. Hivatal pl. a Tajvannal
kapcsolatos információgyűjtésre szakosodott).
A katonai felderítés elméleti-tudományos háttérintézménye a pekingi Kínai Nemzetközi
Hadászati Tanulmányok intézete (CIISS), amely több időszakos tájékoztató kiadványt
publikál értékelésekkel és tanulmányokkal. A negyedévenként megjelenő, angolra is
lefordított Stratégiai Szemlét külföldi attasék és partnerintézmények is megkaphatják, a
tíznaponként elkészített „katonai híradó” (Waijun Dongtai=Movement of Foreign
Armies) azonban csak a KNFH magasabb egységparancsnokai számára hozzáférhető,
hadosztályszintig. A CIISS főigazgatója – nem meglepő módon – még ma (2006
novemberében) is Xiong Guangkai vezérezredes.
A csoportfőnökség Nanjingban (Nanking) működteti a Nemzetközi Kapcsolatok
Intézetét. Itt oktatják idegen hadsereg-ismeretre, illetve katonapolitikára és hadászatra,
valamint „szakmai” tárgyakra a külföldi szolgálatteljesítésre kijelölt katonai attasékat (és
állítólag az ügynöki állományt is).
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A KNFH 3. (híradó) csoportfőnöksége hadászati rádiótechnikai felderítést (is) folytat. A
csoportfőnökség felderítésben foglalkoztatott állományának létszáma közel 20 000 fő
(nem számítva a hadműveleti-harcászati híradó csapatok mintegy 300 000 katonáját). A
csoportfőnökség önálló irányító, adatszerző, továbbá elemző-értékelő és jelentő
szervezetekkel rendelkezik, de adatait és értékeléseit megosztja a 2. Csoportfőnökséggel
is. A rádiótechnikai bemérő és lehallgató állomások az egész ország területén, főleg a
határok mentén megtalálhatók, állandó települési helyeken vagy földi, vízi, illetve légi
járműveken. Újabban mind nagyobb jelentőségre tesz szert a műholdas kommunikáció
felderítése, lehallgatása és megfejtése, amelyben a kínaiak állítólag „szép eredményeket”
értek el.
A 3. csoportfőnökség alárendeltségében működik a luoyangi katonai nyelviskola, ami az
egész KNFH részére képez tiszteket, sőt külföldiek is tanulhatnak ott.
A 4. (elektronikai harci) csoportfőnökség hatáskörében és eszközeivel ELINT
tevékenység folyik.
A haderőnemek (a légierő és a haditengerészet) békében csak korlátozott mértékben
képesek hadműveleti-harcászati felderítő tevékenységre, a határokhoz közeli tengeri
térségekben és légtérben. A haditengerészet néhány elektronikai felderítésre kialakított
hajóval, a légierő többnyire elavult harci és szállító gépekre (H–5, H–6, J–6/7/8, Tu–154)
felszerelhető eszközök felhasználásával folytat felderítő tevékenységet. Erőfeszítéseket
tesznek korszerű hadászati (elektronikai) felderítő repülőgépek és fedélzeti berendezések
beszerzésére (a nemzetközi katonai szaksajtó szerint Izraeltől vagy Oroszországtól).
Újabban megjelentek a pilóta nélküli felderítő eszközök is.
A légi fényképeket és más felderítési adatokat a légierő 6. sz. Kutató Intézetében
(Peking) dolgozzák fel.
Viszonylag új felderítési nem a műholdas felderítés. Egyes külföldi értékelések szerint a
kínai műholdakon elhelyezett felderítő eszközök felbontóképessége 4–5 m. Ez lehet,
hogy elmarad a legkorszerűbb (amerikai, orosz, brit, francia) rendszerekétől, de
mindenestre Kína ott van azon kevés ország között, amelyek (Indiát, Izraelt, Japánt és
Brazíliát is beleértve) önálló műholdas felderítésre (és navigációra) képesek. Peking az
EU-val együttműködve bekapcsolódott a GALILEO műholdas navigációs rendszer
fejlesztésébe is. Kína a harmadik ország a világon, amely képes ember vezette űrhajó
fellövésére, aminek nyilván vannak és lesznek katonai vonatkozásai is.
A FAS szerint a KNFH Politikai Főcsoportfőnökség Nemzetközi Osztálya katonai
(belső) elhárítással és támadólagos elhárítással foglalkozik.
Fentieken kívül még számos állami intézmény, civil és katonai szervezet foglalkozik
információgyűjtéssel és értékeléssel. A hadtudomány, azon belül az ún. „nagy stratégia”
vagy geostratégia, továbbá a szorosabb értelemben vett hadászat és a hadműveleti
művészet, a katonai doktrína és a nemzetbiztonsági szakterületek tanulmányozásának
fontos központjai, kutató műhelyei jöttek létre és működnek országszerte.
11.2.2.

Munkamódszerek

A múlt század 80-as éveitől kezdődően – a külpolitikai „nyitás” hatásaival, a gazdasági és
technológiai információk iránti igény növekedésével és a világban végbemenő hatalmi
átrendeződéssel összhangban – Kínában szakmai körökben is egyre kifejezettebb törekvés
mutatkozik arra, hogy a katonai felderítésben (a „hadügy forradalmának” részeként)
végbemenő jelentős változásokat elméletileg is megalapozzák. Részben a téma iránti
társadalmi érdeklődést kihasználva a kutatómunkába bevonták a tudományos élet polgári
képviselőit is, és – a nyugati titkosszolgálatok tevékenységét „leleplező”, illetve a kínai
hírszerzést/elhárítást népszerűsítő propaganda ízű kiadványokon kívül – több, a tárgykörhöz
kapcsolódó komolyabb tanulmányt is megjelentettek. Elméleti kutatóműhelyek jöttek létre a
Nemzetvédelmi Egyetemen, a Katonai Akadémián, de polgári intézményeknél is, mint pl. a
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nanjingi és a wuhani egyetemen. Ez utóbbi összefoglaló monográfiákat is kiadott „A
hírszerzés tudományának elvei” és „A hírszerzés kutatása” címmel (1983, 1989).
A kínai vezetés felismerte (elfogadja) az információszerzés és feldolgozás jelentőségét
(miközben a felderítésben és elhárításban az információáramlás kontrollját is lehetővé tevő
eszközt lát), és a biztonsági követelmények korszerűbb értelmezésével viszonylag szabad
publikálási, véleménykifejtési lehetőséget enged a szakértők egy szűk, kedvezményezett
csoportjának. Nemcsak az információtechnikai ipar, hanem a széleskörű nemzetbiztonsági és
katonai alkalmazások elméleti alapjai is fejlődhettek és a gyorsan változó körülményekhez
igazodhattak. A 2002 januárjában napvilágot látott „Hírszerzés és nemzetbiztonság” c.
gyűjteményes tanulmánykötetbe („Shishi” Kiadó, Peking) már a 2001. szeptember 11-i,
Egyesült Államok elleni terrortámadás következményeinek felderítő szempontú elemzését
tartalmazó részeket is bedolgoztak. Ebben az összefüggésben térnek ki az „elfelejtett” kis
országok és kis nyelvek (hírszerzés számára vett) növekvő fontosságára, a specialisták
képzésére, a transznacionális fenyegetések új jellegzetességeire.
Kínai nézetek szerint a katonai hírszerzés elmélete és annak gyakorlati alkalmazása a
hadtudomány része. A hadtudomány tárgya a hadügy – azaz a hadvezetés, a háborús
felkészülés és tevékenységek – katonai oldala. Maga a háború kínai felfogásban (a még élőnek
tekintett marxizmus-leninizmus tanításának megfelelően) a politika folytatása más
eszközökkel, a politika pedig a gazdaság koncentrált kifejeződése, míg a gazdaság az alapvető
osztályérdekek megtestesülése.
A hírszerzés hagyományos értelmezésben katonai támogató tevékenység, amelynek lényegi
tartalma az ellenség (hadviselési képességét meghatározó) katonai, politikai, gazdasági stb.
helyzetéről szóló adatok megszerzése, elemzése és értékelése – döntően a katonai felderítés
erőivel, eszközeivel és módszereivel.
A hírszerzés modern értelmezése a lehető legszélesebb értelemben vett „információ” és a
„tudás” fogalmára épül. Eszerint a hírszerzés a döntéshez szükséges tudás megszerzése és
átadása (rendelkezésre bocsátása, megosztása), illetve annak felhasználása a
problémamegoldásban. Mind a döntéshozatal, mind az információszerzés lényegi sajátossága
az egymást kizáró lehetőségek közötti választás. A hírszerzés további megkülönböztető
ismérvei: titkosság (minősített információk kezelése), hasznosság (társadalmi érték),
folyamatosság, szerteágazóság, koncentráltság stb.
A katonai hírszerzést a dialektikus ellentmondás (az ellenséggel való szembenállás, a
céltudatos ellentevékenység feltételei közötti működtetés), a nagyfokú szervezettség, az
intézményesített (állami) jelleg, a fontosság (politikai-katonai jelentőség) és a katonai
szolgálati megkötöttségek jellemzik.
A katonai hírszerzés elmélete a hadtudomány egyik ága. Szorosan és közvetlenül kapcsolódik
az olyan társadalom- és természettudományokhoz, mint pl. nemzetközi politika,
vezetéselmélet, katonai prognosztika, pszichológia, műszaki tudományok, számítástechnika,
hadigazdaság stb. Áttételesen kapcsolódik a filozófiához, a nyelvtudományhoz, a logikához, a
szociológiához és más tudományterületekhez. Fő módszerei: a filozófiai elemzés (elméleti
alapja – a hivatalos kínai nézetek szerint – a dialektikus és a történelmi materializmus), a
rendszerelméleti megközelítés, a logikai összefüggések feltárása (indukció és dedukció),
továbbá az ún. transzplantáció (áttétel), azaz egy tudományág eredményeinek átvitele egy
másikra.
Kínai nézetek szerint az adatszerzés („collection”) a felderítési (hírszerzési) ciklus egyik
legfontosabb része. Kiemelendő az adatszerzés tervszerűsége, célirányossága, folyamatossága
és rendszeressége. Az adatszerzésnek jövőorientáltnak és tudományos igényűnek, általánosnak
(szerteágazónak) és mégis koncentráltnak kell lennie. Az adat csak akkor használható fel az
elemzés-értékelésben, ha rögzítve van a megszerzés és a vonatkozás ideje, helye, a tárgyát
képező esemény (történés) oka, célja, (várható) eredménye, következménye, az adatszerzés
forrása. Az adatokat már békében gyűjteni, és tudományosan rendszerezni (valamint
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feldolgozni) kell. Lényegi szempont az adatszerzés integráltsága (összevethetőség,
megerősíthetőség), a források sokfélesége („all-source” jelleg), a megszerzett információk
pontossága. Az információszerzés katonai, rendészeti, védelemgazdasági, politikai és
diplomáciai, katonaföldrajzi, demográfiai, társadalmi stb. értesülésekre terjed ki.
Az ügynöki hírszerzés rejtett, támadólagos, aktív, nehéz, veszélyes, időigényes és költséges. A
katonai attasék a diplomáciai életben, társadalmi tevékenység során, baráti kapcsolatok útján,
személyes megfigyeléssel, nyílt forrásokból, anyagok, tárgyak beszerzése révén, a hírszerző
együttműködésbe való bekapcsolódással és egyéb módon szerezhetnek értesüléseket. A
katonai felderítés a hírszerzés speciális szakága. A „népi” hírszerzés a (szocialista) társadalom
(lakosság) legkülönbözőbb rétegeinek önkéntes, ellenszolgáltatástól mentes hozzájárulását
jelenti a felderítő és az azt támogató tevékenységekhez a szembenálló fél erőire, a terepre, a
helyi körülményekre, a közhangulatra, az ellenséges tevékenységekre és az elhárításukhoz
szükséges feltételekre vonatkozó értesülések megszerzésével és közlésével. A technikai
hírszerzés egyre fontosabb szerepet tölt be, de nem helyettesítheti az emberi erők
alkalmazását.
Kínai nézetek szerint is növekvő jelentőségű a nyílt források (OSINT) felhasználása az
információszerzésben.
Kínai nézetek szerint az elemzés-értékelés, illetve annak lényegi válfaja, az ún. kutatás
(research) módszertana a hírszerzés elméletének központi része. Az elemzés-értékelés magas
szintű tudományos kutató tevékenység, tartalma a megszerzett adatok (információk)
tudományos módszerekkel történő elemzése (analízise) és összegzése (szintézise)
összehasonlítás, ítéletalkotás és következtetés útján. Lényegét tekintve logikai folyamat, amely
feltárja tárgyának minőségét, kapcsolódásait, összefüggéseit és szabályait.
A hírszerzés általános elmélete a kínai elvek szerint magában foglalja az olyan járulékos
kérdések kutatását is, mint pl. a személyügyi munka (a katonai hírszerzők kiválogatása,
képzése, ösztönzése), továbbá a technikai, jogi, szervezési, együttműködési és egyéb ügyek.
11.2.3.

A kínai nemzetbiztonsági felfogás összegezve

A kínai elméleti művekből kitűnik az az igyekezet, hogy a nyugati szakirodalomból átvett
terminológiákat, fogalmi kategóriákat összeegyeztessék a marxizmus-leninizmus
szóhasználatával, és mintegy „álcázva” becsempésszék a hazai szakmai köztudatba. Új viszont
a hírszerzés tevékenységének az információs korszak viszonyaihoz igazítása, a korábban még
dogmatikusan elítélt, nyugatról származó „áltudományos” módszerek fenntartások nélküli
átvétele (kibernetika, katasztrófaelmélet stb.), különösen az elemzés-értékelés (kutatás)
gyakorlatában. Ez viszont arra utal, hogy nem csak a módszerek (pl. a nyílt információk
növekvő arányú feldolgozása), hanem a mögöttük húzódó elvi felismerések elfogadása és
integrálása, azaz a gondolkodásmód megváltozása is (fokozatosan) végbemegy.
Viszonylag kevés szó esik a számítástechnika alkalmazásáról, azonban – ismerve a polgári
területeken elért eredményeket és fejlődést, beleértve a lakosság lelkesedését a műszaki
(elektronikai, híradástechnikai) újdonságok iránt – ez inkább céltudatos elhallgatás lehet.
Feltehető, hogy a fő erőkifejtés egyik kiemelt iránya éppen a számítógépes adat- és
tudásbázisok területe.
A „klasszikus” kínai hadtudományból őrizték meg az ún. „népi hírszerzés” fogalmát és
módszereit. E kategória továbbélése egyben azt is jelzi, hogy a kínai különleges szolgálatok
gyakorlatilag minden állampolgárral, mint potenciális hírszerzővel (vagy elhárítóval)
számolnak.
Az elméleti munkák szakmai igényességéből az következik, hogy a felhalmozott ismeretek
mögött tényleges tapasztalat, jól működő felderítő szervezetek állnak.
A kínai katonai és polgári felderítés/elhárítás szervezéséről, erőiről és munkamódszereiről
angol nyelven viszonylag átfogó képet nyújt a JANE’S kiadványa (CHINA’S
INTELLIGENCE AND INTERNAL SECURITY FORCES) és az Amerikai Tudósok
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Társaságának honlapja (www.fas.org.) a kínaiul tudóknak pedig az előzőekben ismertetett
kínai könyvek.
11.3. Izrael263
11.3.1.

Az Izraeli Hírszerző Közösség tagjai

– a Moszad (Hírszerző és Különleges Műveleti Intézet);
– a Shabak (Belbiztonsági Hivatal, vagy Shin Bét, vagy Izraeli Biztonsági Szolgálat);
– az Aman (Izraeli haderő – Katonai Hírszerző Igazgatóság).
A szolgálatok parlamenti felügyeletét az izraeli parlament (Knesszet) külügyi és védelmi
bizottsága látja el.
11.3.1.1.

Moszad (Hírszerző és Különleges Műveleti Intézet)

A miniszterelnök közvetlen alárendeltségében működő Moszadot 1951. április 1-jén hozták
létre Dávid Ben Gurion miniszterelnök utasítására. „A hazánkért, amely megalakulása óta
ostrom alatt van. A hírszerzés képezi a védelem első vonalát... meg kell tanulnunk, hogyan
ismerjük fel, hogy mi zajlik köröltünk.” A hidegháború kezdeti időszakában a szervezet a
következő nevet viselte: Központi Koordinációs, Hírszerző és Belbiztonsági Intézet,
Moszad. A szervezet ma már csak a Moszad nevet viseli, ami héberül annyit jelent, hogy
intézet.
A szervezet feladata az emberi erőkkel folytatott információgyűjtés, valamint titkos
műveletek végrehajtása, beleértve paramilitáris akciókat, célzott megsemmisítést és
terrorelhárítást is. Tevékenységét főként az arab országokra és szervezetekre koncentrálja az
egész világon. A Moszad feladatai közé tartozik a különböző országokban élő zsidó
menekültek Izraelbe juttatása. A Moszad állományának létszáma 1200–2000 fő között
mozog. A szervezet vezetőjének neve hagyományosan titkos volt, illetve csak egy nagyon
szűk, döntéshozói kör ismerte, a tradícióval 1996-ban szakítottak.
A Moszad felépítése. A szervezet belső felépítése és működése titkos. A nyílt forrásokból
megszerezhető információk alapján a Moszad fontosabb részlegei a következők:
– A legnagyobb az Adatgyűjtő részleg, amely a hírszerző tevékenységért felel.
Külföldön diplomáciai és egyéb fedéssel irodákat működtet. A részleg osztályokra van
felosztva, amelyek különböző földrajzi területekért felelősek, illetve irányítják és
felügyelik a telepített ügynökök munkáját.
– A Politikai Műveleti és Összekötői részleg elsőrendű feladata a külföldi hírszerző
szolgálatokkal (partnerszolgálatokkal) történő együttműködés, illetve kapcsolattartás
azokkal az országokkal, amelyekkel Izraelnek nincs hivatalos diplomáciai kapcsolata.
– A Különleges Műveleti részleg (más néven Metsada) végzi a célzott likvidálásokat, a
különböző szabotázs és pszichológia hadviseléssel kapcsolatos akciókat.
– A Lohamah Pszichológia részleg felel a pszichológia hadviselésért, a propaganda és
félrevezető tevékenységért.
– A Kutatási részleg készíti a napi, heti és havi jelentéseket. A részleg 15 osztályból áll
(többek között Nyugat-Európa, Egyesült Államok Afrikai és Közel-Kelet).
– A Technológiai részleg elsősorban olyan eszközök fejlesztésével foglakozik,
amelyeket a különböző akciók során alkalmaznak.
11.3.1.2.

Shabak

Belbiztonsági Hivatal, vagy Shin Bét, 2002 óta Izraeli Biztonsági Szolgálat
A Shabak szintén a miniszterelnök közvetlen alárendeltségében működik. Fő feladata a
kiemelt személyek és létesítmények védelme, hírszerzési adatok gyűjtése
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terrorszervezetekről, személyekről, valamint terrorakciók megelőzése. Ez utóbbi érdekében a
palesztin területeken is folytat hírszerzést. Szoros együttműködést folytat a rendőrség
illetékes szervezeteivel és a katonai hírszerzéssel.
A Shabaknak három műveleti és öt támogató osztálya van.
– Arab Ügyek Osztálya. A terrorellenes műveletekkel, politikai zavarkeltéssel és az arab
terroristagyanús személyek nyilvántartásával foglalkozik. A Shabak egységek ún.
Mist'aravim titkos egységekkel együttműködve vettek részt a felkelés
visszaszorításában. Ez a részleg működik közre a Hamasz katonai szárnyának
visszaszorításában is.
– Nem-Arab Ügyek Osztálya. Korábban kommunista és nem-kommunista részlegre volt
osztva. Az osztály feladata a nem-arab országokkal kapcsolatos események
figyelemmel kísérése, külföldi titkosszolgálatok beszivárgása, illetve Izraelbe delegált
külföldi missziók megfigyelése. Az egykori Szovjetunió tagállamaiból, illetve KeletEurópából származó bevándorlók kihallgatása.
– Védelmi Biztonsági Osztály. Az izraeli kormányépületek, nagykövetségek, hadiipari
létesítmények, tudományos intézetek, erőművek és az El-Al nemzeti légitársaság
biztonságáért felel.
A Shabak feladatai közé tartozik az izraeli szélsőséges jobboldali csoportok és az anarchista
baloldali mozgalmak tevékenységének és tagjainak megfigyelése is. Valószínűleg
rendelkeznek beépített ügynökökkel a szélsőbal pártok soraiban és lelepleztek néhány
külföldi műszaki szakembert, akik a szomszédos arab országok és a Szovjetunió számára
hírszerző tevékenységet folytattak. Az Izraelbe látogató személyek, vallási és nemzeti
hovatartozástól függetlenül – a kiterjedt informátori hálózat révén – a szervezet látókörébe
kerülhetnek.
11.3.1.3.

Aman (Izraeli haderő – Katonai Hírszerző Igazgatóság)

A hétezer fős Aman közvetlen elöljárója a vezérkari főnök, de a szervezet bizonyos
kérdéseket illetően közvetlenül a védelmi miniszter, illetve a miniszterelnök
alárendeltségében működik. A hírszerző közösségen belül az Aman hangolja össze a
stratégiai hírszerző képességek működtetését. Szabályozza az elemző-értékelő tevékenységet
és az ahhoz szükséges információk megosztását. Meghatározza a nemzeti felderítési
követelményeket. Megteremti az ország védelméhez szükséges korai előrejelzés feltételeit,
és szükség esetén végrehajtja a riasztást. A hírszerző közösség adataira támaszkodva évente
elkészíti az Átfogó Nemzeti Stratégiai Értékelést és folyamatosan tájékoztatja az állami és
katonai vezetőket. Meghatározza a nemzeti hírszerző közösség védelmével összefüggő
feladatokat és összehangolja a különböző képességeket. Felderítési adatokkal támogatja a
haderő vezérkarát. Ügynöki tevékenysége a palesztin területekre és az Izraellel szomszédos
országok területére terjed ki. A haderőnemek (szárazföldi erők, légierő, haditengerészet) és a
különböző parancsnokságok (északi, középső, déli, hátországvédelmi) hírszerző
szervezeteinek szakmai irányítását szintén az Aman végzi. Legnagyobb szervezeti egysége a
Unit 8200 (Central Collection Unit of the Intelligence Corps), ami gyakorlatilag a nemzeti
SIGINT tevékenységet folytatja. Az Aman speciális feladatok végrehajtására különleges
fedett erőkkel is rendelkezik (Sayaret Matkal).
Az Aman felépítése: A szervezet élén az igazgató áll. A törzsfőnök felügyelete alatt működik
a Hírszerző Iskola, a Műveletek és Doktrína Részleg, valamint a törzs (személyügy,
logisztika, tervezés és vezetés-irányítás).
11.3.1.4.

Devil’s Advocats („Ördög Ügyvédjei”)

Egy kis létszámú, tapasztalt személyekből álló szervezet. Feladata, hogy a hírszerző
közösség tagjainak elgondolásával szembenálló alternatív megoldásokat dolgozzon ki,
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amelyeket megvitatva feltárja a szervezetek működésének fogyatékosságait, illetve – ha a
rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik – cáfolja a jelentésekben foglaltakat. A „Data
Protection”(adatvédelem) részleg biztosítja az adatok védelmét a hírszerző közösség
valamennyi tagjánál. A „Cenzor” feladata a médiával való kapcsolattartás és a tájékoztató
anyagok előzetes ellenőrzése. A cenzor jóllehet a szervezet állományában van, nincs
alárendelve csak a parlament illetékes bizottságának.
11.4. USA264
Az Egyesült Államok 18 hírszerzéssel (belső és külföldi) foglalkozó szervezettel rendelkezik.
Ezeken kívül a különböző polgári minisztériumoknál s más kormányszerveknél is működnek
híreket, adatokat gyűjtő és elemző szervezetek (összesen mintegy 40), együttvéve alkotják az
ún. Hírszerző Közösséget (National Intelligence Community). A hírszerző szervek fő feladata
biztosítani az USA elnökének és a Nemzetbiztonsági Tanácsnak azokat az információkat,
amelyek szükségesek a külügyi, védelmi és gazdasági politika irányításával és fejlesztésével
kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint amelyeken az Egyesült Államok nemzeti
érdekeinek – a különféle fenyegetésekkel szembeni – védelme alapul.
Az USA Hírszerző Közösség összköltségvetése 2005-ben mintegy 45 milliárd dollárt tett ki.
2006-ban létrehozták a Hírszerző Közösség munkáját segítő Nemzeti Hírszerző Tanácsot és
Vezetési Törzset.
A Nemzeti Hírszerző Tanácsnak (National Intelligence Council – NIC) a tagjait tapasztalt
hírszerző tisztek alkotják, akik többségükben reprezentálják a Hírszerző Közösséghez tartozó
valamennyi szervezetet, s kisebb részben a társadalmi élet és tudomány egyéb területeiről
kerültek ki. A hírszerző tisztek kiemelten foglalkoznak olyan valós és nagy jelentőségű
problémákkal, amelyek a világ egy-egy különösen fontos földrajzi régiójához köthetők, illetve
olyan különösen fontos területekhez, mint például a gazdaság, az illegális fegyverkereskedelem,
proliferáció stb. A NIC-nek van egy központja, amely közép- és hosszú távú stratégiai
tervezéssel, előterjesztések készítésével segíti a Hírszerző Közösség vezetőjének (Központi
Hírszerzés igazgatójának – DCI) munkáját. A NIC a politikusokkal való jó személyes
kapcsolatain keresztül, önállóan folytatott információgyűjtő-kutató munka és a Közösség
elemző-értékelő jelentései alapján szerzett olyan információkat szolgáltat a DCI számára,
amelyeket az felhasznál a politikai döntéshozóknak nyújtott tanácsadás és konzultáció, illetve a
nemzetbiztonsági érdekek és külpolitikai prioritások meghatározása során. A NIC munkája
során nem kis mértékben támaszkodik az államigazgatáson kívüli szakértőkre, a tudomány jeles
képviselőire és a privát szektorra is, hogy friss szemléletet, másfajta megközelítésmódokat és
elemző módszereket vigyen a titkosszolgálati munkába, erősítve ezzel annak hatékonyságát. A
NIC azzal is segíti a Hírszerző Közösség munkáját, hogy folyamatosan értékeli a hírszerző
munka minőségét és együttműködik a Közösség meghatározó vezetőivel a hírszerző stratégia
alakításában, finomításában, hogy az minél jobban és hatékonyabban elégítse ki a legfontosabb
kormányzati igényeket.
Az előzőeken kívül meg kell még említeni a mindenkori elnök és más magas beosztású
személyek és családtagjaik közvetlen biztosítását ellátó USA Titkosszolgálatot (U.S. Secret
Service), amelyet még 1864-ben hoztak létre. (Ez a szervezet védi a washingtoni
nagykövetségeket is.)
11.4.1.

A Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA)

1947. szeptember 18-án a Nemzetbiztonsági Törvény elfogadásával hozták létre. A CIA
tevékenysége feletti törvényességi felügyeletet a Kongresszus külön erre a célra létrehozott
bizottságai gyakorolják.
A CIA feladata, hogy pontos, átfogó és időben küldött, külföldi hírszerzési adatokat,
elemzéseket készítsen; az USA határain kívüli hírszerző-tevékenység, különleges műveletek
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végrehajtásával segíteni az elnök, a Nemzetbiztonsági Tanács és mindazon vezetők munkáját,
akik az Egyesült Államok nemzetbiztonsági politikájának alakításáért és végrehajtásáért
felelősek. A Nemzetbiztonsági Törvényben részletesen is felsorolt feladatai maradéktalan
ellátása érdekében a CIA szorosan együttműködik a Hírszerző Közösség többi szervezetével,
hogy a hírszerzési anyagok felhasználói – legyen az akár washingtoni politikacsináló vagy
katonai parancsnok – a lehető legjobb jelentéseket kapják.
A CIA mint önálló ügynökség, másoktól független forrásokkal is rendelkezik az értékelőelemző munka elvégzéséhez. A CIA a külföldre vonatkozó, illetőleg külföldi eredetű
információkat a nyílt és titkos információgyűjtés különböző közismert és kevésbé ismert
eszközeivel és módszereivel szerzi meg. Az ügynökség élen jár a hírszerzési célú kutatófejlesztő munkában és a csúcstechnológia gyakorlati alkalmazásában is. A lehető legteljesebb,
minden részletre kiterjedő jelentésekkel, elemzésekkel segíti az elnököt a nemzetbiztonságot
érintő összes témakörben.
A CIA szervezeti felépítését a törvényben meghatározott funkcióknak megfelelően alakították
ki, hogy képes legyen érzékenyen és rugalmasan reagálni a világszerte jelentkező kihívásokra.
A CIA egész története folyamán mindig – különösen mióta a globalizáció megkövetelte a
nemzetbiztonsági teendők, prioritások felülvizsgálatát – nagy hangsúlyt fektetett az
alkalmazkodóképességre, hogy kielégítse a hírszerzési anyagok felhasználóinak mindenkori
igényeit. Az ügynökség saját kapacitásának minél racionálisabb kihasználása érdekében
elsősorban a kulcsszerepet betöltő politikaformálók munkájának segítésére koncentrál, és
képviselői, összekötői posztot létesített minden fontos katonai parancsnokságon.
A fentieken túlmenően a többdimenziós globális kihívások leküzdése érdekében, a több
egymást követő igazgatóknak köszönhetően speciális, multidiszciplináris központokat
alakítottak ki, amelyek egy-egy régóta fennálló és tartósnak ígérkező, kiemelt prioritást élvező
biztonsági kockázati tényezővel foglalkoznak. Ezek a központok, illetve szakértői törzsek
olyan kérdésekkel foglalkoznak, mint a proliferáció, a terrorelhárítás, a kémelhárítás, a
nemzetközi szervezett bűnözés, a nemzetközi kábítószer-kereskedelem, a környezetvédelem, a
fegyverzetellenőrzés stb. Ezeknek a multidiszciplináris központoknak a gyakorlatban már
bebizonyosodott eredményességét és együttműködését modellnek tekintve, a CIA saját
hatékonyságának és eredményességének fokozása érdekében erősíteni kívánja a különböző
információgyűjtő diszciplínák és értékelő-elemző tevékenységek partneri viszonyát.
A saját tevékenységének javításán túl a CIA hozzájárul a Hírszerző Közösség
hatékonyságának erősítéséhez a közös érdekű feladatok irányításával a nyílt
információgyűjtés, vagy például a légi- és űrfelvételek kiértékelése, közös hasznosítása terén.
Az ügynökség aktív kezdeményezője a stratégiai partnerségnek a többi hírszerző szolgálattal a
kutatás-fejlesztés és technikai információgyűjtés területein. Végezetül a CIA aktívan részt vesz
a közösség elemző munkájában és az elemzési munkatervnek megfelelően, koordinálja azt,
hogy az egyes feladatokat mindig az arra illetékes ügynökség kapja, vagyis a lehető
leghatékonyabban legyenek lefedve a kulcsfontosságú területek.
A Központi Hírszerző ügynökség szervezetébe tartozik a Műveleti Igazgatóság (Directorate of
Operations – DO), amelynek fő feladata a külföldi hírszerzés, valamint az országon belüli
ellenséges elemek felderítése és figyelemmel kísérése.
A Tudományos és Technológiai Igazgatóság (Directorate of Science and Techology (DST) a
CIA és a Hírszerző Közösség támogatását látja el. Az Analizáló Igazgatóság (Analytical
Directorate of Intelligence (DI) szervezete átfogja a földrajzi térségeket, valamint aktuális
kérdésekkel foglalkozik.
A CIA az USA elnöke által jóváhagyott különleges tevékenységeket is folytat. Különleges
tevékenységeknek minősülnek a nemzeti külpolitikai célokat támogató olyan műveletek,
amelyeknek végrehajtása során az USA kormányának szerepe nem válik közvetlenül
nyilvánvalóvá.
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Az USA elnökének közvetlen irányító tevékenysége abban áll, hogy: naponta, rendszeresen
meghallgatja (elolvassa) a CIA aktuális helyzetelemzéseit, jelentéseit. A CIA igazgatója széles
körű jogosítványokkal rendelkezik a szervezet tevékenységi körét, feladatainak
meghatározását és végrehajtásának módját, a szükséges erők és eszközök költségvetési
keretein belüli csoportosítását, felhasználását illetően.
A CIA-t létrehozó, 1947. évi, illetve az azt módosító 1949. évi törvény a szervezet parlamenti
felügyeletét – a kongresszus működési szabályainak megfelelően – mindkét ház egy-egy
különleges felhatalmazású bizottsága elé utalta, amelyek kizárólagos illetékességgel bírnak a
CIA kongresszusi felügyelete tekintetében.
Ezek a bizottságok hagyják jóvá évente a Hírszerző Közösség – benne a CIA – költségvetési
tervét (ami a legmagasabb fokú titkossági minősítésű s csakis a bizottsági tagok ismerhetik
meg). A Képviselőház és a Szenátus – a bizottságok véleményét figyelembe véve – dönt, de
csak a főbb mutatókról.
A 2004. évi Hírszerzői Reform és Terrorizmus Prevenciós törvény értelmében létrehozták a
Nemzeti Hírszerzési igazgatói (Director of National Intelligence – DNI) posztot, aki a
Hírszerző Közösség új vezetőjeként is tevékenykedik.
A CIA tevékenységét nehezíti, hogy a hidegháború lezárta után a fedésben működő mintegy
7000 fős állomány létszámát kb. 5000 főre csökkentették. Bush elnök 2005-ben ugyan
elrendelte a CIA fedett állományának mintegy 50%-os növelését, de a terv végrehajtását a
szervezet egyre szűkösebb költségvetési forrásai jelentősen megnehezítik.
A költségvetésének nagyságrendje – megközelítőleg – 44 millió dollárt volt néhány évvel
ezelőtt. A CIA körül 2006 elején kitört botrány oda vezetett, hogy a szervezet hat évtized után
jelentősen veszített eredeti funkcióiból. Ezek részben az iraki helyzet, részben téves értékelési,
másrészt a rivális védelmi minisztériumi ellentevékenységek miatt következtek be. Az igazi
konfliktus azonban nemcsak személyi vagy jogi eredetű, hanem technológiai. A Védelmi
Minisztérium és mások szerint minőségileg újfajta hírszerzésre van szükség. Ennek lényege,
hogy a hírszerzési adatoknak a felső vezetés mellett a hadszíntereken tevékenykedő
parancsnokokhoz is el kell jutni, lehetőleg azonnal.
Szervezetileg ugyan a Védelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozik a Nemzetbiztonsági
Ügynökség és a Nemzeti Felderítő Hivatal. Az általuk folytatott rádióelektronikai és
űrfelderítési tevékenység következtében azonban nemzeti jellegű feladatokat hajtanak végre a
Hírszerző Közösségen belül.
11.4.2.

Nemzetbiztonsági Ügynökség

A Nemzetbiztonsági Ügynökséget (National Security Agency – NSA) 1952-ben hozták létre
Truman elnök rendelete alapján. Az NSA mint a Védelmi Minisztériumnak alárendelt önálló
nemzetbiztonsági szolgálat, tervezi, koordinálja, irányítja és végzi a külföldre irányuló
rádiófelderítést (SIGINT – Singnal Intelligence), valamint információbiztonsági (INFOSEC –
Information Security) funkciókat. A jelenlegi bonyolult, gyorsan változó világban a
Nemzetbiztonsági Ügynökség igen jelentős mértékben hozzájárul egy jól informált, éber
felderítés és biztonságos környezet garantálásához az Egyesült Államok katonai ereje és
politikai döntéshozói számára.
A külföldi rádiókommunikációs adások vételének, megértésének, ugyanakkor a saját
kommunikációs rendszer megvédésének képessége komoly előnyt jelent a potenciális
ellenségekkel, vetélytársakkal szemben. A rádiófelderítő-képesség tekintetében napjainkban
egyértelmű az Egyesült Államok vezető szerepe a világon. A vezető szerep fenntartásának
fontos összetevője a rejtjelfejtő képesség, amely szintén elsődleges funkciója a NSA-nak. A
rejtjelfejtő képességnek lépést kell tartani a gyorsan fejlődő világgal, meg kell birkóznia az
újabb és újabb technikai kihívásokkal. A rejtjeltevékenység szakirányítása, hatósági
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engedélyezése, felügyelete és rejtjelkulcsok előállítása az NSA kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
A SIGINT-tevékenység keretében az NSA elfogja és megfejti a többnyire rejtjelezett külföldi
elektromágneses jeleket, feldolgozza a központjába eljuttatott valamennyi lehallgatott
beszélgetés, üzenet rögzített felvételeit. A szervezet kriptoanalitikusai nagymértékben
hozzájárulnak a szervezet feladatainak végrehajtásához. Az információbiztonságot
(INFOSEC) felügyelő szakemberek a megfelelő ügyviteli rendszabályok kidolgozásával, a
technikai feltételek biztosításával, az oktatás és rendszeres ellenőrzés megszervezésével
mindent megtesznek azért, hogy a tárolt és a kommunikációs rendszereken át továbbított
minősített információk illetéktelenek számára hozzáférhetetlenek maradjanak. Az INFOSECnek a világ fejlődésével, információbiztonság „technológiafüggővé” válásával egyre nagyobb
kihívásokkal kell szembenéznie. Az INFOSEC-misszió garantálja a nemzetbiztonsági
rendszerek, írott és számítógépes információk védelmét, valamint folyamatosan keresi az új,
szakszerűbb technológiák alkalmazásának lehetőségét, hogy megfeleljen a 21. század
elvárásainak.
Az NSA állománya kb. 38-40 ezer fő. Számos lehallgató-állomással rendelkeznek az ország és
más szövetséges államok területén. Legfőbb együttműködő partnerszolgálat a brit GCHQ.
11.4.3.

Nemzeti Felderítő Hivatal

A Nemzeti Felderítő Hivatal (National Reconnaissance Office – NRO) az egyedüli olyan
nemzetbiztonsági szervezet, amely arra hivatott, hogy az űrfelderítés eszközeivel szolgáltasson
hírszerzési adatokat az Egyesült Államok kormányának. A hivatalt még a 60-as évek elején
hozták létre a legnagyobb titokban, gyakorlatilag egy időben az első amerikai mesterséges
felderítő kémműhold fellövésével. A hivatal volt felelős a Fényképező és Elektronikus
Lehallgató Program (Airborne Reconnaissance Program) végrehajtásáért.
Az NRO a hadműveletek hírszerzési adatokkal történő ellátásával fontos szerepet játszott már
az Öbölháború (1990–91) idején is. Az NRO a Védelmi Minisztérium alárendeltségében
működő ügynökség, amelynek költségvetését a Nemzeti Idegen Hírszerző Program (National
Foreign Intelligence Program) részét képező Nemzeti Felderítő Programon (National
Reconnaissance Program) keresztül biztosítják. A hivatal költségvetését a védelmi miniszter és
a Központi Hírszerzés igazgatója együttesen hagyják jóvá. A szervezet kiemelkedően fontos
szerepet töltött be a 2003-as iraki háború során is.
Az NRO rendeltetése, hogy az Egyesült Államok rendelkezésére álljanak a megfelelő
űrfelderítő eszközök és technológia, amelyek szükségesek az ország vezető szerepének
garantálásához a globális információszerzés terén.
Ezt a feladatot hosszú távú tudományos kutató-fejlesztő munkával, megfelelő beszerzésekkel
és a hírszerző műholdak működtetésével látják el. Az NRO a rendelkezésére álló műszakitechnikai eszközökkel olyan hírszerzési adatokhoz jut, amelyek alapján:
– lehallgathatják a nemzetközi terrorista szervezetek kommunikációját;
– nyomon követhetik a stratégiai fegyverrendszerek korlátozásáról szóló szerződések és
más leszerelési egyezmények betartását;
– megfigyelhetik a Föld bármely pontján folyó helyi háborúk és katonai gyakorlatok,
manőverek lefolyását;
– naprakész információval rendelkeznek a különböző regionális konfliktusokról,
természeti katasztrófákról és környezetvédelmi problémákról.
A Nemzeti Felderítő Hivatal becsült éves költségvetés 6–7 milliárd dollár, amelynek kb. 58%át lehallgatásra, 7–8%-át mesterséges holdak üzemeltetésére, a többit pedig kutatásra és
fejlesztésre fordítják.
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11.4.4.

Védelmi Hírszerző Ügynökség – DIA

A Védelmi Hírszerző ügynökség (Defense Intelligence Agency – DIA) a Hírszerző Közösség
elsőszámú katonai hírszerző szolgálata. Szerteágazó tevékenysége során kiemelt hangsúlyt
fektetnek a célpontok és harctéri veszteségek becslésére, fegyver proliferációra, a
küszöbönálló konfliktushelyzetekre történő időbeni figyelmeztetésre, béketeremtő és fenntartó
műveletek biztosítására, az idegen hadseregek szervezetére és fegyverzetére vonatkozó
adatbázisok kezelésére, és ha szükséges, az Egyesült Államok szövetségeseinek vagy az ENSZ
műveleteinek biztosítására. A fegyveres erőkön és harcoló alakulatokon kívül a DIA további
fontos „megrendelőinek” számítanak a Védelmi Minisztérium politikai döntéshozói, a
miniszter és a Vezérkari Főnökök Bizottsága. A DIA kulcsszerepet játszik a külföldi
fegyverrendszerekre, haditechnikai fejlesztésekre vonatkozó információszerzésben a hazai
haditechnikai tervező intézetek és a fegyverzet beszerzési hivatalnak. Az említett feladatok
végrehajtása során a DIA koordinálja és szintetizálja a katonai hírszerző elemzéseket a
Védelmi Minisztérium illetékesei, valamint a katonai vezetőknek, szerte a világban, és
természetesen szorosan együttműködik az egyes haderőnemek, valamint az egyesített
parancsnokságok, csapatfelderítő-hírszerző erőivel.
A hidegháború és az iraki hadműveletek következtében a Védelmi Hírszerző Ügynökség is
változásokon ment át. Megváltoztak a regionális prioritások, felülvizsgálták a fő feladatokat és
funkciókat, új stratégiai tervet dolgoztak ki, hogy megfelelően reagáljanak az új, globális
igényekre. Az új típusú krízishelyzetek, mint amilyenek kialakultak például Szomáliában,
Haitin, Ruandában, Irakban, Észak-Koreában, Koszovóban, Afganisztánban és Irakban,
csakúgy, mint az olyan globális kihívások, mint a tömegpusztító fegyverek proliferációja, a
nemzetközi terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, a fegyverzetellenőrzési szerződések
felügyelete, mind-mind hozzájárultak a hírszerzési adatok iránti igények növekedéséhez a
hidegháború utáni új világban. Az egyre növekvő igények és folyamatosan csökkenő források
közötti ellentmondás feloldásaként a DIA csak a jól képzett és magasan motivált személyi
állományára támaszkodhat, amely rugalmasan és rutinosan néz szembe az új kihívások széles
skálájával.
Az utóbbi évek technológiai fejlődése is hozzájárult, hogy a DIA képes legyen minél jobban
ellátni a feladatait. Az új, titkos információgyűjtő technikai eszközökkel jobban hozzá lehet
férni a külföldi katonai titkokhoz. Az új számítógépes szoftverek és a különböző adatbázisok
összekapcsolása lehetővé tették az elemzők számára, hogy gyorsan és hatékonyan ütköztessék,
összehasonlítsák és összeállítsák az információkat. A legfontosabb változást azonban talán
mégis az újonnan kifejlesztett kommunikációs hálózat jelenti, amely lehetővé teszi a DIA és a
különböző katonai szervek között a hírszerzési adatok gyors áramlását szerte a világban. A
DIA valamennyi hírszerzési módot alkalmazza: HUMINT, SIGINT, MASINT, ASINT stb.
11.4.5.

Az amerikai hírszerzés erőforrásai, felügyeleti szervei és produktumai

A hírszerzés anyagi forrásait az Egyesült Államokban három kategóriába csoportosították: a
Nemzeti Hírszerzési Program (National Intelligence Program – NIP), az Egyesült Katonai
Hírszerzési Program (Joint Military Intelligence Program – JMIP) és a Taktikai Hírszerzés és
Kapcsolódó Tevékenységek (Tactical Intelligence and Related Activities – TIARA).
A 2004-es Hírszerzési Reform és a Terrorizmus Prevenciós Törvény a Nemzeti Hírszerzési
igazgató hatáskörébe rendeli a Nemzeti Hírszerzési Program keretébe tartozó források
elosztását. Ez a pénzösszeg a nemzeti hírszerzés prioritásait szolgálja a Védelmi
Minisztériumon (DOD) kívül, valamint jelentős részét a DOD katonai főosztályaira és védelmi
ügynökségeire utalják. Tehát a NIP pénzéből gazdálkodik ezentúl a CIA, az NSA, a DIA, az
NGA, az NRO és a különböző minisztériumok hírszerző egységei. A NDI-nak joga van arra,
hogy az összegeket a szükségnek megfelelően átcsoportosítsa annak érdekében, hogy a
programok sikeresebbek legyenek, és válaszoljanak a legújabb kihívásokra.
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Az Egyesült Államok Katonai Hírszerzési Program az egész átfogó katonai hírszerzési célokat
szolgálja, felügyeletét a védelmi miniszter végzi. A JMIP több védelmi szervezetet támogat,
melyek funkcióinak határain és küldetésük területén átível. Számos programja párhuzamosan
fut a NIP-vel, például az NGA mindkét részről kap támogatásokat. A helyettes védelmi
miniszter kontrollálja a napi teendőket, beleértve a minisztérium hírszerzési tevékenységét is.
A Védelmi Minisztérium hírszerzési államtitkára a JMIP programvezetője, irányítást nyújtva a
JMIP-n belüli projekteknek.
A Taktikai Hírszerzés és Kapcsolódó Tevékenységek (TIARA) szintén a védelmi miniszter
hatáskörébe tartozik, mely a katonai szolgálatok és a Különleges Műveleti Parancsnokság
összesített hírszerzési tevékenységét jelenítik meg.
Az amerikai Hírszerzési Közösségnek egyaránt van végrehajtási és törvényhozási felügyelete
is. A Nemzetbiztonsági Tanács (National Security Council – NSC) a legfőbb végrehajtási
entitás, amely a nemzeti hírszerzési munka irányítását és vezetését látja el. Az NSC tagja az
elnök, az alelnök, a külügyminiszter és a védelmi miniszter.
Az Elnök Külföldi Hírszerzési Tanácsadó Testülete (President’s Foreign Intelligence Advisory
Board – PFIAB) mindazon kormányzati ügynökség teljesítményét vizsgálja, amelyek részt
vesznek a hírszerzési ciklus (feladatszabás, adatgyűjtés, értékelés és terjesztés) fázisaiban. A
PFIAB szintén értékeli a menedzsment, a személyzet és a szervezet kielégítő voltát és ezek
alapján ajánlásokat tesz az elnöknek a hírszerzés további javítása céljából. A Hírszerzés
Felügyeleti Testület (Intelligence Oversight Board – IOB) a PFIAB állandó bizottsága és a
Fehér Ház azon entitása, amely a hírszerzési munka legálisságát és megfelelő elvégzését
felügyeli.
A Menedzsment és Költségvetés Irodája (Office of Management and Budget) az Elnöki Iroda
részét képezi és az összes hírszerzési költségvetést az alapján vizsgálja, hogy azok
megfeleljenek az elnök politikájának és prioritásainak.
A Szenátus Hírszerzési Vizsgálóbizottsága (Senate Select Committee on Intelligence) és a
Képviselőház Állandó Hírszerzési Vizsgálóbizottsága (House of Representatives Permanent
Select Committee on Intelligence) a kongresszus két azon választmánya, amelyek elsődleges
joga a Hírszerzési Közösség felügyelete. Ezek a bizottságok a Képviselőház és a Szenátus
fegyveres erőivel, a szenátus külügyi titkárságával, a Fehér Ház nemzetközi titkárságával, a
Fehér Ház és a Szenátus jogi testületével, a Fehér Ház és a Szenátus Nemzetbiztonsági
Bizottságával együtt a hírszerzési ügynökségek programjait engedélyezik és felügyelik a
munkájukat.
Az USA Hírszerzési Közössége rendszeres tájékoztatást nyújt az Egyesült Államok felső
vezetésének. A legfontosabb napi esemény az Elnök Napi Eligazítása (President’s Daily
Breifing – PDB). Ezt a beszámolót mindennap reggelén eljuttatják az elnöknek és a
tanácsadóinak. Eddig a CIA és a DCI tartotta a tájékoztatót, de a DNI hivatalba lépésével
átvette ezt a szerepet (persze nem kell majd mindig személyesen részt vennie azokon). A
PDB-n egy hírszerző tiszt, vagy ha fontosabb esemény történik, akkor a DCI, különböző
témákban átadja a Hírszerzési Közösség ismereteit az elnöknek. Ezt a CIA állította össze, de
az elnök igénye alapján is alakulhat a beszámoló. Ha kéri, akkor a felmerülő kérdésekben
mélyebb elemzést is kap.
A Vezetői Hírszerzési Levél (Senior Executive Intelligence Brief – SEIB) vagy a Napi
Nemzeti Hírszerzés (National Intelligence Daily) egy kora reggeli újság, melyet a CIA több
száz hírszerzési vezető számára készít el. Ezek a belső dokumentumok szintén a hírszerzési
elemzés eredményeit tárják fel, és csupán a címzettek olvashatják. Volt már éppen olyan eset,
amikor a SEIB tartalma kitudódott és még a médiához is eljutott.
A Miniszterek Reggeli Összefoglalója (Secretary’s Morning Summary) a Belügyminisztérium
Hírszerzési és Kutatási Hivatalának a terméke. Ezt viszont az egész közösség számára
elérhetővé teszik, minden munkatárs olvashatja, hozzáférhet. Szintén az egész hírszerzési
szakma olvashatja a Katonai Hírszerzési Összefoglalót (Military Intelligence Digest). Ezt a
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jelentést a Védelmi Minisztérium készíti el, melyet a különböző minisztériumok
döntéshozóihoz is eljuttatnak.
Talán a legfontosabb dokumentum a Nemzeti Hírszerzési Előrejelzés (National Intelligence
Estimate – NIE). A NIE-t a nemzeti hírszerző tisztek készítették el, a Nemzeti Hírszerzési
Tanács tagjai, jelenleg a DCI-nak. Miután elkészült, a DCI ellenjegyzésével kerülhet csak az
elnök és egyéb politikai vezetők elé. A NIE az egész Hírszerzési Közösség álláspontját
tartalmazza egy nagy horderejű témában. Elkészítése több hónaptól egy évig is tarthat. A
Special NIE-t pedig sürgős esetekben használják.
11.4.6.

Az USA hírszerzésében a magánszektor megjelenése265

Napjainkban a hírszerzéssel kapcsolatos biztonságpolitikai tanulmányok döntő többsége a
titkosszolgálatok változóban lévő szerepével, tevékenységüknek a globális biztonsági
környezet módosulásaihoz való igazításával, valamint szervezeti átalakításokkal – reformokkal
– foglalkozik. A szakmai publikációkban megjelenő útkeresési kísérletek egyértelműen jelzik,
hogy a hírszerzést – mint a nemzeti biztonság megteremtésének egyik alapvető támaszát és
feltételrendszerét – komoly alkalmazkodási kényszer terheli. A titkosszolgálatok előtt
tornyosuló legfőbb kihívások az alábbiakban foglalhatók össze:
– a fenyegetések transznacionális jellegének erősödése;
– a szereplők, a konfliktusforrások és az erőszak-alkalmazási eszközök proliferációja;
– a robbanásszerű technológiai fejlődés, különös tekintettel az információs-technológiában
tapasztalható alapvető minőségbeli újításokra;
– az aszimmetrikus és a nem konvencionális konfliktusok növekvő száma;
– az államokon belüli erőszakos cselekmények terjedése, a vallási-etnikai alapú ellentétek
kiéleződése.
Ezek a tényezők mind a hidegháború utáni stratégiai környezet radikális átalakulásából
fakadnak, és megjelenésük egy teljesen új korszakot nyithat a titkosszolgálati tevékenység
történetében. A felsorolt kihívások kezelése – egyes szakértők szerint – a korábbi hírszerzési
koncepciók gyökeres átértékelését, egy úgynevezett „hírszerzési forradalom” (Revolution in
Intelligence Affairs) végrehajtását teszi szükségessé. A küszöbön álló paradigmaváltás egyik
sokat hangoztatott eleme, hogy a hírszerzés csak akkor lesz képes megfelelni a vele szemben
támasztott, egyre nehezebben teljesíthető követelményeknek, ha új erőforrásként igénybe veszi
a magánszektort.
11.4.6.1.

A nemzeti hírszerzés és a magánszektor

A klasszikus hidegháborús alapelv szerint a titkosszolgálati tevékenység szigorúan állami
monopóliumként működött. A két szuperhatalom szembenállására épülő világrendben a
kormányzati kézben koncentrálódó hírszerző képességek megfelelő választ adtak a kor
fenyegetéseire, azonban a 21. század hajnalán jelentkező jóval diverzifikáltabb hírszerzési
elvárásokat a hagyományos módszerek és eszközök nem mindig tudják hatékonyan
kielégíteni. Az elmúlt két évtizedben globális szinten jelentkezett az a folyamat, amely során
a magánszektor rohamosan növeli szerepvállalását a nemzeti biztonság, mint érték
„előállításában” – egy olyan funkcióban, amely korábban szinte kizárólagosan állami
hatáskörbe tartozott. Ez a tendencia jellemzően a katonai logisztika illetve a haderő bizonyos
támogató feladatköreinek kiszervezésében (outsourcing) nyilvánult meg, azonban mostanra a
hírszerzés különösen érzékeny területére is begyűrűzött.
A világ vezető titkosszolgálati nagyhatalmának számító Amerikai Egyesült Államokban a
hírszerzés egyes funkcióinak magánkézbe adása az ezredforduló után rohamosan felgyorsult.
Az USA-ban legtöbbször csak egyszerűen „szerződéseseknek” (contractors) nevezett,
magáncégek alkalmazásában álló szakértők jelenleg az amerikai hírszerzés szinte minden
részterületén képviseltetik magukat:
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– titkos és nyílt forrásokból származó információkat elemeznek az USA hírszerző
közösségének olyan meghatározó szervezeteinél, mint a Központi Hírszerző
Ügynökség (Central Intelligence Agency – CIA), a Védelmi Hírszerző Ügynökség
(Defense Intelligence Agency – DIA) vagy az ország terror-elhárítási erőforrásait
integráló szervezet, a Nemzeti Terrorelhárító Központ (National Counterterrorism
Centre – NCTC);
– humán felderítést (HUMINT) végeznek Irakban a CIA számára, beleértve a titkos
információgyűjtést és a titkos akciókban való részvételt is;
– kihallgatják a terrorista-gyanús fogva tartottakat Irakban;
– távérzékelési (remote sensing) szolgáltatásokkal – például nagyfelbontású légi- és
műholdfelvételek készítésével – támogatják az afganisztáni és az iraki hadműveleteket;
kódfejtő rendszereket fejlesztenek ki, illetve működtetnek;
– információ-technológiai továbbá információvédelmi támogatást nyújtanak a
titkosszolgálatok számára;
– kiképzési programokat biztosítanak a hivatásos állományú hírszerzőtisztek részére;
– elvégzik a titkosszolgálati munkához szükséges biztonsági ellenőrzéseket.
A felsorolt példák jól érzékeltetik, hogy az Egyesült Államokban a magánszektor jelenleg
mind horizontálisan (operatív és kiszolgáló-támogató feladatok), mind vertikálisan
(stratégiai és hadműveleti-harcászati szinten) betagozódott a nemzeti hírszerzés rendszerébe.
A magáncégek részt vállalnak a „hírszerzési-ciklus” egészében, és úgynevezett „mission
critical” (kulcsfontosságú) funkciókat is betöltenek. Egyes becslések szerint 2005-ben a 40
milliárd dollárra tehető amerikai hírszerzési büdzsé legalább felét a magánszektorból bevont
szakértők szolgáltatásaira fordították, míg 2007-ben hivatalos adatok szerint ez az arány már
elérte a 70%-ot. A piaci szereplők ilyen magas szintű integrálása a nemzeti titkosszolgálati
tevékenységekbe példa nélkül álló fejlemény, mely erősen megkérdőjelezi a hírszerzéssel
kapcsolatos uralkodó alapelveket.
11.4.6.2.

A nemzeti biztonság privatizációja

A hírszerzés nagymértékű kiszervezése, bár viszonylag új, ám korántsem elszigetelt
jelenség. Alaposabb megismeréséhez szükséges, hogy azt egy általánosabb folyamat, a
kormányzati feladatkörök – és ezen belül a nemzeti biztonsággal összefüggő tevékenységek
– kiszervezése részeként, a privatizáció fogalmához kötődően értelmezhetők.
A fejlett nyugati államokban a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján útjára induló
privatizációs hullám a kilencvenes években „globális privatizációs forradalommá” fejlődött.
A privatizáció általános értelemben véve „a vagyontárgyaknak és a szolgáltatásoknak az
áthelyezése az állami szektorból – melyet az adókkal való gazdálkodás és a politizáltság
jellemez – a magánszektorba, amelynek fő ismérvei a verseny-alapú piacok és a vállalkozói
kezdeményezés”. A magánosítások hátterében azon alapfeltevés áll, miszerint a
magántulajdonra épülő versenypiaci körülmények növelik a termelés hatékonyságát. A
privatizáció nem más, mint egyfajta válasz az állami szektor túlterjeszkedésére: kiterjedt
alkalmazása annak köszönhető, hogy az államok olyan funkciókat is felvállaltak, amelyek
működtetése a bürokratikus irányítás viszonyai között pazarlóvá illetve egyre nehezebben
finanszírozhatóvá vált. A „veszteséges” területek magánkézbe adása csökkentheti az állami
kiadásokat, továbbá növelheti az adott szolgáltatás minőségét is – ez az elgondolás, mint a
hatékonyság egyik alapja, világszerte beépült a kormányzati gyakorlatba.
A felsorolt privatizációs fajták közül az Egyesült Államokban a kiszervezés különösen erős
lendületet vett az elmúlt másfél évtizedben. Ez egyrészt nagyban köszönhető a sikeres
privatizációs programoknak, amelyek miatt a magánosítás koncepciója mindinkább
elfogadottá vált; másrészt pedig betudható annak, hogy a kiszervezés – mint üzleti stratégia –
a versenyszférában is eredményesnek bizonyult, ezáltal számos iparág megújulásához járult
hozzá. Mindezek következtében az állam szolgáltatás-vásárlásának mértéke látványos
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növekedésnek indult az országban, és a beszerzések értékét tekintve a megrendelések e
csoportja mostanra első helyre került: 2003-ban a kormányzat a magánszektorral kötött
szerződések több mint felében már szolgáltatásokat vásárolt. A magáncégek alkalmazásában
álló, különböző kormányzati megbízásokat teljesítő szerződésesek száma olyan magas, hogy
egyes szakértők már egy „árnyékkormány” (shadow government), illetve negyedik hatalmi
ág kialakulásáról beszélnek.
A szolgáltatások felé való elmozdulás folyamata a védelmi szektorban mutatta a legnagyobb
dinamizmust. A hidegháború idején a magánszektor védelmi szerepvállalása főként a
hadiiparban valamint a különböző infrastrukturális fejlesztésekben öltött testet. Napjainkban
azonban egy új iparág, a katonai szolgáltatóipar vette át a vezető szerepet. Míg a nyolcvanas
évek közepén a Pentagon beszerzési büdzséjének körülbelül kétharmadát fordították javak és
infrastruktúra-kiépítés vásárlására, addig 2004-ben a védelmi minisztérium által kötött
szerződések összértékének több mint 50 százalékát már szolgáltatásokra költötték. A nemzet
hadviselési képességeit közvetve illetve közvetlenül befolyásoló szolgáltatások végzésére a
vállalatok egy új típusa, a katonai magánvállalatok (Private Military Company – PMC)
szakosodtak. E cégek tevékenységének köszönhetően a korábban kizárólag a nemzeti haderő
hatáskörébe tartozó funkciók egyre nagyobb része került részleges vagy teljes kiszervezésre.
A PMC-k kezdetben a katonai logisztika területén jutottak jelentősebb megrendelésekhez.
A PMC-k szolgáltatásai jelenleg az amerikai haderő működtetésének szinte minden
részterületét áthatják, külföldön és honi területen egyaránt. A magánvállalatok által végzett
feladatok listáján szerepel többek között katonai objektumok őrzés-védelme, konvojok
biztosítása, magas beosztású kormánytisztviselők és katonai parancsnokok személyi
védelme, a legmodernebb haditechnikai eszközök karbantartása valamint üzemeltetése, a
vezetés-irányítási támogatás bizonyos elemeinek biztosítása, továbbá speciális kiképzési
programok vezetése. A fegyveres erő privatizációja az USA-ban elérte azt a szintet, amikor
is a haderő kritikus mértékben függ a magáncégek szolgáltatásaitól, a katonai területen
történő kiszervezés egyes szakértők szerint már egyfajta „függőséggé vált”. A
magánszektornak az USA védelmi rendszerébe történő beintegrálódása tényét 2006-ban
Donald Rumsfeld akkori védelmi miniszter hivatalosan is megerősítette, amikor a Négyéves
Védelmi Felülvizsgálatában a minisztérium „totális erejének” (Total Force) összetevői közé
sorolta a szerződéseseket (contractors) is.
Az Egyesült Államokban a kiszervezési hullám ugyanakkor nemcsak a külső, hanem a belső
biztonsággal kapcsolatos kormányzati funkciókat is elérte. A biztonsági magánvállalatok
(Private Security Company – PSC) az 1970-es évektől kezdve gombamód elszaporodtak az
USA-ban, mostanra pedig bizonyos értelemben kezdik átvenni az állami és önkormányzati
rendőrség funkcióinak egy részét. A PSC-k alkalmazottaival ma már nemcsak ipari
létesítmények
körül,
hanem
irodaházakban,
közlekedési
eszközökön,
bevásárlóközpontokban, kórházakban és lakónegyedekben is találkozhatunk. A „magánrendőrségi tevékenység” (private policing) az Egyesült Államokban óriási iparággá fejlődött:
a biztonsági magáncégek alkalmazottainak száma háromszorosa a hivatásos rendvédelmi
erők dolgozóinak.
A belső biztonság magánosításának egyik legdrasztikusabb példája 2005 nyarán, a Katrinahurrikán idején történt, mikor a Blackwater nevű cég emberei a katasztrófa sújtotta New
Orleans utcáin fegyveres járőrszolgálatot teljesítettek, valamint részt vettek a polgári
lakosság kimenekítésében, tehát gyakorlatilag rendőrségi és katasztrófavédelmi feladatokat
hajtottak végre.
A magánvállalatok a belső biztonsághoz kapcsolódó olyan egyéb területeken is szerephez
jutnak az USA-ban, mint a határvédelem vagy a büntetés-végrehajtás. Az előbbit jól
szemlélteti, hogy – a Bush elnök által meghirdetett Biztonságos Határ Kezdeményezés
(Secure Border Initiative – SBI) komponensét képező – a határőrizeti rendszer
modernizálását megvalósítani hivatott „SBInet” program kivitelezésére a kormány már
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magáncégeket pályáztatott, míg az utóbbira jellemző adat, hogy a jelenleg fogva tartott
elítéltek 5 %-át immáron magánkézben lévő börtönökben helyezik el.
A hírszerzés kiszervezése vitathatatlanul ennek az általános biztonság-privatizációs
folyamatnak a része. A magánszektor bevonása a titkosszolgálati feladatkörök ellátásába sok
szempontból hasonló okokat mutat, mint a belbiztonsági, katonai, sőt a tágabb értelemben
vett kormányzati funkciók kiszervezése: az állam – a privatizációs forradalom eszméjét is
elfogadva – korlátozott erőforrásait és képességeit a hirtelen jelentkező kihívások vagy
nehézségek esetén a magánszektorból egészítette ki, illetve pótolta. Azt is mondhatnánk,
hogy a hírszerzés kiszervezése bizonyos aspektusait tekintve nem sokban különbözik
mondjuk attól, mikor egy miniszteri beszéd megírására külső szakértőket kérnek fel. A
titkosszolgálati munka ugyanakkor sajátos, mással össze nem vethető tevékenység, éppen
ezért kiszervezésének egyedi okai is vannak.
11.4.6.3.

A hírszerzés privatizációjának gyökerei

A hírszerzés extenzív kiszervezéséhez vezető okok három fő tényezőre vezethetők vissza:
– a hírszerző szervezetek általános leépítése miatti erőforrás-hiányok;
– az „információs forradalom”;
– az új típusú, komplex fenyegetések.
Az erőforrás hiányok alapvető oka, hogy a bipoláris kor véget értével, a Szovjetunió
széthullásával az USA biztonsági percepciói gyökeresen átalakultak, a békeosztalék elvét
szem előtt tartva hamarosan megkezdődött a hírszerző szervezetek nagyarányú leépítése. A
hírszerzési büdzsé csökkentésének pontos mértéke ugyan nem ismert (a költségvetési adatok
szigorúan titkosak), de a szakértők becslései alapján körülbelül 30%-ra tehető a
forrásmegvonás aránya.
A megkurtított költségvetés és a kongresszus által meghatározott létszám-plafonok miatt a
titkosszolgálatok már a kilencvenes évek közepén megkezdték bizonyos kiszolgáló
feladatkörök kiszervezését, azonban az igazi „out-sourcing hullám” 2001 után indult meg. A
terrortámadások után a titkosszolgálatok szerepe újra felértékelődött, ennek látványos
megnyilvánulásaként a kongresszus radikálisan megnövelte a büdzsét: az 1998-as 26,7
milliárdhoz képest 2007-ben már több mint 43,5 milliárd dollárt fordítottak hírszerzési
kiadásokra – ez az inflációt is figyelembe véve 27 százalékos növekedést jelent. A pénzügyi
források rendelkezésre álltak ugyan, azonban a közel egy évtized alatt elvesztett
képességeket, valamint a szükséges szakértők toborzásának hiányát nem lehetett azonnal
pótolni. A „terrorizmus elleni globális háború” (Global War On Terrorism – GWOT)
nevében megindított afganisztáni illetve iraki hadműveletek a végletekig feszítették a
hírszerző közösség kapacitásait: „...az ilyen típusú konfliktusokban a hírszerzési feladatok
listája olyan hosszú, hogy az igazi kérdés az, hogy meddig lehet nyújtani a képességeket,
mielőtt azok elszakadnának. Mivel a védelmi-átalakítások kisebb haderő-struktúrákat hoznak
létre, a hírszerzésre való támaszkodás mértéke csak növekedni fog”. A képességek hiánya
általánosan, a hírszerzés minden részterületén jelentkezett, beleértve az információgyűjtést,
az elemzést és a kiszolgáló-támogató jellegű feladatokat is. A bajokat tetézte, hogy a
törvényhozás nem engedett a létszám-korlátozásokból: ilyen körülmények között az egyetlen
megoldást a magánszektor titkosszolgálati tevékenységekbe történő fokozott bevonása
jelentette.
A hírszerzés kiszervezéséhez nagyban hozzájárult az is, hogy a terror elleni harcban a
különböző információgyűjtési típusok között áthelyeződtek a hangsúlyok. Az amerikai
hírszerzésben hagyományosan a technikai jellegű információgyűjtési módszerek (SIGINT,
IMINT) domináltak, azonban a terrorista-csoportok ellen a kémműholdak továbbá a
kifinomult lehallgató berendezések kevésbé használhatóak hatékonyan. Tapasztalható volt,
hogy a szakemberek ismét „felfedezték" az emberi tényező jelentőségét. „...az al-Kaida és a
többi fundamentalista hálózat elleni támadást csak az teheti majd eredményessé, ha
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ellenfeleik visszatérnek a legősibb felderítési módszerekhez, a közvetlen és személyes
kémelhántáshoz.”A hírszerző közösség az utóbbi évtizedben jelentősen elhanyagolta a
HUMINT-képességek fejlesztését, ami súlyos következményekkel járt az afganisztáni és
iraki műveletek során a hiányzó szakértelmet a hírszerző magánvállalatoktól kellett
megvásárolni.
Az „információs forradalom” napjaink és a jövő arculatát döntően befolyásoló folyamat.
Több szakértő egybehangzó véleménye szerint a hírszerzés jövőbeni feladatait, eszköz- és
módszertanát meghatározó tényezők közül az információs forradalom a legjelentősebb. A
folyamat mögött álló technológiai trendek három fogalomban foglalhatóak össze: növekvő
képességek, csökkenő költségek, szélesebb összekapcsolhatóság. Az információstechnológia robbanásszerű fejlődése számos területen drámai változásokat idézett elő abban
a metodista rendszerben, ahogy az emberek előállítják, megosztják, valamint felhasználják
az információkat. A hírszerzés szempontjából a legígéretesebb technológiák közé tartoznak:
– nagy adatsűrűségű műholdas kommunikáció;
– kisméretű, alacsony előállítási-költségű felderítő műholdak;
– sokoldalú, adaptív és kisebb érzékelő berendezések;
– univerzálisan elérhető, nagy teljesítményű kódoló szoftverek;
– bioszenzorok;
– GPS-rendszer;
– alkalmazkodó képes szoftverek.
A hidegháború idején a hírszerzéssel kapcsolatos technológiák kifejlesztésében a
kormányzat jóval a magánszektor előtt járt. Mára azonban ez az előny jelentősen csökkent,
sőt többek szerint teljesen meg is szűnt. A kommunikációs hálózatok, adat-feldolgozó
eszközök, automatizált adatbázisok kezelése és web-alapú információ-terjesztés, mind-mind
olyan területek, amelyeken a magánszektor jelentősen jobb képességekkel rendelkezik, mint
amilyeneket a legtöbb hírszerző szervezet által használt rendszerek biztosítani tudnak. Az
USA-ban már nagy lendülettel folyik a magáncégek információs-technológiai potenciáljának
kiaknázása a hírszerzés hatékonyságának növelése érdekében. Ezt a jelenséget számos
példával lehet alátámasztani.
Az új típusú, komplex fenyegetések megjelenése a nemzetközi biztonsági környezet illetve
az erőviszonyok gyökeres átrendeződésére vezethető vissza. A hírszerző szervezetek
számára a hidegháborús „győzelem” a legfőbb ellenség, egyben a legfőbb legitimáló tényező
elvesztését jelentette, azonban a kilencvenes évek elejének szerepkeresése közepette a
szolgálatok gyorsan szembesültek azzal, hogy feladataik spektruma nemhogy csökkent
volna, de radikálisan kiszélesedett. Korunkban a hírszerzés „célpontjai” nagyobb számúak és
változatosabbak, mint a bipoláris korszakban voltak. A fenyegetések hirtelen jelentkeznek,
könnyen átalakulhatnak „mutálódhatnak”, és jóval túlmutatnak a hírszerzés hagyományos
államközpontú fókuszán: a titkosszolgálatoknak ma olyan sokféle kérdéssel kell
foglalkozniuk, mint a terrorizmus, a tömegpusztító fegyverek proliferációja, a
transznacionális bűnözés, a kalózkodás, a népirtás, az etnikai konfliktusok, a környezeti
problémák illetve járványok továbbá a biológiai hadviselés. Ugyanakkor nemcsak a
fenyegetések száma és típusai, hanem azok környezetének természete is jelentősen
módosult:
– a nem-állami csoportok számára jelentősen könnyebbé vált, hogy hatékonyan
megszervezzék magukat, és közvetlenül fenyegessenek szuverén országokat;
– ezeknek a csoportoknak nagyobb a motivációjuk arra, hogy cselekvőként lépjenek fel;
– a fejlett katonai technológiák jó része széles körben elérhetővé vált.
Egyes szakértők úgy vélik, hogy az új típusú, dinamikus és decentralizált fenyegetésekkel
szemben a titkosszolgálatok – bürokratikus felépítésük miatt – nem tudnak hatékonyan
fellépni. A megoldást sokan a piaci szereplők felhasználásában látják: a vállalatok ugyanis
biztosíthatják azt az adaptációs képességet a titkosszolgálatok számára, amely
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elengedhetetlen a jelen kihívásainak kezeléséhez. E nézetek szerint a modern hírszerzési
rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy az állandó állományát – mintegy gombnyomásra
– külsős szakértőkkel egészítse ki annak érdekében, hogy megfelelhessen a rövidtávon
jelentkező követelményeknek. „Mind a nemzeti biztonság, mind a nemzeti prosperitás
gravitációs központja ma a magánszektorban és annak intellektuális tőkéjében rejlik.”
11.5. Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen fejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására
11.5.1.

A CIA kudarca266

A Szovjetunió felbomlása óta az amerikai titkosszolgálat, a CIA egyre inkább egy
kockázatvállalástól irtózó, bürokratikus intézménnyé degradálódott – véli a New Yorker című
amerikai lap elemzése. Külföldi ügynökhálózatát jelentős mértékben le kellett építenie.
Ehelyett baráti országok titkosszolgálatai és rendőrségi nyomozóhivatalai jelentéseire
támaszkodik.
A hidegháború éveiben a CIA óriási erőfeszítéseket fektetett külföldi ügynökök toborzásába.
Saját ügynökeiket általában a célországban levő nagykövetségek diplomáciai vagy kulturális
részlegeire nevezte ki. Ilyen háttérrel a lebukás sem járt túl nagy kockázattal: az illetőt
legfeljebb kiutasították az adott országból. Manapság Afganisztánban, a Közel-Keleten vagy
Dél-Ázsiában nem ennyire könnyű egy ügynök dolga. A minimális követelmény, hogy
folyékonyan beszélje a helyi nyelvet, és úgy kell tevékenykednie, mintha semmi kapcsolata
nem lenne sem Amerikával, sem pedig a helyi amerikai képviselettel – ha egyáltalán létezik
ilyen. Ilyen szituációban egy ügynök lebukása akár halállal is végződhet. "Hogyan tudnánk
beférkőzni egy olyan csoportba, ahol mindenki testvér vagy unokatestvér? Ebben az esetben
teljesen mindegy, hogy milyen folyékonyan beszéli az ember az urdu nyelvet" – ecsetel egy
nehézséget a CIA egyik ügynöke. További problémát jelent, hogy a hidegháború után a CIA
az összes hírszerzési tevékenységét beszüntette Afganisztánban. Robert Baer, a CIA
Terroristaelhárító Központja (CTC) korábbi vezetője az elmúlt években tehetetlenül nézte
végig, miként toboroznak követőket, és állítanak fel kiképzőtáborokat szaúdi támogatással a
muszlim fundamentalisták a korábbi Szovjetunió határain belül.
Robert Baert még 1986-ban nevezték ki a CTC vezetőjének. Eleinte jól mentek a dolgok,
aztán a politika minden lépésüket aláaknázta. "Túlságosan kockázatos volt. Egy elhibázott
akció – de még egy sikeres is – tönkretehetett egy barátságos külföldi kormánnyal való
kapcsolatot. Szóltunk a bonni irodának, hogy szervezzenek be néhány arabot a Közel-Keletről
Nyugat-Németországba emigrálók felkutatására. Azt válaszolták, hogy nincs elég emberük.
Egy másik alkalommal megkértük Bejrútot, hogy fogadja az egyik Libanonba utazó
ügynökünket. Biztonsági okokra hivatkozva visszautasítottak. A munkánk nem volt több
aktatologatásnál."
A Világkereskedelmi Központ elleni 1993-as merényletet követően a CTC ugyan a
szokásosnál jóval több pénzt vehetett igénybe, és több emberrel dolgozhatott, az aktatologatást
nem sikerült kinőnie. Az új ügynökök toborzásához számtalan bizottság irodájának ajtaját
kellett végigkilincselni. "Olyan sok papírt kellett kitöltenünk, hogy a munkatársaink több időt
töltöttek ezzel, meg jelentések írogatásával, mint az ügyek megoldásával." Az eredmény egy
vezető CIA-hivatalnok szavaival többnyire így is csak az volt, hogy "olyan ügynököket
sikerült beszerveznünk, akik az akkori közbiztonság mellett éjszaka egy étterembe se mertek
volna bemenni".
Baer, aki végül maga kérte áthelyezését Tadzsikisztánba, úgy véli, a hagyományos
ügynökhálózat újbóli kiépítése nélkül még csak álmodni sem lehet a terrorizmus elleni sikeres
küzdelemről. "Ki mentette meg a Fehér Házat a 93-as járaton (ez az, amelyik Pennsylvaniában
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zuhant le)? Egy tucat önkéntes rögbi játékos. Ezért fizetnek az emberek harmincmilliárd
dollárt?"
11.5.2.

Titkos CIA börtönök: CIA-börtön működött Bukarest központjában?267

Bukarest belvárosának egyik forgalmas utcájában rendezte be az amerikai Központi Hírszerző
Ügynökség (CIA) egyik titkos börtönét – adta hírül a New York Times című napilap a CIA
egykori munkatársaira hivatkozva. A rangos lap szerint a CIA 2003 márciusában azzal a
kéréssel fordult egyik vezető beosztású európai ügynökéhez, hogy az koordinálja három titkos
börtön létrehozását, amelyekben egyenként öt-hat, terrorizmussal gyanúsított foglyot kívántak
elszállásolni. Norica Nicolai, a korábban a CIA-börtönök ügyében vizsgálódó bukaresti
parlamenti bizottság egykori elnöke szerint nincs bizonyíték a börtönök létezésére.
A CIA hivatalos álláspontja szerint a foglyok a világ legveszélyesebb terroristái közül kerültek
ki. A CIA Kyle D. Foggo-t, a szolgálat egyik németországi ellátó bázisának irányítóját bízta
meg a munka koordinálásával, aki arról volt ismert a CIA-n belül, hogy a világ bármely
pontján képes volt fegyvert vagy élelmiszereket beszerezni a CIA-akciók számára. A lap
szerint Foggo – aki e feladata végeztével afganisztáni és iraki hírszerzési akciókban vett részt
– három titkos börtön létrehozását irányította, ezek közül az egyik Bukarest egyik forgalmas
utcájában, egy felújított épületben kapott helyet, a második Marokkóban, a harmadik pedig
egy, az egykori szovjet tömb egyik meg nem nevezett városának közelében. A börtönöket
tökéletesen egyformán rendezték be, hogy az őrizetesek ne tudják, hol is vannak.
Az al-Kaida terrorszervezet elfogott tagjainak őrzésére kialakított titkos CIA-börtönök létéről
már évekkel ezelőtt felröppentek az első információk, ám a börtönök helyéről, berendezéséről
és irányításáról csak a közelmúltban szolgáltattak adatokat az ügynökség korábbi munkatársai.
Mint ismeretes, az előző, George W. Bush irányította amerikai adminisztráció idején e
börtönök számítottak a terrorizmus elleni küzdelem egyik legfontosabb elemének. Foggo, aki
jelenleg hároméves börtönbüntetését tölti egy Kentucky-i börtönben, a CIA ügynökeivel,
mérnökeivel és alkalmazottaival együttműködve, helyben hozzáférhető építőanyagok
felhasználásával hozta létre a börtönöket. Az 55 éves Foggo-t amúgy nem a titkos börtönök
létrehozása miatt ítélték el – erről továbbra sem volt hajlandó információt szolgáltatni – hanem
azért, mert saját haszna érdekében megkárosította a CIA-t. A New York Times szerint 2006ban hagyta el a CIA-t, mielőtt az ügynökség harmadik számú vezetőjévé vált, ám felettesei
elégedetlenek voltak a munkájával, ezért megváltak tőle, később pedig börtönbe is került.
Akárcsak két évvel ezelőtt, amikor legutóbb fölmerült a Romániában létrehozott titkos CIAbörtön témája, Bukarest most is cáfol. Norica Nicolai liberális európai parlamenti képviselő,
aki a 2006-ban létrehozott, a CIA-börtönök ügyét firtató parlamenti vizsgálóbizottság elnöke
volt – a testület akkor nem talált semmilyen bizonyítékot a börtönök létére – csütörtökön úgy
vélte, arra továbbra sincs bizonyíték, hogy valóban létezett ilyen létesítmény Romániában,
legfeljebb arra, hogy egy ilyen börtön megépítését tervezték az országban. Nicolai szerint sem
akkor nem állt, sem most nem áll rendelkezésre olyan információ, amely bizonyítaná, hogy
valóban létezett a börtön. Nicolai szerint a New York Times cikkéből sem derül ki
egyértelműen, hogy létre is hozták volna a börtönt. A cikkben viszont egyértelműen úgy
fogalmaz a szerző, hogy Foggo meg is építette a börtönöket.
Először 2005-ben merült fel, hogy Románia titkos CIA-börtönöknek adott otthont. A 2006-ban
létrehozott parlamenti bizottság ugyan nem talált erre bizonyítékot, viszont az Európa Tanács
jelentéstevője, a svájci Dick Marty 2007-es jelentésében arról írt, hogy Romániában és
Lengyelországban titkos börtönök működtek. A jelentés szerint Ion Iliescu exelnök
megállapodást írt alá 2001 októberében az Egyesült Államokkal arról, hogy az amerikai fél
kiterjessze tevékenységét Románia területére. Ez azt jelenti – szögezi le a jelentés –, hogy az
amerikai hadsereg fedése alatt a CIA-személyzet teljes szabadságban, a romániai hatóságok
ellenőrzése nélkül tevékenykedhetett az ország területén.
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A svájci raportőr szerint Washington választása azért esett Lengyelországra és Romániára,
mert a két ország gazdaságilag törékeny volt, és stratégiai fejlődésükhöz létfontosságú volt az
amerikai támogatás. Fontos adu volt az amerikai fél kezében, hogy jelentős támogatást ígért
Románia sikeres NATO-csatlakozásához. Marty szerint az amerikai hírszerzés
Lengyelországba szállította, és ott vallatta az értékesebb foglyokat, Romániában pedig
kevésbé fontos személyeket őriztek és hallgattak ki. A foglyok szállítására az amerikaiak a
Konstanca melletti Mihail Kogălniceanu-repülőteret használták. A román elnöki hivatal és a
hírszerző szolgálat ugyanakkor határozottan tagadta a jelentésben megfogalmazott adatokat.
11.5.3.

Kínos CIA-botrány: biztonság mindenáron?268

Mennyire kap szabad kezet egy államfő, ha arról van szó, hogy hazáját meg kell védeni a
terrorizmustól? Egyes vélemények szerint szinte bármit megtehet annak érdekében, hogy
országa sikeresen fellépjen a támadók ellen. 9/11 óta nyilvánvalóan minden másképp
működik, kérdéses azonban, hogy milyen határokat kell átlépni az antiterrorista politika céljait
szolgálva. A napokban kirobbant CIA-botrány jól illusztrálja: mennyire nincs közös álláspont
a gyakorlatot illetően.
Úgy tűnik, hogy Barack Obama előretekintő politikáját még egy jó darabig visszahúzza a
múlttal – leginkább elődje politikájával – való szembenézés. Az amerikai lapok minap
nyilvánosságra hozott információi szerint a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) nyolc éven
át hallgatott arról a titkos programról, amit a 9/11-i támadások után hoztak létre. A koncepciót
olyan jól sikerült eltitkolni, hogy sem a kongresszus, sem az elnök, de még az ügynökség
jelenlegi igazgatója sem tudott róla. A program részletei egyelőre nem ismeretesek, annyi
azonban bizonyos, hogy nem lépett operatív szakaszba. Leon Panetta CIA-igazgató a hírek
szerint június 23-án értesült a tervezetről. Az ügynökség feje nem habozott: már másnap
sürgősségi tanácskozást hívott össze a kongresszus hírszerzési bizottságaival, és azonnal
megszüntette a programot, majd tájékoztatta erről a képviselőket is. A vita így most már nem
is magáról a tervről folyik, hanem annak titkosított voltáról. A felháborodás érthető, a
hírszerző szerveknek ugyanis a kongresszus felé van elszámolási kötelezettségük, bár egyes
vitatott jogi passzusok lehetőséget biztosítanak az információk átmeneti elhallgatására, de
csakis kivételes körülményekre való tekintettel.
A demokraták és a republikánusok ismét egymásnak feszültek, és a két tábor ujjal mutogat
egymásra a felelősség kérdését illetően. Panetta azzal vádolja Bush alelnökét, Dick Cheney-t,
hogy háttérirányítóként vett részt a titkos programban, és az ő utasítására mulasztották el
bevonni a kongresszust a részletekbe. Hogy Cheney megszegte-e az alkotmányra tett esküjét,
hamarosan kiderül, mert több demokrata is azt kéri, hogy állítsanak fel bizottságot annak
kivizsgálására, hogy a CIA milyen szerepet játszott az antiterrorista politikában. A hírszerző
szervek tevékenységét egyébként már közvetlenül 9/11 után vizsgálták, azt tisztázandó, hogy
megakadályozható lett volna-e a terrortámadás. Az akkori bizottság jócskán elmarasztalta a
hírszerző hatóságokat, mivel a vizsgálat szerint az együttműködés teljes hiánya jellemezte a
tevékenységüket.
A republikánusok természetesen ellenzik a vizsgálóbizottság felállítására tett javaslatot, mert
szerintük a demokraták vádjaikkal csak a figyelmet akarják elterelni Nancy Pelosi demokrata
házelnökről, aki korábban kijelentette: a CIA szándékosan félrevezette a kényszervallatások
ügyében. A politikai szennyes kiteregetése nyilvánvalóan egyik félnek sem áll érdekében, a
legnagyobb dilemma előtt azonban Barack Obama áll, hogy miképp viszonyul ezután a
hírszerző szervekhez, illetve a Bush-adminisztráció ide vonatkozó gyakorlatához. A
demokraták olyan törvényt is létrehoznának, amely alkalmas lenne a bizalmas információk
nyilvánosságra hozatalára, Obama és a vezetés azonban ellenzi azt, mivel szerintük ehhez csak
az elnöknek van meg a hatalma.
A Bush-vezetésre már többször rásütötték a jogtalanság bélyegét 9/11-gyel kapcsolatban. A
guantánamói foglyokat ért atrocitások, a kíméletlen vallatótechnikák vagy éppen az
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illetéktelen lehallgatások gyakorlata a lakosság körében is széles körű ellenszenvet váltott ki.
Az alapvető alkotmányos jogok megsértése mindig is szálka volt az emberek szemében, még
akkor is, ha állítólag ez az ára a biztonságnak.
11.5.4.

A CIA előre tudott a merényletről269

Hatalmas botrány alakul az Amerikai Egyesült Államokban: előbb az elnök beszélt arról, hogy
valami nincs rendben a karácsonyi terrorakció körül, majd hírszerzők is kiteregették a
szennyest.
A hírszerző közösség megint fütyült a nemzet biztonságára, ezúttal a karácsonyi detroiti
merényletkísérlet ügyében – állította kedden Obama elnök, aki miközben a titkosszolgálatok
„rendszerhibájáról” beszélt, nem mondta ki ugyan, de mindenki sejtette: a CIA-re célzott.
S az elnök mondatai után néhány órával a Központi Hírszerző Ügynökség magát megnevezni
nem akaró egyik munkatársa máris arról beszélt az egyik amerikai tévécsatornának, hogy igen,
a CIA valóban már legalább öt héttel ezelőtt pontos információkkal rendelkezett Umar Farouk
Abdulmutallabról, ám hetekig ült az értékes adatokon, mielőtt az összeállított jelentést körözni
kezdte az Egyesült Államok többi hírszerző ügynökségének.
A CIA hírszerzői ugyanis többször és részletekbe menően beszéltek a nigériai születésű fiatal
férfi édesapjával; aki novemberben maga jelentkezett az Egyesült Államok nigériai
nagykövetségén, ahol elmondta, hogy fia rémisztően szélsőséges nézeteket vall, s gyanúja
szerint terrorszervezettel is kapcsolatban állhat.
A szerdai The New York Times pedig már két – szintén magát megnevezni nem akaró –
hírszerzőre hivatkozva közli, hogy az amerikai hírszerzés nemcsak hogy tudott Abdulmutallab
létezéséről, hanem azzal is tisztában volt, hogy a férfi terrormerényletet készít elő. Az
illetékesek azonban ennek ellenére sem tettek semmit. "Két tisztségviselő elmondta: a
kormányzatnak már péntek előtt rendelkezésére álltak a hírszerzési információk arról, hogy az
al-Kaida egyik ágának vezetői egy nigériairól beszéltek, aki terrortámadásra készül" –
olvasható a The New York Timesban.
Jóllehet, a Jemenből származó jelentések nem nevezték néven Abdulmutallabot, ám szakértők
bizonyosak abban, hogy beazonosítható és az amszterdami repülőtéren „lekapcsolható” lett
volna, ha – a CIA elemzői időben és gondosan összevetik az adatokat mindazzal az
információval, amely Nigériából érkezett. Miután ugyanis az édesapja az amerikai
nagykövetségen járt, Abdulmutallab nevét a CIA abban a mintegy 550 ezer nevet tartalmazó
adatbázisban rögzítette, amely a terrorista-szervezetekkel potenciálisan kapcsolatba kerülők
nevét tartalmazza. Ugyanakkor neve nem került rá az Egyesült Államokba berepülést tiltó
listára, s nem vonták vissza az amerikai vízumát sem.
Miközben az FBI-nál már javában tart a merénylő kihallgatása (amelynek során – a
kiszivárgott, vagy kiszivárogtatott hírek szerint – elismerte, hogy Jemenben kapott terrorista
kiképzést), a brit The Sun mindenféle részleteket közöl Abdulmutallab életéről. A terrorista
wannabe ugyanis Londonban tanult. Mérnökhallgató volt.
Nos, a brit fővárosban állítólag szexuálisan frusztrált, magányos férfiként élt és szent
háborúról ábrándozott. „Elképzelem, hogyan zajlik le majd a nagy szent háború, hogyan
győznek, Isten segedelmével, a muszlimok, és irányítják majd az egész világot, ismét
létrehozva a legnagyszerűbb birodalmat” – olvasható állítólagos internetes naplójának egyik
bejegyzésében. E napló arról is tanúskodik, hogy imádta a focit és sokáig a Liverpool csapata
volt a kedvence. 2005-ben azonban történhetett valami, mert megcsömörlött a labdarúgástól,
és arról írogatott, hogy a Próféta, bizony, nem nézné jó szemmel David Beckham adogatásait.
„Hagyjunk fel a focival, és mentsük meg tisztességünket és vallásunkat” – körmölte le
meggyőződését. Azt azonban nem fejtette ki, hogy végül is, mi vezette őt erre a
meggyőződésre.
Mindenesetre a sportolni vágyóknak inkább a futást, az úszást, a birkózást, a súlyemelést és a
harcművészeteket ajánlotta. 2005-ben arról panaszkodott, hogy egyetlen muszlim vallású
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barátja sincs. S hozzátette: „Miközben magányos vagyok, a természetes szexuális ösztöneim
ébredeznek és küzdenem kell, hogy kordában tartsam őket, s ez néha kisebbfajta bűnös
cselekedetekhez is vezet. Ez a probléma arra késztet, hogy minél előbb megnősüljek”.
A jemeni külügyminiszter egyébként a londoni The Timesnak azt nyilatkozta, hogy
országában több száz militáns al-Kaida-szimpatizáns él, s valószínűleg újabb terrortámadások
tervét szövögeti. Abu Bakr al-Qirbi külügyminiszter egyúttal külföldi segítséget is kért a
terroristák elleni küzdelemhez. Ám azt nem részletezte, hogy Jemen kitől és milyen jellegű
segítségre számít.
11.5.5.

Íme a világ legfurcsább szerelmi háromszöge: Kína-Oroszország-USA

„Van két ellenséged, mindkettő atombombával rendelkezik, hasonló ideológiai alapokon áll,
az egyik a legerősebb (Szovjetunió), a másik a legnépesebb (Kína). Hogyan kerülöd ki, hogy
szövetkezve felülkerekedjenek fölötted és országod fölött?” – nagyjából így hangozhatott a
hetvenes években Henry Kissingerék számára Washingtonban a megoldandó matematikai
probléma. Két évtizeddel a szovjet rendszer felbomlása után a Moszkva–Peking–Washington
háromszög még mindig létezik, Oroszország és Kína azonban jóval kellemesebb viszonyt ápol
egymással, elsősorban gazdasági kapcsolataik miatt, mint a détente idejében. A
megválaszolandó kérdés most már csak az: melyikük profitál többet?
A Szovjetunió és Kína kapcsolata a hatvanas évek végén teljesen megromlott, az elméleti
különbségek, mint a világfalu (Kína) – világváros (Szovjetunió) ellentét, határvitákban
csúcsosodtak ki. Ezt használta ki Richard Nixon akkori amerikai elnök Henry Kissinger
külügyminiszter segédletével, és reál-, valamint geopolitikai érdekeinek megfelelően az
Egyesült Államok nyitott Kína felé. A Szovjetunió vezetői számára ez épp elég figyelmeztetés
volt, így megkezdődhetett a hidegháború enyhülésének rövid szakasza.
A mérleg nyelve ekkor még Kína volt, bár azt is meg kell jegyezni, hogy a szovjetek sokkal
inkább tartottak ekkortájt a kínai atomfegyverektől, mint az amerikaiaktól, mivel déli
szomszédjukról inkább feltételezték, hogy elindít egy apokaliptikus háborút. A kényes
egyensúly felbomlása, az instabilitás a világ malmára hajtotta a vizet, pár évnyi nyugalom
következhetett. Ezen rövidke történelmi szakasz eredménye a Helsinki Záróokmány és a
SALT-I megállapodás. A kínai–szovjet kapcsolatok csak Mao 1976-os halála után
normalizálódtak; az új kínai vezetés nemcsak a korábbi szovjet-ellenes politikával szakított, de
nyitott a külvilág felé: 1979-ben megkezdődött a nagy kínai gazdasági reform, és a
határkérdéseket immáron tárgyalóasztal mellett igyekezett rendezni Moszkva és Peking.
Az ideológiai ellentétek mára eltűntek, akárcsak a hidegháború, és annak legtöbb kelléke. A
kínai–orosz–amerikai triumvirátus azonban fennmaradt, habár az erőviszonyok nagyban
változtak, és a gazdasági kapcsolatok szövevényes hálóként fonják össze a három államot.
Vjacseszlav Inozemcev, az orosz Ipari Társadalmi Tanulmányok Intézetének igazgatója
szerint Oroszországot és Kínát azonban a gazdaság mellett a politika és az ideológia is
összeköti. „Mindkét állam tetteti megvetését az Egyesült Államok iránt, támogatja az
antidemokratikus rezsimeket Közép-Ázsiában, valamint harcol az iszlám extremizmus és
szeparatizmus ellen.” – állítja az orosz kutató. Az Egyesült Államok részéről gyakran éri vád a
két országot az emberi jogok látványos sárba tiprása miatt (gondoljunk csak a tibetiek ellen
elkövetett kínai erőszakos fellépésre, vagy a Politkovszkaja-ügyre Oroszországban). Legutóbb
december 14-én Hillary Clinton egy egyetemi rendezvényen azonban jelezte, semmit nem
szándékoznak tenni a kínaiak emberi jogi politikája kapcsán, legalábbis nyilvánosan
semmiképpen sem.
Azt azonban hangsúlyozta az amerikai külügyminiszter-asszony, hogy a zárt ajtók mögötti
tárgyalásokon felhozzák a témát a washingtoni diplomaták. Az emberi jogok kérdése így
hatásos fegyver lehet az amerikaiak kezében. Egyrészt tehetnek engedményeket Oroszország
és Kína felé, amennyiben mutatnak némi előrelépést az emberi jogok terén (vagyis elég, ha
nem lőnek le újságírókat a nyílt utcán). Másrészt ezzel a témával folyamatosan sakkban lehet
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tartani a két országot a nemzetközi közvélemény előtt (a félreértések elkerülése végett a
közvélemény megítélése igen sokat számít Kínának és Oroszországnak, gondoljunk csak az
orosz WTO-tagságra). Az emberi jogok kérdése azonban gyakran eltörpül, ha olyan vitás
kérdéseknél kell közös álláspontra jutni, mint az Irán vagy Észak-Korea ellen bevezetendő
szankciók. A három ország politikai és gazdasági érdekei egyre többször kerülnek közös
nevezőre.
Látványos gazdasági egyetértés Kína és Oroszország között van, az elmúlt négy évben ugyanis
a kereskedelem 69 százalékkal növekedett közöttük. Kettejük közül azonban Kína zárja
jobban a mérleget: irányába az orosz export 6,4 százalékkal csökkent, ami az össznövekedés
mértéket figyelembe véve jelentősnek mondható. Sőt, az orosz kereskedelmi deficit, minden
nemzetközi kereskedelmi partnere mellett, Kínával szemben a legnagyobb. Ezután logikus a
kérdés: Oroszországnak miért éri meg ez a kapcsolat?
Az orosz–kínai kapcsolatok a rendszerváltást követően rendkívül barátivá váltak. Mint ahogy
Ludvig Zsuzsa Oroszország-szakértő rámutat, a két államnak alapvető érdeke egy olyan
multipoláris világ létrehozása, melyben a kevés létező, nemzetközi politikát alakító
nagyhatalom közé tartozik, és ezáltal versenytársa lesz az Egyesült Államoknak. Ez a politikai
elgondolás alapvetően feltételezi a jószomszédi viszonyt. Mindemellett nem elhanyagolható az
a tény sem, hogy 2009. december 28-án Vlagyimir Putyin miniszterelnök hivatalosan is
megnyitotta a Szibéria és a Csendes-óceáni területek között működő kőolajvezetéket, az
EPSO-t, amelynek rövid szakasza Kínát is bekapcsolja az ellátási rendszerbe. Kína
szénhidrogén-származékokban hiányt szenved, és hatalmas felvevőpiacával hihetetlen
gazdasági lehetőséget kínál Oroszországnak.
Oroszország számára nagy lehetőség Kína energiaéhségének kielégítése, valamint egy hasonló
alapokon álló politikai szövetséges barátsága, a szakértők legalábbis ezzel magyarázzák a
nagy „engedékenységet” a pekingi vezetéssel szemben. Washington urai óvatosan bánnak
Kínával és Oroszországgal is, mivel Irán és Észak-Korea miatt szükségük van a moszkvai és
pekingi támogatásra. Kína pedig élvezheti csekély helyzeti előnyét, bár a jelenleginél jóval
nagyobb babérokra törne a nemzetközi porondon. Pillanatnyilag úgy tűnik, Kína a nyertes a
három állam közül, de a matematika órának ezzel koránt sincs vége.
11.5.6.

9/11 az USA titkosszolgálatainak műve volt?270

Nem kizárt, hogy a 2001. szeptember 11-i New York és Washington elleni terrorista támadást
az Egyesült Államok titkosszolgálatai szervezték meg – állítja Petr Hájek, Václav Klaus cseh
államfő egyik legfőbb tanácsadója és volt szóvivője.
Ez, illetve egy másik meghökkentő állítás, miszerint a csehszlovákiai bársonyos forradalmat
elindító 1989. november 17-i prágai diáktüntetés szétverése "lényegében jelentéktelen incidens
volt", Hájek Halál szerdán (Smrt ve stredu) című, most megjelent esszékötetében olvasható.
A Mladá Fronta Dnes című liberális napilap a kötetről írva megjegyezte: Hájek állításait
gyakorlatilag semmivel sem igazolja. Mint ahogy azt a véleményét sem, hogy Oszama bin
Laden, az al-Kaida terrorszervezet vezetője tulajdonképpen, "kitalált, virtuális egyéniség".
Václav Klaus viszont az újságnak nyilatkozva úgy fogalmazott, hogy Hájek esszékötete "sok
újat hozó és rendkívül hasznos" kiadvány.
"Aránylag nagy a valószínűsége annak, hogy szeptember 11-ét valóban az USA
titkosszolgálatai rendezték meg" – idéz az újság Hájek könyvéből, amely csak most kerül a
könyvesboltokba. "Személyesen az a véleményem, hogy Oszama (már úgy ahogy az egész
világ ismeri a komikus televíziós beszédeiből) sohasem létezett" – áll a könyvben. Egy másik
helyen Václav Havel volt cseh(szlovák) államfőt és emberi jogi harcost "radikális
neomarxistának" és megrögzött baloldalinak minősíti a szerző. Éles bírálatot fogalmazott meg
Mirek Topolánek, volt cseh kormányfő és a Polgári Demokratikus Párt elnöke címére is, aki
szerinte hatalma csúcsán "leparkolt az európai uniós semmiben". Közismert, hogy Klaus úgy
Havelt, mint Topoláneket szinte személyes ellenfelének tekinti.
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A csehszlovák rendszerváltást elindító 1989. november 17-i eseményekről Hájek a
következőket írja: "November 17-e lényegében egy jelentéktelen incidens volt. Nyilvánvaló,
hogy nem volt spontán népi akció." Miután a korabeli szocialista Csehszlovákia rendőrsége
erőszakkal feloszlatta a diáktüntetést, az embereket a "manipulált média propagandája vitte az
utcákra", amely felébresztette bennük azt az érzést, hogy most már szabad. "Az 1989-es év
Csehszlovákiában nem volt demokratikus forradalom (még kevésbé bársonyos forradalom),
illetve felkelés a szabadság érdekében. Szó sincs népi felkelésről az elnyomó rendszer ellen" –
írja Hájek.
A cseh államfő szerint Hájek könyve nagyon "gondolatébresztő", s az egyes állítások
megértéséhez mindenkinek azt ajánlja, hogy olvassa el az egész esszégyűjteményt. "Hájek
elsősorban azt mondja, hogy hatalmas mediális manipuláció folyik szeptember 11-vel,
Oszama bin Ladennel és Szerbia (NATO)bombázásával kapcsolatban" – jelentette ki Václav
Klaus. Szerinte Petr Hájek könyve egyfajta vízió a posztmodern, manipulált világról, amelyet
kisebb vagy nagyobb mértékben befolyásos médiacsoportok ellenőriznek.
11.5.7.

Magánkézben az iraki hírszerzés?271

A Washington Post hétvégi cikkében nagy terjedelemben foglalkozik az iraki hírszerzési
tevékenység privatizálásával. Nem először vizsgálják a kérdést, vajon az USA kormánya
számára hol a határ a szigorúan vett államérdek és a munka magánvállalkozókhoz való
kiszervezése között, vagyis e szenzitív területen mikor lenne a kormány kötelessége, hogy a
rendelkezésére álló állami szervekkel dolgoztasson.
Az iraki példa meglehetősen meggyőző. Nemcsak az amerikai katonák tízezreinek ellátását
felügyelő és az újjáépítésben résztvevő vállalatok vannak nagy számban jelen a veszélyes
terepen, hanem a korábban titkosszolgálatok vagy a katonaság által ellátott feladatokat is
kiszervezték. Az állam egykori funkciója, vagyis saját lakossága biztonságának garantálása a
globalizációval – a katonai jelenlét, a terrorizmus és sok más egyéb területen – egyre
nehezebben teljesíthető. Részben ennek, részben a média által rendkívül éber közvéleménynek
köszönhető, hogy inkább magántulajdonban lévő vállalkozásokkal dolgoztatnak ahelyett, hogy
az állami állományt kockáztatnák. A politikai felelősség természetéből következően egy
elesett amerikai katona nagyobb súllyal esik latba, mint egy biztonsági cég emberének halála.
A Washington Post szerzői egy konkrét céget vizsgálnak meg közelebbről, az angol Aegis
Defense Services-t. A vállalat az Újjáépítési Műveleti Központban kapcsolja össze az Irakban
folytatott sokszínű tevékenységéből befolyó információkat.
A három éves szerződést 2004-ben írták alá az USA hadseregével, 293 millió dollár értékben.
Az ADS-t egyébként a korábban Pápua - Új Gíneát és Sierra Leonét is megjárt Tim Spicer
jegyzi, személye körül a viták nem ültek el. Többek közt az ENSZ által elrendelt
fegyverembargó megszegésével vádolják. A szerződés hosszabbítása 475 millió dolláros
üzletet jelenthet, több jelentkező is van tehát az ADS mellett.
A tenderre összeállított leírás szerint hírszerzési információk szolgáltatására is kiterjed majd a
nyertes szerződési kötelezettsége. A korábban a CIA-ra vagy más kormányügynökségre, a
katonaságra bízott felderítő és elhárító feladatokat ma már nem kis részben kiszervezik, ami
nem jelenti e szervek leépítését, sokkal inkább egyfajta kiegészítést – legalábbis egy optimista
olvasatban.
A pesszimisták szerint a magáncégek egyre intenzívebb bevonása kormányzati ellenőrzés
nélkül történik, amely a közelmúltban már az USA Kongresszusának figyelmét is magára
vonta. A vizsgálódó Bizottság többek közt hiányolta, hogy az állami szolgálatok a maguk
részéről tisztán meghatározzák, mely ügyek kiszervezhetőek és melyeknek kötelező állami
kézben maradni.
A cikk szerint közel 20-30.000 (!) szerződés van életben Irakban, amelyek a legkülönbözőbb
biztonsági szolgáltatásokra érvényesek. A szerződött cégek az objektumvédelemtől a
kihallgatásokon át a fegyveres kíséretig mindenfélét ellátnak.
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Az ADS fenyegetettség-elemzést, elektronikus nyomkövetést és közösségi fejlesztéseket
egyaránt végez. Az új szerződési kiírás már explicit hírszerzési feladatokat ró majd ki a
vállalkozóra: "A védelmi minisztérium személyzetét, forrásait és létesítményeit célzó külföldi
titkosszolgálatok, terrorista szervezetek tevékenységének elemzése".
Az ADS körülbelül 12 Újjáépítési Összekötő Egységet működtet, akiknek e percben az a
feladata, hogy páncélozott járművekben és felfegyverkezve bejárják az iraki vidéket és első
kézből tájékoztassák a katonai vezetést a tapasztalatokról, biztosítva őket, hogy a dolgok
valódi állását hallják.
A vállalat körülbelül félmillió dollárt költött a különböző jótékonysági projektekre,
amelyekkel céljuk, hogy egyfelől közel kerüljenek a helyi lakossághoz és ezzel csökkentsék a
megszállók iránti ellenséges érzést, másfelől egyből be is tudnak épülni az egyes
közösségekbe. Ahogy a programigazgató, David Cooper fogalmazott, "nem hírszerzésről van
szó, ahogy én értem, hanem arról, hogy feltérképezzük a vizet, amiben úszunk".
Akárhogy is nevezzük a tevékenységet, az ADS nincs egyedül Irakban. Számos privát
biztonsági szolgálat dolgozik az amerikai hadsereg épségén, ahogy a világban mindenfelé –
Magyarországon is – a hadsereg és a rendőrség egyes objektumait már magáncégek őrzik. E
jelenség már nehezen visszafordítható, azonban felügyelete és átláthatósága érdekében még
nem késő cselekedni.
11.5.8.

Ügyesen kiszervezték a háborút272

Nemcsak a biztosításban és a logisztikában, de a CIA irányította legkényesebb műveletekben:
az ellenséges harcosok elfogásában és megölésében is kulcsszerep jutott a szerződéses
magánhadseregnek Irakban és Afganisztánban. A pénteki The New York Times címlapján
megjelentek a Bush-időszak egyik kegyeltje, a Blackwater (ma már: Xe) magáncég és a
Központi Hírszerző Ügynökség az eddig (el)ismertnél jóval mélyebb kapcsolatába adnak
betekintést.
Az üzleti gyakorlatban szokványos tevékenységkiszervezés (outsourcing) felveti a
fegyverhasználat kérdését is a műveleti területen. Amerikai kormánytisztviselők felelnek
ugyanis a "zsoldik" (általában volt katonák, rendőrök), azaz a háborús jog alá nem tartozó
magánszemélyek tetteiért is.
A szerződésesek rugalmasságot biztosítanak a képességek összeállításában és irányításában,
de továbbra is a miénk a felelősség – nyilatkozta George Little CIA-szóvivő a világlapnak.
Irakban 25-75 ezerre, Afganisztánban 75 ezerre tették a "láthatatlan légió" létszámát.
A hadsereget védjük. Hát nem észbontó? – fogalmaz Steve Fainaru, a The Washington Post
Pulitzer-díjas újságírója Nagyfiú uralkodik: Amerika Irakban harcoló zsoldosai című
könyvében Franco Picco, aki a Blackwaterhez hasonló szerepet játszó, Crescent (Félhold)
Security Group nevű biztonsági céget irányítja. A háborún dollárszázmilliókat kasszírozó
Blackwater azóta Bagdadban és Washingtonban is kegyvesztetté vált, és névváltoztatásra is
kényszerült. Ennek fő oka a 2007-es bagdadi vérfürdő volt, amelyben a cég emberei 17 iraki
polgári személyt lőttek le, az FBI vizsgálata szerint zömüket minden ok nélkül.
Más ilyen cégek is kínos helyzetbe hozták Amerikát. A washingtoni külügy nemrég szabadult
meg az ArmorGroup nevű vállalkozástól, amely a nyár végi "kabuli buliról" híresült el: az
ottani amerikai nagykövetség védői tivornyákat rendeztek, bevonva helybélieket is, megsértve
az iszlám szabályait.
11.5.9.

Ejtették a vádat a Blackwaterrel szemben273

Nagy vihart kavart Irakban egy washingtoni szövetségi bíró csütörtöki ítélete, amelyben ejtette
a vádakat a Blackwater biztonsági magáncég embereivel szemben a 2007. őszi bagdadi
vérengzéssel összefüggésben.
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Ali al-Dabbagh kormányszóvivő csalódást keltőnek nevezte a döntést, és szavai szerint most
majd ők vonják felelősségre a vállalkozás „súlyos bűnt” elkövetett öt emberét, akikkel
szemben az amerikai bíró sorozatos ügyészi mulasztásokra hivatkozva szüntette be az eljárást.
Wejdan Mikhail iraki emberjogi minisztert, mint mondta, „letaglózta” a döntés, és
neheztelését fejezte ki Ray Odierno tábornok, az amerikaiak iraki parancsnoka is. Úgy vélte:
az erősíti a helybéliek más biztonságiakkal szembeni ellenérzését. – Minket is felzaklat persze,
amikor úgy véljük: emberek bűncselekményt követhettek el, és nem vonják őket felelősségre –
mondta.
A 2007. szeptemberi bagdadi vérfürdő, amely 17 iraki halálos áldozatot és 20 sebesültet
követelt, nemcsak a két ország közötti egyik legnagyobb feszültségforrás, de az egykori
Blackwater (átnevezése óta: Xe), illetve általában a hadsereget kiegészítő magánbiztonságiak
hitelvesztéséhez is hozzájárult. Az öt vádlott önvédelemre hivatkozva ártatlanságát
hangoztatta, szemtanúk szerint azonban minden ok nélkül nyitottak tüzet bagdadiakra. A bíró
indoklásában „a vádlottak alkotmányos jogainak felelőtlen megsértésére” hivatkozott a vádirat
kapcsán.
11.5.10. Irak újraperli a Blackwatert274
Sajnálkozását fejezte ki pénteken az iraki kormány amiatt, hogy egy amerikai bíróság előző
nap ejtette a vádakat a Blackwater biztonsági magáncég öt alkalmazottja ellen, akiket iraki
civilek meggyilkolásával vádoltak.
Ali ad-Dabbag iraki kormányszóvivő közölte, hogy az iraki kormány sajnálja a döntést, és
csalódott miatta. Azt mondta, hogy az iraki hatóságok által lefolytatott vizsgálat szerint a
vállalat alkalmazottai "súlyos bűncselekményeket" követtek el, lemészárolva 17 iraki civilt.
Az iraki kormány azt fontolgatja, hogy más jogi eszközök révén próbálja majd beperelni az
amerikai vállalatot – tette hozzá.
A most Xe néven működő biztonsági cég öt munkatársa ellen az Egyesült Államokban folyt
eljárás a 2007. szeptemberi bagdadi lövöldözés miatt, amelyben 17 iraki életét vesztette, és
legalább húszan megsebesültek. A Blackwater emberei egy amerikai diplomáciai konvoj útját
biztosították, amikor egy zsúfolt kereszteződésben – állításuk szerint – támadás érte őket, és
önvédelemből lövöldözni kezdtek. Egy amerikai kerületi bíró csütörtökön lezárta az eljárást,
mondván: a vádhatóság helytelenül kezelte azokat a vallomásokat, amelyeket a vádlottak
tettek a külügyminisztérium nyomozóinak. Az ítélet szerint a vádlottak a munka elvesztésének
fenyegetettsége alatt tettek vallomást, s ez sértette alkotmányos jogaikat.
11.5.11. A Kínai Kommunista Párt kezébe kerülnek az USA pénzügyei?275
Túl nagy elvárásokat támasztott magával szemben az egy évvel ezelőtt beiktatott Barack
Obama és ezeknek a vágyaknak az eltelt időszakban nem volt képes megfelelni – összegezték
szakértők az amerikai elnök eltelt ciklusát a Magyar Külügyi Intézetben csütörtökön tartott
kerekasztal-beszélgetésen. A kutatók úgy látják, az elnöknek konkrét külpolitikai stratégiát
kellene kidolgoznia, valamint enyhítenie kellene az országban lévő feszültségeket, ha sikerrel
akarja zárni a következő választást.
Bródi Gábor korábbi ENSZ-nagykövet, diplomata Obama politikájáról elmondta, hogy az
elnök megpróbálja az USA politikáját új alapra helyezni. Szerinte az Egyesült Államok élén
egy új kapitány van, azonban a hajó motorja egyelőre nem működik. „Nagyfokú
pragmatizmus jellemzi az Obama-korszakot.” A szakértő nem lát külpolitikai stratégiát,
csupán a problémáktól (Irak, Afganisztán) való szabadulás jellemzi az eseményeket.
Véleménye szerint nem világos, hogy merre megy tovább az amerikai gazdaság a mostani
válságos helyzetből. Obama első egy évével egyik társadalmi csoport sem elégedett az
országban, ez a későbbiekben nagyon veszélyes helyzetet teremthet – tette hozzá.
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Az ellenzék a 2008-as vereséget követően megerősödött, amit bizonyított a massachusettsi
választás is. Bródi elmondta, hogy Obama azt hitte a győzelmét követően, hogy az amerikai
társadalom totális átalakítására kapott felhatalmazást, azonban ez nincs így. „Ha nincs a
pénzügyi-gazdasági válság, akkor nem nyert volna Obama.” A diplomata úgy látja, a teljes
politikai elitnek ment neki az új elnök, ami túl sok feszültséget okozott. A volt ENSZnagykövet szerint az USA mostanra olyan helyzetbe hozta magát, amikor van értelme új
dolgokba fogni, de a cselekvőképessége nagyrészt be van határolva a gazdasági helyzet miatt.
Bródi annak a véleményének adott hangot, hogy a mostani adminisztráció sokkal
konstruktívabb, mint a korábbi. Elképzelhetőnek nevezte, hogy a következő években a Kínai
Kommunista Párt nagyobb befolyást fog gyakorolni az amerikai pénzügyekre, mint a Wall
Street néhány guruja.
11.5.11.1.

Megváltoztak az erőviszonyok

Valki László nemzetközi jogászprofesszor szerint az amerikai külpolitikai gondolkodásban
meghatározó szerepet játszott a 2001-es terrortámadás. Valki elmondta, hogy a republikánus
eszmerendszer, ami az előző évtizedben uralkodó volt, káros volt az ország számára. A
korábbi kurzus célja a világ átalakítása volt a Közel-Keleten és a posztszovjet térségben –
tette hozzá. Obama megválasztását követően azzal szembesült, hogy nem lehet a fönt
említett területekről kivonulni – vélte a szakértő. Valki szerint Irakot és Afganisztánt csak
úgy elhagyni nem lehet, hasonlóan Vietnamhoz. „Nem lehet visszatérni a Clinton-korszak
végéhez, mert a világ átalakult.” A jogász szerint a világ elidegenedett Amerikától, gyorsan
fejlődni kezdett a Föld több nagyhatalma (Brazília, Kína, India), ami átalakította a 10 éve
meglévő erőviszonyokat. Obama tévedett abban, hogy ezeket a feltételeket egy év alatt meg
lehet változtatni, nem lett volna szabad határidőket szabnia magának – tette hozzá. Az
eredmények között említette Valki, hogy az USA-val szembeni ellenérzések csökkentek,
Nyugat-Európa megosztottsága megszűnt és „a gazdasági válságot az USA túlélte, ami az
adminisztrációnak köszönhető”.
11.5.11.2.

Pakisztán a fő veszély?

Tálas Péter, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet igazgatója szerint túl nagyok voltak az
elvárások Obamával szemben. A szakértő úgy látja, az elnökváltástól függetlenül az
Egyesült Államok érdekei nem változtak. Obama két területen tudott megújulást hozni: a
külpolitika területén és annak stílusán – tette hozzá. „Az elnök pragmatizálta a külpolitikát és
multilaterálissá tette.” Tálas elmondta, hogy az amerikai változtatási szándékok sok esetben
nem találkoznak a többi szereplő változtatási szándékával. Ilyen például Irán. Obama
szembesült a multipoláris világrendszerrel, amelyben az USA globális vezető szerepe
megmaradt, de lehetőségei beszűkültek – vélte a kutató. A szakértő nagy hibának nevezte,
hogy csak Afganisztán és Oroszország kapcsán született stratégia, míg ez Kína, Palesztina és
a posztszovjet térség esetében nem történt meg. Tálas úgy véli, el kellene magyarázni a
közvéleménynek, hogy milyen geostratégiai érdek fűződik Afganisztánhoz. A politológus
elmondása szerint Obama felmérte, hogy túl sok problémát kellene egyszerre megoldania az
országban. Szerinte Afganisztán nem a legfőbb probléma, hanem Pakisztán jelenti a nagyobb
fejtörést, mivel atomfegyverrel rendelkezik és folyamatos vitában áll Indiával.
11.5.11.3.

A bürokrácia szívóereje

Magyarics Tamás, a Magyar Külügyi Intézet főmunkatársa kifejtette, hogy az
adminisztrációnak elsősorban a helyzetértékelésben voltak problémái. Az egészségügyi
reform kapcsán kifejtette, hogy az emberek 85 százaléka alapvetően meg volt elégedve az
ellátással, ami behatárolta a reform lehetőségeit. Az átalakítás kapcsán nem a pénz
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mennyiségével, hanem annak elosztásával van gond – tette hozzá. Véleménye szerint az
elnök a kudarcokért áttolta a felelősséget a kongresszusi vezetőkre. Az egyetemi oktató a
gazdaságpolitikáról elmondta, hogy két irányzat verseng egymással: a költségvetés
kiegyensúlyozása, vagy pedig a munkahelyek számának a növelése. Szerinte a bejelentett
programok is nagyon szerények. Az Amerika-szakértő úgy látja, az elnökök többsége a
Washingtonban lévő bürokrácia ellen indult harcba, de később az mindegyiküket beszívta.
Magyarics a következő évek kapcsán annak adott hangot, hogy középutas centrista politika
várható.
11.5.12. Berezeltek a szomáliai kalózok a kínai kommandósoktól276
Kínai hadihajók kalózakciót hiúsítottak meg a szomáliai partoknál – jelentette vasárnap a
pekingi központi televízió.
A közlés szerint két kínai teherhajó adott le vészjelzéseket, hogy egy gyorshajó van a
nyomukban, fedélzetén szomáliai kalózokkal.
A riasztás nyomán az Ádeni-öböl körzetében őrjáratozó három kínai hadihajóról egy
helikoptert küldtek ki a teherhajókhoz, továbbá az egyik hadihajó a közelükbe érve
jelzőrakétákat lőtt ki, és kommandósokkal teli motorcsónakokat tett a vízre, amelyek a gyanús
gyorshajó felé vették az irányt.
A kínai haditengerészet akciója nyomán a szomáliai kalózok felhagytak a teherhajók
követésével.
Minden szomáliai gyerekek kalóz akar lenni: Nem panaszkodhatnak az utánpótlásra a
szomáliai kalózok, ugyanis a helyi tisztségviselők és szakértők egyaránt azt mondják, a
fiatalok valósággal tolonganak a kelet-afrikai országban azért, hogy elszegődhessenek tengeri
rablónak.
Megfigyelők szerint a kalózok tavaly kiterjesztették tevékenységüket az Ádeni-öböltől
távolabb, az Indiai-óceánra, egészen a Seychelles-szigetekig.
"Egyre többen csatlakoznak, ez az egyik oka annak, hogy növekedett a támadások száma" –
magyarázza egy kalóz, egy bizonyos Abdi Yare, a tengeri rablások afféle regionális
központjaként funkcionáló Hararderében, Mogadishutól 300 kilométerre északra.
Tény, hogy a szomáliai kalózok szempontjából eredményes volt az év: jelenleg is 11 hajó van
a birtokukban, 270 tengerészt tartanak fogva.
11.5.13. Pentagon zöld út a tajvani fegyvereknek - Veszélyes játékot űznek az amerikaiak277
Kedvezőtlenül érinti a kínai-amerikai kapcsolatokat Barack Obama dalai lámával tervezett
találkozója és a tajvani fegyverüzlet, amely részleteit a napokban tette közzé az amerikai
Védelmi Minisztérium. Kína rosszallása ellenére Washington kitart.
Súlyosan érinti az amerikai-kínai kapcsolatokat a Tajvannak szánt amerikai fegyvereladás és
Barack Obama dalai lámával tervezett találkozója – jelentette ki Ma Csao-hszü (Ma Zhaoxu) a
Külügyminisztérium szóvivője. Ennek ellenére kedden Obama szóvivője megerősítette: az
elnök nem változtatott tervein és majd bejelentik az időpontot, ha közeledik a megbeszélés
ideje.
A kínai felet az háborította fel legutóbb, hogy az amerikai Védelmi Minisztérium immár
hivatalosan is közzétette a megközelítőleg 6,5 milliárd dollár értékű fegyverüzlet terveit:
amennyiben az adásvétel megvalósul, Tajvan komoly fegyverarzenállal gazdagodik,
Washingtonnak pedig Kína erőteljes nemtetszésével kell szembenéznie.
A fegyverek: 114 darab Patriot rakéta, 60 darab Black Hawk helikopter.
Kommunikációs felszerelés: 2 darab Osprey aknakereső hajó, 12 darab Harpoon rakéta.
A kérdéses fegyverek, helikoptereket, kommunikációs eszközöket és rakétaelhárítórendszereket is beleértve, egy még a Bush-adminisztráció által kötött megállapodás értelmében
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kerülnének eladásra – bár a végleges csomag nem tartalmazza a tajvani vezetés által leginkább
preferált F-16-os típusú vadászbombázó repülőgépeket.
Kína – mely az 1949-es különválás óta részének tekinti a szigetországot – ugyanakkor erősen
ellenzi az üzletet, és kijelentette: függetlenedési kísérlet jele esetén akár fegyveres úton is kész
az újraegyesülésre. Bár az utóbbi évek politikája következtében némiképp enyhült a
kapcsolatok feszültsége, a kínai haderő a szigetre irányzott rövid-hatótávolságú rakétái
jelenleg is komoly fenyegetést jelentenek Tajpej számára. A tervezett üzlet a sziget
biztonságát szolgálja, illetve „fenntartja a politikai stabilitást, katonai egyensúlyt és gazdasági
fejlődést a régióban” – nyilatkozta az amerikai fél, hozzátéve, ezzel a védelmi rendszert
erősítenék, és a hadieszközök modernizációja is garantálva lenne.
11.5.14. Kettős ügynök végzett a CIA embereivel278
Állítólag az al-Kaidának és a jordániai titkosszolgálatnak is dolgozott a merénylő.
Új megvilágításba helyezi az al-Kaida képességeit a khoszti merénylet, amely látleletet ad a
700 fősre becsült afganisztáni amerikai hírszerzés állapotairól is. Elképzelhető, hogy fejek
hullanak Washingtonban az elmúlt hetek terrorhulláma nyomán.
Elvileg külföldről érkezett dzsihádista fedésben, hírszerzési források szerint az amerikaiaknak
dolgozott az a jordániai orvos, aki az óév utolsó napján öngyilkos merényletben végzett a CIA
hét emberével és egy jordán kémmel Afganisztánban. Ez magyarázatot ad arra, hogy a
Humam Khalil Abu-Mulal al-Balavi néven azonosított – de Mohammed vezetéknéven, illetve
egy internetes „nicknéven” is emlegetett – férfi hogyan juthatott be a testére erősített
robbanószerkezettel a CIA délkeleti Khoszt tartományban lévő Chapman előretolt
helyőrségébe.
– Benne nyilvánvalóan nagyon nagyon megbíztak – magyarázta egy illetékes. AlBalavit egy
éve az ammáni titkosszolgálat vette őrizetbe mint az alKaida jordániai szimpatizánsát, majd
beszervezték. Azt, hogy ő követte el a merényletet, amelyben a Központi Hírszerző
Ügynökség khoszti főnöke, egy háromgyerekes családanya is életét vesztette, afgán
kormányforrások, illetve pakisztáni tálibok is megerősítették. Feladata az lett volna, hogy
Oszama bin Laden helyettese, Ajman al-Zavahiri nyomára vezesse megbízóit. Éppen egy ezzel
kapcsolatos egyeztetésen vett részt, amikor felrobbantotta magát.
Mindez nemcsak a CIA-re, illetve az eddig igen megbízhatónak tartott jordán
titkosszolgálatokra vonatkozóan vet fel súlyos kérdéseket, hanem az al-Kaida csapásmérő
képességét is új megvilágításba helyezi. Egy névtelenül nyilatkozó jordániai tisztségviselő
közben elismerte, hogy Balavi kapcsolatban állt a jordániai titkosszolgálattal, ám kétségbe
vonta, hogy ő lett volna a merénylő. Hangsúlyozta: a tálibok szerint egy afgán követte el a
terrortámadást.
Három éve a jordániaiak érdemének tudták be az amerikaiak, hogy végeztek Abu Muszab alZarkavival, az alKaida iraki főnökével. A CIA-t is igen kellemetlenül érinti az eset és az
ellenség ilyen szintű beépülése. Michael Flynn vezérőrnagy, az amerikai katonai hírszerzés
helyettes afganisztáni főnöke már eddig is keresetlen szavakkal beszélt az ottani amerikai
kémekről: „Nem ismerik a helyi gazdaságot és a földtulajdonosokat, bizonytalanul ítélik meg,
hogy kiknél van a hatalom és miként lehetne őket befolyásolni, elszakadtak a legjobb
forrásoktól, akiktől pedig válaszokat kaphatnának.” Pedig az immár folyamatos amerikai
csapaterősítéssel párhuzamosan a hírszerzők létszámának duzzasztása is folyik. A The Los
Angeles Times őszi beszámolója szerint a CIA 700 alkalmazottal van jelen Afganisztánban, a
bővítés az „iraki”, illetve az egykori „vietnami” szintet is eléri majd.
Barack Obama elnök kedden hallgatta meg a beszámolókat az elmúlt két hét terrorhullámáról.
Elképzelhető, hogy fejek is hullanak a karácsonyi repülőgép-robbantási kísérlet miatt. Szóba
került az amerikai elhárítás agya, az Országos Terrorizmusellenes Központ vezetője, és az
óvatlan első nyilatkozata („a rendszer működött”) helyesbítésére kényszerült Janet Napolitano
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belbiztonsági miniszter távozása. Egy üdítő hír: kedden újra kinyitott Jemenben a
terrorveszély miatt bezárt amerikai nagykövetség.
Mégsem ölte meg a Cég Darkanzalit
Hetekig követték a CIA és a Blackwater biztonsági cég emberei a szíriai származású, de
Hamburgban élő Mamoun Darkanzalit, hogy megtalálják a megfelelő helyet és időpontot a
megölésére. Végül elálltak a tervtől, ám a Vanity Fair által most megszellőztetett ügy komoly
feszültséget okozhat Németország és az Egyesült Államok között. Darkanzalit az amerikaiak a
szeptember 11-i merényletet kitervelő Mohammed Atta hamburgi sejtje egyik vezéralakjának
tartották, de a németek nem találtak elegendő bizonyítékot, hogy bíróság elé állítsák. Most
értetlenül állnak az előtt, hogy az amerikaiak – ha a cikk igaz – német területen szerettek volna
likvidálni egy német állampolgárt. Akit ráadásul néhány évvel korábban még kémnek is
szeretett volna beszervezni a CIA. A hamburgi hatóságok máris vizsgálódnak, hogy van-e
valóságalapja a Vanity Fair-cikknek.
11.5.15. Akár katonai segítséget is nyújt az Egyesült Államok Grúziának279
Az Egyesült Államok minden segítséget megad Grúziának, ez akár katonai segítség is lehet –
mondta Matthew J. Bryza, az amerikai külügyminisztérium helyettes államtitkára csütörtökön
a távirati iroda Budapesten feltett kérdésére.
"Nagyon elképzelhető", hogy az Egyesült Államok katonai segítséget is ad Grúziának a
közeljövőben – mondta Matthew J. Bryza egy videokonferencián. A külügyi államtitkárhelyettes ugyanakkor hozzátette: nem lehet második hidegháborúról beszélni a grúz helyzettel
összefüggésben, és attól sem kell tartani, hogy újabb katonai konfliktus alakul ki a térségben.
A diplomata az energetikai kérdésekkel kapcsolatban azt mondta, nem kell azzal számolni,
hogy Oroszország válaszul korlátozza az európai energiaszállításokat. Szerinte a Nabuccoprojekt sem került veszélybe. A fejlemények miatt pedig most nincs itt az ideje Déli
Áramlatról tárgyalni – tette hozzá.
Mindeközben a grúz parlament határozatot hozott csütörtökön arról, hogy szakítsák meg a
grúz-orosz diplomáciai kapcsolatokat a két szakadár terület függetlenségének moszkvai
elismerése miatt. A kormányzatot a feladattal "megbízó", de nem kötelező érvényű határozatot
mind a 106 képviselő megszavazta.
11.5.16. Amerika fegyverezné fel Japánt280
A legyőzhetetlennek tartott amerikai F-22-es vadászgépek vásárlásán gondolkozik Japán. Az
Egyesült Államok munkahelyeket tarthatna meg, ha – legyengítve – eladnának az eddig
exportitalom alatt tartott csúcsgépekből a második világháborús nagy ellenségnek. Japán
viszont ezzel felvehetné a versenyt Észak- és Dél-Koreával.
Az Észak-Korea miatti feszültségek miatt Japán a legyőzhetetlennek tartott vadászgépéből, az
amerikai F-22 Raptorból szeretne vásárolni. Az átalakított F-22-es darabonként mintegy 250
millió amerikai dollárba kerülne (az Egyesült Államok darabonként 150 millió dollárt fizet
értük). Az átalakításra azért van szükség, mert jelenlegi formájában a vadászrepülőgép az
Egyesült Államok nemzeti biztonsága szempontjából bizalmas adatokat és technológiákat
tartalmaz, illetve az USA bizonyosan csak csökkentett képességű – de így is rivális nélküli –
változatot lenne hajlandó eladni. A híradások szerint Japán 40-60 Raptorra tart igényt.
Szakértők szerint az exportváltozat kialakításának költségei mintegy egymilliárd amerikai
dollárra rúgnak, ám ezt az összeget Japán kész kifizetni. A Raptor ugyanis egyedüli ötödik
generációs légifölény-vadászrepülőgépként jelenleg és a belátható jövőben versenytárs nélküli.
Éppen emiatt nem is lehet exportálni egy 1998-as rendelkezés szerint, pedig az Egyesült
Államok fő csendes-óceáni szövetségesei, Japán és Ausztrália már régen jelezték igényüket.
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11.5.16.1.

Szenátorok

Úgy tűnik, hogy ezúttal támogatókra leltek olyan amerikai szenátorok és képviselők
személyében, akiknek a körzetében az F-22-es, vagy annak bizonyos alkatrészeinek a
gyártása zajlik. A Raptor további gyártásától ugyanis munkahelyek tízezrei függenek. A
meglévő megrendelések 2011-ig adnak munkát a gyártósoroknak, és a jelenlegi gazdasági
helyzetben nincs olyan politikus, aki ne tenne meg mindent a jelentős helyi adóbevételt és
számos munkahelyet biztosító csúcstechnológiás iparág helyben tartásáért.
A Légierő pedig abban bízhat, hogy az esetleges japán export lecsökkenti a jelenlegi
horribilisen magas darabárat, így talán mégiscsak kapnak a védelmi minisztérium által
megszabott 187 darabon felül is a vadászgépből.
11.5.16.2.

A koreai veszély miatt kell a gép.

Amennyiben az üzlet megvalósul, az utat nyithat Ausztrália, esetleg Dél-Korea számára is,
ugyanakkor felgyorsíthatja a kelet-ázsiai régióban már amúgy is erős fegyverkezési versenyt.
Japán éppen erre hivatkozva tart igényt a vadászgépekre. A szigetország álláspontja az, hogy
mivel alkotmánya nem teszi lehetővé támadó fegyverzet, illetve támadó hadműveletek
végrehajtására alkalmas haderő fenntartását, a lehető legmodernebb felszerelésre van
szüksége. Ezt az álláspontot jelentősen erősítette Észak-Korea legutóbbi kísérleti
atomrobbantása, amelyek nem csak Japánban okoztak pánikot.
A Raptorok azonban nem csupán az Észak-Korea irányából érkező fenyegetés elhárítására
szolgálhatnak. Japán fő riválisa, Kína hadereje mennyiségileg elsöprő túlerővel rendelkezik,
és az utóbbi évtized fejlesztéseinek – új vadászrepülőgépek, hadihajók, rakéták, stb. –
következtében már minőségben is megközelítik a szigetország jórészt a nyolcvanas évekből
származó, bár folyamatosan korszerűsített fegyverzetét. Az ötödik generációs F-22-es
beszerzése jelentősen változtatna az erőviszonyokon.
Ennek a mai Távol-Keleten komoly gazdasági következményei lehetnek. Egy megerősített
hadsereggel bíró Japán bizonyosan jobb pozícióból tárgyalhat olyan ügyekben, mint a
Senkaku-szigetek hovatartozása, illetve a két ország kizárólagos gazdasági övezete közötti
pontos határvonal meghúzása. Konfliktuslehetőségek az Egyesült Államok szövetségi
rendszerén belül is akadnak.
Japán és Dél-Korea között régóta vita tárgya a Liancourt-szigetek hovatartozása. A
lakhatatlan sziklák körül található halállomány és a mélyben sejtett földgázvagyon olyan
préda, amelyről két energiaéhes kelet-ázsiai ország nem mond le egykönnyen. A két ország
légierejét és haditengerészetét tehát nem feltétlenül Észak-Korea ellenében fejleszti. A két
ország távolról sem volt mindig szövetségi viszonyban: Korea 1905-ől 1945-ig Japán
protektorátusa, illetve része volt.
11.5.16.3.

Még fél évtizedet várni kell.

Az F-22-es legkorábban a következő évtized közepén állhat szolgálatba a Japán Önvédelmi
Légierőnél. Akkorra a két Korea egyesülése már reális lehetőség lehet (egyes előrejelzések
szerint Korea legkésőbb 2025-re egységes állam lesz). Ezzel egy több mint hetvenmilliós,
jelentős gazdasági és katonai erővel rendelkező kelet-ázsiai középhatalom jönne létre, amely
valószínűleg Japánnak is riválisa lesz.
Ráadásul az Egyesült Államok és Dél-Korea közötti szövetségi viszonynak legfontosabb
alapja az észak-koreai fenyegetés. Kérdés, hogy a fenyegetés elmúltával képes lesz-e az
egyesített Korea is hasonlóan jó viszonyt ápolni az USA-val.
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11.5.16.4.

Japán letérne a második világháborús útról.

Japán lassan, de biztosan elmozdul a második világháború után az Egyesült Államok által
kijelölt útról. Egyre komolyabb erők kívánják felülírni a „békealkotmányt”, amely Japán
számára csak önvédelmi erők fenntartását engedélyezi. A világ második legnagyobb
gazdaságával (piaci keresztárfolyamon számolva) rendelkező Japán csak 2007 januárjában
hozott létre védelmi minisztériumot, nemzetközi katonai szerepvállalása is minimális.
Épp ezért az Egyesült Államok is támogatja Japán katonai erősödését. A japán légierő,
haditengerészet jellemzően védelmi fegyverzettel rendelkezik, a szárazföldi haderő pedig
Kínához, Dél-Koreához mérten feltűnően gyenge. Csak döntés kérdése azonban, hogy Japán
beszerez, előállít-e támadóbb jellegű fegyvereket. Az ország – Dél-Koreához hasonlóan –
virtuális atomhatalom, szakértők szerint egy vagy két éven belül képes lenne előállítani
nukleáris robbanófejjel felszerelt robotrepülőgépeket.
Nem tudni, hogy Washington milyen mélységig vizsgálja ezeket a kérdéseket, amikor a
Raptor exportjáról dönt. Félő, hogy az amerikai állások megmentése nagyobb súllyal
szerepel, mint a távol-keleti geopolitika és történelem. Ugyanakkor a katonai
csúcstechnológia – részbeni – átadásával az Egyesült Államok komoly jelzést adhat
Japánnak arról, hogy mennyire komolyan veszi a két volt halálos ellenség közötti több, mint
fél évszázados szövetséget.
11.5.17. Kína titkos fegyverkezési programja281
Kína az elmúlt időben a legmodernebb technikát felhasználva fejlesztette tovább űrprogramját,
amit valószínűleg katonai célokra akar használni – állítja az amerikai védelmi minisztérium
hétfői jelentésében. Mindez a katonai status quo felbomlását jelenti a térségben, s hosszú távon
fegyverkezési versenyhez is vezethet.
A Pentagon minden tavasszal nyilvánosságra hozza a Kínai Népköztársaság haderejéről és
védelmi politikájáról szóló aktuális elemzését, mely a katonai potenciálok felbecslésén túl a
régió biztonságosságát is vizsgálja.
Az idei jelentés az űrprogramot érintő fejlesztéseket külön kihangsúlyozza, hiszen a legújabb
technikai újítások alkalmazásának köszönhetően mára lehetővé vált más országok
űrobjektumainak megtámadása és teljes megsemmisítése. Konfliktus esetén így veszélybe
kerülhet bármelyik megfigyelő-, és a kommunikációs műhold, de a navigációs- illetve
riasztórendszerek is, ami komoly fenyegetést jelent a nemzetközi biztonságra nézve.
Pekingre egy ideje fokozottan figyel Washington, tavaly év elején ugyanis nyilvánosságra
került, hogy Kína saját rakétával semmisítette meg egy Föld körüli pályán keringő műholdját.
A meteorológiai célokat szolgáló objektum kilövése nem várt erődemonstrációként szolgált: a
távol-keleti állam megmutatta, hogy a volt Szovjetunió és az Egyesült Államok után harmadik
államként képes műhold elpusztítására, s ezzel is helyet érdemel a nagyhatalmak között. Az
akció ezen túl válasz volt az USA által tavaly megfogalmazott (s fenyegetésként is
értelmezhető) új űrpolitikai stratégiájára, mely szerint Amerika a világűrbeli katonai
alkalmazások bevetését sem zárja ki, ha azok adott helyzetben az ország védelmét szolgálják.
A washingtoni jelentést idáig a kínai szakértők és a kommunista pártvezetés sem kívánta
kommentálni – ahogyan a katonai fejlesztésekre költött pénzek tényleges nagyságát sem
hajlandók bevallani –, hallgatásukkal is csak tovább fokozva a feszültséget.
„A kínai katonai- és biztonságpolitikát övező bizonytalanság bizalmatlansághoz vezet, s ez
előbb-utóbb önvédelmi lépésekre ösztönzi a többi államot” – riogat ellentámadással
Washington.
Sőt, a fegyverkezési versenyen túl a jelentés egy lehetséges űrháború lehetőségét sem tartja
kizártnak, Kína ugyanis „érdekeket sértően” gyors ütemben fejleszti műholdhálózatát,
mindemellett a dél-kínai Hainan szigetén új fellövő bázis építését tervezi.
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Rövidtávon viszont a tajvani konfliktus, és a napvilágra került adatok tudatában lehetséges
rendezési alternatívák állnak a nemzetközi figyelem középpontjában. Míg ugyanis egy tavaly
novemberi jelentés 900, a sziget ellen azonnal bevethető ballisztikus lövedékről számol be,
addig mára több mint ezer rövid hatótávolságú rakéta van Kína birtokában.
Bármit is tervezzen azonban Peking, az orosz és főképp az amerikai beavatkozással feltétlenül
számolnia kell – hiába létesült a múlt héten közvetlen telefonvonal a kínai védelmi
minisztérium és a Pentagon közt, valószínűleg nem baráti társalgásokra fogják azt használni.
11.5.18. Kína titkos tengeralattjáró-bázist épít?282
Brit források szerint Kína hatalmas víz alatti bázist épít atom-tengeralattjárói számára a déli
Hainan-szigeten. A fejlesztéssel Peking nemcsak a környező ázsiai országokat provokálja, de a
térségben érdekelt Amerikát is válaszlépésekre kényszerítheti.
A Daily Telegraph birtokába került műholdas felvételek alapján feltételezhető, hogy Peking
egy óriási, akár 20 atom-tengeralattjáró befogadására is alkalmas tengeri támaszpontot épít, s
így a jövőben komplex rakétaelhárító-rendszerek és nukleáris fejjel ellátott lövedékek
megsemmisítésére is képessé válhat.
A kínai hadifejlesztésekkel kapcsolatosan nyilvánosságra került adatok alapján az elemzések
már korábban valószínűsítették, hogy a tengeri befolyással mindeddig nem rendelkező ország
katonai pozícióinak megerősítésébe kezd – nagyszabású szárazföldi- és űrprogramja után
immár a vizeken is.
A nagynevű brit biztonságpolitikai szaklap, a Jane’s Intelligence Review azt állítja,
munkatársai már 2002-ben tudomást szereztek a projektről, hiteles bizonyítékként azonban
csak a most napvilágot látott felvételek szolgálnak.
A képeken földalatti csatornák hálózata mellett egy építés alatt álló, repülőgép-hordozó
anyahajók befogadására is alkalmas kikötő és egy 094-es típusú, atommeghajtású
tengeralattjáró látható, melyből amerikai elemzők szerint Kína 2010-re akár ötöt is felépíthet.
Az eddigi reakciók Tajvan ellen készülő katonai csapással riogatnak, és Kína globális
biztonságra veszélyes voltát feszegetik, az elemzések azonban továbbra is hajlamosak
elfelejteni, hogy a gazdasági-társadalmi fejlődéshez és modernizációs stratégiájának
véghezviteléhez Peking számára még legalább a következő egy-két évtizedben prioritás marad
a békés nemzetközi környezet fenntartása.
Mindemellett felemelkedő hatalomként térségbeli pozícióit egyre öntudatosabban kell
biztosítania, elsősorban a csendes-óceáni térségben érdekelt, hegemón helyzetét most jogosan
veszélyeztetve érző Egyesült Államokkal és egy lehetséges orosz jelenléttel szemben.
Az Indiai-óceán és Északkelet-Ázsia között fekvő kelet-kínai tengeri szigetek elsősorban a
hajózási útvonalak miatt bírnak jelentőséggel, s környékükön potenciális olajmezők is
sejthetők, de stratégiai szempontból még ennél is fontosabb a Malaka-szoros ellenőrzése, ahol
a világ összes tankerjének fele, s Kína Közel-Keletről származó teljes olajexportja áthalad.
11.5.19. Van alapja a "kínai fenyegetésnek"283
Átláthatatlan a kínai haderőfejlesztés, még az Egyesült Államok is csak találgatja, vajon mire
fordítják a kínaiak a megemelt katonai kiadásokat – nyilatkozta a FigyelőNetnek adott
interjúban dr. Rácz Lajos nyugalmazott ezredes, biztonságpolitikai elemző. A nyolc évig
Pekingben dolgozó katonai attasé szerint a tibeti kérdés legalább annyira bonyolult, mint a
koszovói helyzet.
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11.5.19.1.

Mennyire reális a kínai katonai fenyegetés?

A Pentagon 2006-ban kiadta a Négyéves Védelmi Áttekintést, amelyben úgy fogalmaztak,
hogy Kína lehet a közeljövőben az USA legnagyobb, ha nem egyedüli kihívója, vele „egy
súlycsoportban lévő” ellenfele. Ez természetesen csak egy hipotetikus előrejelzés volt.
11.5.19.2.

A korábbi jelentések is hasonló megállapításokat tartalmaztak?

A 2005-ös Pentagon-jelentés kiadásával volt egy kis probléma és el is csúszott a tervezetthez
képest. Az első változatát a kongresszusi képviselők nem fogadták el, mert egy erősen
eltúlzott képet festett a kínai fegyveres erők képességeiről, például olyan megfogalmazások
voltak a jelentésben, hogy a kínai haditengerészet képességei már most bizonyos téren
vetekszenek az amerikaiéval, s ez egyelőre nem fedi a valóságot. Egy-két hónapos
átszerkesztés után egy új változatot adtak ki. A Pentagon egyébként minden évben összeállít
egy jelentést a kínai fegyveres erők aktuális helyzetéről egy 2000. évi költségvetési törvény
alapján, mert a kongresszus ezt is figyelembe veszi, amikor döntéseket hoz a fegyveres erők
fejlesztéséről, illetve a költségvetési támogatásról. Március elején jelent meg az idei
Pentagon-jelentés, amelyben igyekeztek bemutatni az aktuális helyzetet és a várható
fejleményeket.
11.5.19.3.

Pontosan mit állapított meg a legújabb Pentagon-jelentés?

A jelentésnek az a lényege, hogy nagyon keveset tud biztosan az Egyesült Államok. A
kockázati tényezők elsősorban az ismeretek hiányából adódnak. Kína – legalábbis amerikai
és nyugati megközelítésben – nem elég nyitott, és ez a zártság, az információk tartogatása
kétségeket és aggodalmakat ébreszt Amerikában. A Kína által évente közzétett hivatalos
adatokat a katonai költségvetésről nem fogadja el hitelesnek az USA. Ezek csak összesített
adatok, nem elég részletesek, nincsenek lebontva kategóriákra, például, hogy
fegyverfejlesztésekre mennyit fordítanak.
11.5.19.4.

Amúgy mennyit költ Kína haderőfejlesztésre?

A Pentagon-jelentést követő napon a Kínai Népi Politikai Tanácskozó Testület a
parlamenttel együtt nyilvánosságra hozta az idei, tervezett katonai költségvetést, amely a
tavalyihoz képest 17,6 százalékkal nőtt. Ez igen jelentős növekedés, komoly vitát is indított
el nemzetközi körökben, egyesekben aggodalmakat keltett, és felveti a kérdést, hogy mi
indokolja ezt a „nagy fegyverkezést”.
11.5.19.5.

Mire költi Kína ezt a komoly összeget?

A kínaiak azt mondják, hogy ennek nagy részét a katonák életkörülményeinek javítására
fordítják, mert az egy főre eső katonai kiadásokban messze elmaradnak a többi
nagyhatalomtól, még akkor is, ha az összesített katonai kiadások gyorsan nőnek. Azt is
mondják, hogy ez annak a helyzetnek a kompenzálása, hogy régebben nem költöttek eleget a
fegyveres erőkre, mert a gazdaság fejlesztése állt a középpontban. A katonai kiadások kisebb
ütemben nőttek, jelen pillanatban viszont gyorsabban emelkednek, mint a GDP. A kínaiak
hangsúlyozzák, mindez csupán védelmi célokat szolgál, Kína biztonsági igényeinek a
kielégítését. Peking nem tagadja, hogy ennek egy részét a fegyverzet korszerűsítésére költik.
A kínai katonai stratégia az úgynevezett „elektronikai tevékenység mellett folyó helyi
konfliktusokra”, helyi háborúkra készíti fel a haderőt, amelyre korszerű viszonyok között
számítani lehet. Ebből nyilvánvaló, hogy a technikai fejlesztések elsősorban az elektronikai
területekre összpontosulnak.
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11.5.19.6.

Milyen szegmenst érinthet?

Idetartozik például az űrkutatás, amelyet békés célúnak mondanak, miközben 2007
januárjában Kína lelőtt egy meteorológiai műholdat közvetlen rakétatalálattal, úgy ahogy
idén februárban az USA tette a saját kémműholdjával, arra hivatkozva, hogy az
meghibásodott. Vannak aggasztó jelek arra nézve, hogy egy űrfegyverkezési verseny
indulhat be a nagyhatalmak között (beleértve fegyverek telepítését a világűrbe), miközben a
nemzetközi fórumokon Kína a világűr fegyvermentesítését szorgalmazza. Mindezekre utalás
van a Pentagon-jelentésben.
11.5.19.7.

A Pentagon-jelentés hogyan viszonyul a kínai haditechnikai fejlesztések
költségbevallásához?

A Pentagon-jelentésben nem foglalnak egyértelműen állást a hivatalos kínai növekedési
adatokkal kapcsolatban. Sőt, három becslést is megadnak, közülük a legkisebb a hivatalos
kínai adat. Az Egyesült Államok kétszeres-háromszoros tényleges kiadásokat feltételez. Azt
azért szögezzük le, hogy még a legmagasabbra becsült kínai költségvetési adat is alig több
mint egyötöde az USA katonai költségvetésének: míg Amerikáé 500 milliárd dollár felett
van, a kínaiaké hivatalosan kb. 50 milliárd dollár, és a mértékadó becslések is legfeljebb 100
milliárd dollárra tornásszák fel ezt az adatot. Önmagukban nem is a számok veszélyesek,
hanem a tendencia: a kölcsönös bizalmatlanság. Rejtőzködés az egyik oldalon, túlzásokba
eső találgatás a másik oldalon.
11.5.19.8.

Mikor indult be Kína komolyabb haderőfejlesztése?

Néhány évvel ezelőtt kezdődött el a jelentősebb haderőfejlesztés, amit Kína biztonsági
okokkal magyaráz. Egyrészt ott van Tajvan kérdése, amelynek ügyét Kína legszívesebben
békésen rendezné, ám nem zárja ki az erő alkalmazását sem. Washington azt feltételezi,
hogy a kínai előkészületek arra irányulnak, hogy az esetleg beavatkozó amerikai csapatokkal
szemben is erőt tudjanak alkalmazni (ugyanis az USA feltehetően Tajvan védelmére kelne,
ha Kína megtámadná a szigetet). A katonai képességbeli különbségek miatt a kínai haderő
bizonyára valamilyen aszimmetrikus módszer (elektronikai és űrhadviselés, különleges
műveletek stb.) alkalmazásával igyekezne döntést kicsikarni. Tajvan problémáján kívül
Kínának természetesen vannak más biztonsági igényei, követelései is. Peking jórészt
rendezte a szárazföldi határok kérdését szomszédjaival, de a tengeri felségterületek ügyében
még sok a vita Japánnal, Vietnámmal, a két Koreával, az ASEAN-tagállamokkal.
11.5.19.9.

Kik jelenhetnek veszélyforrást Kína számára?

Kína környezete nem túl stabil: Közép-Ázsiában, például Üzbegisztánban iszlám radikális
csoportok tevékenykednek, Kína főleg ujgurok által lakott tartományában (Hszincsiangban)
pedig Peking által szakadárnak minősített mozgalmak aktívak. Az ottani muszlimok
elégedetlenek nemzetiségi és vallási jogaik érvényesíthetőségével, és sérelmezik a kínai
hatóságok „elnyomó” intézkedéseit. Az elégedetlenség szélsőséges esetekben fegyveres
akciókban, terrorizmusban is megnyilvánul. Az USA és az ENSZ által közzétett hivatalos
listán is szerepel a „Kelet-Turkesztán felszabadításáért küzdő mozgalom” mint terrorista
szervezet. Ennek a mozgalomnak a tagjai kíséreltek meg a napokban egy kínai repülőgép
elfoglalásával merényletet végrehajtani, állítólag a most újonnan átadott pekingi 3-as számú
terminál ellen.
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11.5.20. Nem találja atomfegyvereit az USA284
"Érzékeny" technológiájú atomfegyver-alkatrészek százainak hollétéről nem tud az amerikai
hadsereg a Financial Times szerint. Név nélkül nyilatkozó illetékesek szerint az eszközök nem
kerülhettek illetéktelen országok kezébe.
A londoni gazdasági napilap abból a vizsgálati jelentésből idéz, amelyet a Pentagon
készíttetett, miután az amerikai légierőtől véletlenül atomrakéták orrkúpjai kerültek Tajvanra.
A Financial Times által megszerzett, eddig nem publikált részletekből kiderül az is, hogy a
légierő több mint ezer egyéb atomfegyver-alkatrésszel sem tud elszámolni.
A lap felidézi, hogy Robert Gates amerikai védelmi miniszter a tajvani ügy kivizsgálásának
elmarasztaló eredménye után menesztette a légierő vezérkari főnökét és a légierő-ügyi
államtitkárt is.
Nem az első kínos incidens. A Financial Times szerint az eset csak a legutóbbi az amerikai
légierő kínos incidenseinek sorában. Az újság emlékeztet arra az esetre, amikor egy amerikai
bombázó repülőgép tavaly hat nukleáris robbanótöltetet szállított át az Egyesült Államok
területe felett.
A lap idéz egy magas rangú amerikai védelmi minisztériumi illetékest, aki szerint a vizsgálati
jelentés "az érzékeny atomrakéta-alkatrészek leltári nyilvántartásával kapcsolatos kérdéseket
taglalta". Az illetékes szerint azonban nincs arra utaló jel, hogy ezek az alkotórészek "olyan
országokba kerültek volna, amelyekbe nem lett volna szabad kerülniük".
Kezelik az ügyet? Gordon Johndroe, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője nem kommentálta
a lap által feltárt részleteket, csak annyit mondott: a Fehér Ház bízik abban, hogy Gates a
légierőnél végrehajtott intézkedéseivel "kezeli mindezen ügyeket".
11.5.21. Orosz segítséggel űrközpont Kubában?285
Látogatást tett a hét elején Havannában és Caracasban Igor Szecsin orosz miniszterelnökhelyettes, üzletember delegáció kíséretében – jeleként annak, hogy Moszkva befolyásának
erősítésére törekszik Latin-Amerikában.
Kuba esetében az indok a hurrikánok utáni segélyezés volt, ám szóba került az energetikai,
bányászati együttműködés felújítása, vegyes vállalatok létesítése, tehát a fokozatos visszatérés
az 1990-es szovjet távozás után. Anatolij Perminov, az orosz űrügynökség vezetője előzetes
megbeszéléseket folytatott közösen működtetett űrközpont kiépítéséről – jelentette az ItarTASZSZ.
Venezuelában a napok óta vizitelő két orosz Tu-160-as stratégiai bombázó adta a hátteret
Secsin tárgyalásaihoz. Az orosz Interfax idézte Szergej Csemozovot, a Rosztyeknologij cég
vezérigazgatóját, aki szerint Oroszország és Venezuela között az utóbbi három évben 4,4
milliárd dollár értékű haditechnikai megállapodás született: Mi-17-es helikopterek, Szuhoj
vadászgépek, gyorsnaszádok, a készülő Kalasnyikov-gyár erősítik a Washingtonnal egyre
feszültebb viszonyba kerülő Chávez-kormány katonai potenciálját.
Hugo Chávez szeptember végi körútján ismét útba ejti Moszkvát, ahol legutóbb júliusban járt.
Közben novemberre tervezik az orosz hadiflotta egységeinek látogatását venezuelai
kikötőkben, a megfigyelők szerint válaszként a NATO fekete-tengeri hadgyakorlataira. Miként
a kubai és a venezuelai kapcsolatok ápolása válasznak tekinthető az USA törekvésére, hogy
bevonja Grúziát és Ukrajnát a NATO-ba. Chávez pedig demonstrálhatja, hogy az új baloldali
Latin-Amerika függetlenedik az Egyesült Államoktól.
11.5.22. Moszkva történelmi lépéselőnyben: már a washingtoni kertek alatt „bótol”.286
Oroszország és Venezuela két új keletű megállapodást is kötött a múlt héten. Moszkva
egyrészt ígéretet tett egymilliárd dollár kölcsönadását illetően, amely összeget a katonai
együttműködési programra szánják. Másodsorban felajánlották a segítségüket a dél-amerikai
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ország nukleáris technológiájának fejlesztése kapcsán is. Mindez jelentős lépésnek tekinthető
Oroszország azon célkitűzései felé, amelyek megvalósítása során az USA közvetlen közelében
kívánják növelni befolyásukat.
Első ránézésre a puszta tény, hogy Venezuelának kölcsönadnak egymilliárd dollárt, furcsának
tűnhet. Nem csak Venezuelát sújtja a nagymértékű és régóta tapasztalható kiadásnövekedés,
viszont az ország olajtermelése drasztikusan hanyatlani kezdett, ezen termékek ára is ki van
téve a világpiaci tényezők változásainak. Moszkva – ezt felismerve – a klasszikus szovjet
taktikát választotta; kölcsönadott. Azok a kölcsönök, amelyeket anno a Szovjetunió juttatott
különböző harmadik világbeli országoknak, sosem kerültek visszafizetésre.
Az oroszok helyzete azonban jelentősen különbözik a korábbi szovjet pozíciótól. Moszkvának
már nem kell – az ideológiai küzdelem megnyerése érdekében – segítséget nyújtania számos
ország instabil kommunista kormányának. Oroszország célja az USA elleni fenyegetés
fenntartása Washington perifériáján, mintegy megtorolva a NATO térnyerési szándékait
Kelet-Európában és a Kaukázusban. Ez a kölcsönös fenyegetés javarészt megfelel a
hidegháborús viselkedésnek, mindamellett Oroszország nem a volt szovjet versenyben
maradás elveit követve tekint a latin-amerikai térségre.
Mivel az oroszoknak már nem kell kényszerből azon dolgozniuk, hogy megteremtsék és/vagy
támogassák a saját ideológiájukat osztó csatlós államokat, így valójában az ilyen befektetések
mértékének, illetve a haszonnak az aránya Moszkva számára igen kedvező irányba billen. Az
USA elleni fenyegetés érdekében megéri invesztálni, főként úgy, hogy Oroszország számára
ez nem olyan megterhelő összeg, ráadásul a segélynek köszönhetően még inkább instabillá
válhat a térség Washington számára. Valójában talán a lehető legjobb befektetés egymilliárd
dollárt adni egy olyan országnak, amely maga is az amerikai befolyás csökkentésén dolgozik.
Az oroszok mérlegeltek: a Venezuelába beáramló hadi eszközözök legrosszabb esetben magát,
a latin-amerikai államot, pontosabban; az USA egyik jelentős olajszállítóját destabilizálják.
Moszkva mindenképp nyer az ügyön, bármi is történjék.
A destabilizáláson túl Oroszországnak még számos eszköze van arra, hogy az amerikai
adminisztrációnak fejfájást okozzon. Rögtön itt van a már említett nukleáris technológiával
kapcsolatos ígéret. Az orosz-iráni kapcsolattal összehasonlítva itt sokkal egyszerűbb a helyzet,
hiszen Moszkva anélkül terjesztheti ki a befolyását, hogy ténylegesen bármit is kockáztatnia
kellene. Továbbá, ha Venezuela fizetni szeretne az orosz technológiáért, amelyet segítségül
hívva már az atomenergiát is az elektromos hálózatok kiszolgálására használhatnák, az
oroszok pénzügyileg nagyon keveset fognak veszteni a berendezés, a technológia, illetve a
szaktudás kölcsönzésével.
Ezen tervek megvalósulásától függetlenül az nyilvánvaló, hogy az oroszok abban érdekeltek,
hogy mindenhol gondot okozzanak az amerikaiak számára. Nem elhanyagolható pont, hogy
Moszkva ígéretei hirtelen hihetőbbé válnak azzal, hogy ténylegesen pénzt költenek a régióban.
Olyan országok, mint Bolívia, Nicaragua és Venezuela az ilyen jellegű támogatás reményében
fokozatosan felsorakoztak Oroszország mögött. Az egyetlen ország, amely kapcsán nem
tudunk ilyen döntésről, Kuba. Mivel most már valóságnak tűnik a térségbeli nagy orosz
befektetés lehetősége, hipotetikussá válhat az folyamat, amely Kuba és az USA közötti
enyhülésben, a kétoldalú kapcsolatok javulásában ölthetett volna testet. Kuba ismét
kulcsfontosságú szerepet játszhat az USA perifériájának tekinthető Karibi-térségben.
Washington eddig még nem volt képes arra, hogy világos válaszlépéseket tegyen a LatinAmerikában tapasztalható erősödő orosz jelenléttel szemben. Ráadásul erős Latin-Amerikapolitika nélkül az USA továbbra is lépéshátrányból figyeli az eseményeket, és legfeljebb
reagálni tud az oroszok által generált folyamatokra.
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11.5.23. Orosz tank Venezuelának287
Az orosz fegyverexport-monopóliummal bíró Rosoboronexport BMP-3 páncélozott
harcjárműket fog szállítani Venezuelának. Ez jelentős katonai tényezőt jelent DélAmerikában, amelyet nem hagyhat figyelmen kívül sem Kolumbia, sem Brazília.
Chavez elnök 2005 óta mintegy 4,4 milliárd dollár értékben kötött fegyverimporttal
kapcsolatos szerződéseket Moszkvával. A mostani témája azonban a BMP-3 modern
szárazföldi harcjármű, amely legalább akkora előrelépés Venezuelának, mint korábban a
német gyártmányú Leopard harckocsik beszerzése Chilének, illetve Brazíliának. A BMP-3
fejlesztésének gyökerei még a Szovjetunió felbomlása előtti időkre nyúlnak vissza (A BMP-1
még 1967-ben, a BMP-2 pedig 1981-ben tűnt fel), és a Nyugat számára egészen 1990-ig
titokban is maradt. A fő fegyverzete a 100 mm-es huzagolt, hosszú csövű ágyú, de helyet
kapott rajta még egy 30 mm-es gépágyú, illetve 7,62 mm-es géppuska is. Valószínűleg az
összes dél-amerikai páncélossal szemben megállja a helyét, kivételt csupán a már említett
Leopard nehézpáncélos jelent. Még úgy is jó szolgálatot fognak tenni, hogy Venezuela a
kontinens nem éppen könnyű terepein szándékozik bevetni azokat.
A földrajzi adottságok nem túl kedvezőek a NATO, illetve a korábbi Varsói Szerződés
páncélosai számára. Viszont az új technológia mégis billenthet a katonai egyensúlyon
Venezuelai határai mentén. Erre leginkább Bogotának kell figyelnie, hiszen nem is olyan
régen, ez év márciusában katonai összetűzésekre került sor a kolumbiai-venezuelai
határvonalon. Az USA támogatásának köszönhetően Kolumbia ütőképes hadsereggel
rendelkezik. Leginkább – a terephez igazodva – a gyalogságra fókuszálnak. Venezuela még a
legutóbbi beszerzései ellenére is le van maradva; a BMP-3 nem fogja sem Kolumbiát, sem
Brazíliát két vállra fektetni, ám mégis kihívást jelent.
Bogotá helyzete viszont már csak azért sem nevezhető kritikusnak, hiszen Kolumbia is
tárgyalásokat folytat az oroszokkal – viszont ez még nem jelenti automatikusan azt, hogy
feladnák az USA-val való hosszú évekre visszanyúló és roppant fontos kapcsolatukat. Az
szinte bizonyos, hogy az újításra reagálni fog Venezuela két legerőteljesebb szomszédos
állama.
11.5.24. Újabb Amerika-ellenes szövetség?288
Megerősítette partnerségét Oroszország és Venezuela: a két ország stratégiai partnersége
azonban nemcsak gazdasági, de Amerika-ellenes együttműködést is jelenthet.
Jobban összehangolja energia- és gázpiaci műveleteit és külpolitikájában is intenzívebben
együttműködik ezentúl Oroszország és Venezuela – jelentette be a két ország vezetője a
moszkvai találkozójuk után tartott sajtótájékoztatón.
Hugo Chávez egyértelmű gazdasági sikerként könyvelheti el Dmitrij Medvegyev elnökkel és
Vlagyimir Putyin kormányfővel folytatott tárgyalásait: a dél-amerikai állam eddig is
Oroszország első számú fegyverimportőre volt a térségben – tavaly 1,1 milliárd dolláros
kereskedelmet bonyolított a két ország –, s a mostani látogatás során újabb két milliárd dollár
értékű beszerzésről tárgyaltak a partnerek. Caracas fegyvereken kívül légvédelmi rendszerek,
helikopterek, páncélosok és tengeralattjárók megvételét tervezi, melyhez az amerikai kormány
szállítási tilalma és a magas európai árak miatt Moszkva a legmegfelelőbb partner. Venezuela
a következő években akár 5 milliárd dollárt is költhet védelmi kiadásokra – jósolják egyes
szakértők.
A nagyarányú fegyverkezés aggodalmat és rosszallást váltott ki az Egyesült Államokban,
Washington szerint az üzlet nagyságrendekben meghaladja a dél-amerikai ország védelmi
szükségleteit. Ugyanakkor a katonai együttműködés látványos demonstrálása a néhány napja
tartott grúz-amerikai közös hadgyakorlatra adott válaszként is felfogható, hívják fel a
figyelmet az elemzők.
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A fegyverszállításon túl a megbeszéléseket az energiaipari együttműködés kérdése dominálta:
a két ország közt megkötött megállapodás értelmében Moszkva az Orinoco-medencében eddig
fel nem tárt készletek felkutatására kapott jogot: a Lukoil és a TNK-BP olajat, a Gazprom
pedig földgázt kereshet, s ezzel a lépéssel Moszkva végérvényesen megvetheti a lábát a
tengerentúl déli felének energiapiacán is.
Oroszország ismét kihangsúlyozta, hogy Venezuelával és más gázexportőr országokkal
együttműködve egy, az OPEC-hez hasonló gázkartell létrehozását tervezi, a „globális
energiabiztonság garantálása érdekében”.
A két ország közti stratégiai partnerség nagyban segíti Venezuelát az ország szuverenitásának
biztosításában, melyet az Egyesült Államok fenyeget – idézi Chávez szavait a RIA-Novosti
orosz hírügynökség. „Közös feladatunk, hogy a világ demokratikusabb, igazságosabb és
biztonságosabb legyen” – kontrázott Medvegyev, hozzátéve, Chávez elnökkel karöltve ezen
fognak dolgozni. Bár orosz részről többször elhangzik, hogy az ország politikája nem a nyugat
ellen irányul, a mostani közeledést is az Amerika-ellenes tábor intenzívebb
együttműködésének, összezárásának tudják be az elemzők. Oroszország egyébként – a Kreml
által megjelölt külpolitikai prioritásainak megfelelően – főként Ázsiában aktivizálódik, s
igyekszik a stratégiai fontosságú térségben vezető szerepét fenntartani, nem utolsósorban
pedig az Egyesült Államokat onnan kiszorítani.
11.5.25. Oroszország az atlanti nyomulástól tart289
Az ENSZ főtitkára megérdemelné a bizalmatlansági indítványt – jelentette ki a brüsszeli
NATO-Oroszország tanács orosz főtárgyalója, miután Ban Ki Mun Oroszország tudta nélkül
írt alá együttműködési megállapodást az észak-atlanti szövetséggel.
Dmitrij Rogozin orosz NATO-képviselő szerint a főtitkárnak erre – az ENSZ BT összes
állandó tagja, így Oroszország és Kína jóváhagyása nélkül – nem volt felhatalmazása. Az
Izvesztyija orosz napilapnak nyilatkozó Rogozin szerint a "kamrában, paplan alatt" szeptember
végén aláírt dokumentum lényegében szabad kezet ad a NATO-nak, hogy békefenntartás
címén bárhol katonai beavatkozást indítson. – A megállapodást nem ismerjük el, és Ban Ki
Mun személyes véleményének tekintjük – mondta a dokumentum nyilvánosságra kerülése
után Rogozin.
A NATO szóvivője értetlenségét fejezte ki az orosz reakció nyomán. James Appathurai a
NATO-tagállamok védelmi minisztereinek budapesti találkozóján kijelentette, hogy
Oroszországot a szokásos rendben tájékoztatták a készülő megállapodásról. Ugyanakkor az
ENSZ állandó orosz képviselője, Vitalij Csurkin elmondta: csak ígérték a tájékoztatást.
Moszkva a NATO további térnyeréseként értelmezi a megállapodást, amely Oroszország
elszigetelésére irányul. Az orosz vezetés ezt egy sorba illeszti a NATO keleti – Ukrajnára és
Grúziára terjedő – bővítési tervével. A dokumentum ezért – noha bizonyos területeken
korábban is együttműködött az ENSZ és a NATO – tovább növeli a bizalmatlanságot a NATO
és Moszkva között, amelyek viszonya az augusztusi dél-oszétiai grúz-orosz fegyveres
konfliktus nyomán hűlt le, a NATO és Oroszország együttműködési programjainak
befagyasztását eredményezve.
Moszkvai értelmezés szerint a budapesti találkozón "Oroszországgal szembeni biztonsági
kérdések" megvitatása folyik, ezt bizonyítja az is, hogy most ülésezik először miniszteri
szinten az augusztusban létrehozott NATO-Grúzia tanács is. A tanács azt vitatja meg, hogy a
dél-kaukázusi ország milyen segítségre és katonai együttműködésre számíthat a konfliktus
után. Orosz értelmezésben ez a gyakorlatilag – az augusztusi egyoldalú orosz elismerés után
pedig hivatalosan is – független Dél-Oszétiát fegyverrel visszahódítani kívánó Mikhail
Szaakasvili grúz elnök rezsimjének nyugati támogatását jelenti. A NATO és az ENSZ
Moszkva részéről kritizált egyezménye pedig lehetővé teszi, hogy a Kreml szerint egyre
kevésbé partnerként viselkedő szövetség megjelenhessen az "ENSZ-biankó" által biztosított
békemisszióra hivatkozva Oroszország kaukázusi határainál.
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11.5.26. Aggasztó trend világszerte durván fegyverkeznek a nagyhatalmak290
Az Egyesült Államok toronymagasan ráver a világ többi országára a fegyverkezés
tekintetében. Egyre több jel utal arra, hogy új fegyverkezési verseny kezdődik – állapította
meg a jelentésben Hans Blix svéd diplomata.
Tartós trendnek bizonyult a fegyverkezés: egy független nemzetközi központ éves jelentése
szerint öt év alatt 30 százalékkal emelkedett a globális katonai kiadások értéke, amely így
2006-ra már 1,18 billió dollárt (762,8 milliárd eurót) tett ki.
A haderőreformmal és hadiipar átalakításával foglalkozó, bonni székhelyű központ (BICC)
2007/2008-as jelentése szerint az Egyesült Államok 2006-ban 528 milliárd dollárt (348
milliárd eurót) költött katonai célokra, csaknem a felét a világ összesített katonai kiadásainak.
A második helyhez Nagy-Britanniának már 38,10 milliárd euró is elég volt, majd
Franciaország és Kína következik, 34,23 milliárd, illetve 32,29 milliárd euróval.
A jelentés teljes szövege hozzáférhető a www.bicc.de honlapon.
A hadianyagexportot illetően az Egyesült Államok, Oroszország és Németország áll az élen.
Németország 2005-ben 6,2 milliárd euró értékben szállított külföldre hadianyagot, 2007-ben
pedig már 7,7 milliárd euró értékben, ebből fejlődő országoknak 933 millió euróért. A német
katonai költségvetés 2006-ban 27,8 milliárd euróval gazdálkodott, 2010-re ez az összeg 30
milliárd euróra növekszik.
A leszerelési tárgyalások teljesen leálltak, sőt egyre több jel utal arra, hogy új fegyverkezési
verseny kezdődik – állapította meg a jelentésben Hans Blix svéd diplomata, leszerelési
szakértő.
E riasztó fejlemények dacára Blix – hazája volt külügyminisztere, az ENSZ iraki
fegyverzetellenőreinek vezetője 2000 januárjától 2003 júniusáig, azelőtt (1981-től 1997-ig) a
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója – kedvezőnek tartja a nukleáris leszerelés
kilátásait, ugyanakkor nagyobb erőfeszítéseket szorgalmaz az atomfegyverek elterjedésének
megakadályozása érdekében.
11.5.27. Atomfegyvert is bevetne Moszkva291
Moszkva nagy veszély esetén kész atomfegyvert bevetni megelőző csapásként – jelentette ki
szombaton Jurij Balujevszkij orosz vezérkari főnök.
Az orosz vezetők agresszív megjegyzéseinek sorába illeszkedő közlést kiegészítette azzal,
hogy az országnak nincsenek tervei senki megtámadására. „Szükségesnek tartjuk azonban
jelezni, hogy partnereink a világban világosan értsék: Oroszország, saját és szövetségesei
szuverenitásának, valamint területi egységének védelmében, katonai erőt alkalmazna,
beleértve az atomfegyvereket” – mondta a tábornok.
Az emberiség nemrégiben, a harmadik évezred kezdetén még reménnyel telve tekintett a
jövőbe, gyorsan kiderült azonban, hogy az aranykor, amit várt még nem jött el. Ennek oka,
hogy számos új fenyegetés jelent meg, közöttük a nemzetközi terrorizmus és az, hogy egyes
országok egyeduralomra törekednek regionális és globális szinten – mondta.
„A világban sok probléma, ellentmondás halmozódott fel, amelyek korábban vagy nem
jelentek meg, vagy rejtve maradtak” – fogalmazott. Véleménye szerint Oroszország most
keresi a választ ezekre az új veszélyekre. Balujevszkij leszögezte: Oroszország
nemzetbiztonságát összetett, több szintű rendszerként kell értelmezni.
Ezek között a feltételek között a katonák számára a fő feladat semlegesíteni Oroszország és
szomszédai katonai fenyegetettségét. Megérett a helyzet, hogy pontosítsák az 1995 óta
érvényben lévő orosz nemzetbiztonsági koncepciót, és kidolgozzák az orosz nemzetbiztonsági
stratégiát, amelyet kötelező lesz minden állami szervnek végrehajtani – hangoztatta az orosz
vezérkari főnök.
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11.5.28. Atomtámadással fenyegetik az oroszok Lengyelországot292
Oroszország atomtámadással fenyegette meg Lengyelországot azt követően, hogy Varsó
aláírta a szerződést az amerikai rakétapajzsról.
A hideg háború időszakát idézve Oroszország megfenyegette Lengyelországot – írja a Times
online.
Egy vezető orosz tábornok szerint Lengyelország azzal, hogy aláírta az Egyesült Államokkal a
rakétapajzsról szóló szerződést, orosz támadásnak tette ki magát – hivatkozik a Reuters péntek
esti híre az orosz Interfax hírügynökségre. A vezérkari főnök helyettese, Anatolij Nogovitszin
elmondta: egy nukleáris csapás is valószínűsíthető.
A Daily Telegraph szintén idézi Nogovitszin Interfaxnak adott nyilatkozatát. „Lengyelország
célponttá tette magát. Ez száz százalékig biztos. Egy olyan célponttá, amelyet támadni kell.
Néhány kiemelt célpont lerombolása az első számú prioritás” – idézi a lap a tábornokot.
Lengyelország hosszas tárgyalás – és Moszkva határozott nemtetszésének kinyilvánítása után
– csütörtökön írta alá az amerikai rakétapajzs Lengyelországba telepítéséről szóló
megállapodást.
Mint Nogovitszin kifejtette, Oroszország képes nukleáris fegyvert bevetni, ha az ország
védelme úgy kívánja, olyan ország ellen, amelynek szövetségese atomfegyverrel rendelkezik.
Hozzátette: a szerződés aláírásával Lengyelország aktív célponttá vált.
Közben az Egyesült Államok és az Európai unió vezető politikusai folyamatosan egyeztetnek
az orosz vezetőkkel, hogy mielőbb békés megoldást találjanak a grúziai helyzetre. Az orosz
csapatok folyamatosan nyomulnak a főváros, Tbiliszi felé. Az elmúlt napokban – annak
ellenére, hogy Medvegyev elnök úgy nyilatkozott, befejezik az offenzívát – elfoglalták Gori
városát, és lebombázták Poti kikötőjét.
11.5.29. Az orosz-kínai energiapaktum
Oroszország és Kína hatalmas mennyiségű gázról készül szerződést kötni – amit a szláv fél
szolgáltatna a látszólag végtelen energiaigényű kommunista óriásnak. Az üzlet az EU-orosz
viszonyt is jelentősen befolyásolja.
Manapság már nem csak a gazdaság és a politika nagy része, hanem a diplomácia is az
energiaszektorhoz igazodik – ha más nem, ennyi tanulsága biztos hogy van Európa számára is
Putyin hétfői, kétnapos kínai látogatásának. Az üzletemberek és kormányilletékesek által
kísért kormányfői látogatás során csaknem 3,5 milliárd dolláros összértékű szerződések
keletkezetek, amelyek az energiaipari, politikai és katonai kapcsolatok erősítését szolgálták –
de újabb, hatalmas jelentőségű szerződést is terveznek, amelyben kizárólag a gázszállításról
van szó.
A még pontosan le nem tisztázott tervek szerint a Gazprom 70 millió köbméter földgázt adna
el Kínának évente, valamint szó esett az orosz cseppfolyós földgáz kínai importjáról is – igaz
ez csak a jövő évtől indulna be. Bár az aláírás még nem történt meg, és az árról is kemény
viták folynak, de a szerződés minden bizonnyal meg fog születni. Az hogy pontosan mikor,
mennyiért, és miként, nem is túl lényeges nekünk (Európának), mint a megállapodás konkrét
megléte. Igaz, hogy az ügylet akár a Nabucco megépülésbe is bekavarhat, de úgy néz ki ez a
„legkisebb” probléma.
11.5.29.1.

A megállapodás jelentősége – Kína

Kína számára a „paktumnak” inkább van stratégiai, mint külpolitikai jelentősége. A viszony
javítása ugyanis nem szolgálja különös képen a kommunista óriás érdekeit, mivel így kissé
bátortalanabbak lesznek vele az európaiak az USA-val egyetemben, miközben szeretne
mindenkivel pozitív gazdasági kapcsolatot fenntartani. Oroszországgal talán csak globális
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külpolitika miatt éri meg jobban barátkozni számára: ugyanis nem egy Észak-Koreát vagy
Iránt sújtó szankciót akadályozott már meg kettőjük közös vétója.
A stratégia jelentősége pedig pofonegyszerű: Kína megpróbálja az összes lehetséges
módszerrel energiához juttatni gombaként növekvő gazdaságát, így logikus lépés a
földgázban gazdag Oroszországgal való szerződés. Előzőekben új, fosszilis tüzelésű
erőműveket, atomerőműveket, napkollektorokat, szélerőműveket, biomassza-erőműveket
épített, és mind európai „szomszédjaival”, mind Afrikával energiaalapanyag-vásárlási
szerződéseket kötött. Tehát Kína számára teljesen mindegy hogy honnan van, a lényeg az,
hogy energia legyen nyerhető belőle. (Annyi azért megjegyezendő, hogy a „zöld-energiák”
százalékos aránya folyamatosan növekszik, ami könnyen a klímaváltozás elleni harc egyik
éllovasává teheti).
11.5.29.2.

A megállapodás jelentősége - Oroszország és Európa

Oroszországnak Kína hatalmas új piacot jelent – ami rossz hír Európa számára. Ugyanis
közismert, hogy Európa függ az orosz energiától (elsősorban a földgáztól), de az már
korántsem, hogy eme függés gazdaságilag kölcsönös.
Ugyanis Oroszország számára eddig Európa volt az egyetlen jelentősebb piac, ahol
földgázkincsét értékesíteni tudta, így a vezetékek esetleges elzárása neki is óriási gazdasági
hátránnyal járt (például az ukrajnai vita folyamán). Bár Kína "végtelen" energiaéhsége
ellenére nem jelent akkora piacot mint Európa, egy esetleges elzárás esetén jócskán tudná
csökkenteni Oroszország gazdasági veszteségeit, így az elzárással való fenyegetőzés ezentúl
sokkal komolyabb hangsúlyt kaphat Oroszország diplomáciai arzenáljában.
Ráadásul az üzlet a súlyos gondokkal küzdő Gazpromnak is jól jöhet: így juthat pénz a
vezetések felújítására, számíthat tőkeinjekcióra és lehetőség lesz a cég igen magas
adósságállományának lefaragására is. Beleillik a terjeszkedés a Gazprom világhódító
terveibe is: egy merész kijelentés szerint öt év múlva már az amerikai piac tíz százalékát is
birtokolni akarják. Nem utolsó sorban pedig az ügylet a 2010-re várhatóan csökkenő orosz
gáz keresletének vízióját is eltörölné – elvégre Julia Timosenko ukrán miniszterelnök szerint
országa biztos, hogy a szerződésben foglaltaknál kevesebb gázt fog venni Oroszországtól és
mások is hasonlóan nyilatkoztak.
11.5.29.3.

Egyéb érdekességek

Kínai források szerint az üzlet hasonló lehet az év eleji kölcsönért-gázt megállapodáshoz,
amelyet szintén Oroszország és Kína hozott tető alá, akkor 25 milliárd dolláros értékben.
Putyin nyilatkozata szerint Kína és Oroszország kooperációja az egyik legfontosabb elem a
világ stabilitásának helyreállításában, és nemzetközi befektetők bizalmának elnyerésében.
A szerződés állítólag tartalmazni fog egyfajta tapasztalatcserét is gáz-export tekintetben, sőt
orosz területen való kínai beruházás is szóba került. A szállítás mind egy nyugati (szibériai),
mind egy keleti (szahalini) úttal meg lehetne oldani, de az sem kizárható, hogy ennek
valamely keveréke – és az ehhez szükséges gázvezeték – szerepel majd a dokumentum
hasábjain, néhány kínai gáztározó megépítésével megspékelve.
Bárhová is vezessenek a részletek, az ügylet megkötésével Kína válna Oroszország
legnagyobb gázfelvásárlójává – toronymagasan legyűrve az eddigi vezető, Németország 37
milliárd köbméter/éves igényét. Ez a tény pedig számos más változáshoz fog vezetni a
gáziparban – még akkor is, ha a szállítás csak 2014 körül fog elkezdődni.
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11.5.30. Folyik az orosz fegyverkezés293
Nehéz megjósolni, milyen irányba tartanak a fejlesztések. Az orosz hadifejlesztések,
intenzitásuk fokozódása azonban bizonyos. Aggasztó az is, hogy a haditechnikai eredmények
hivatalos bejelentéseit gyakran követi provokáció a nyugati blokk irányában.
Rakétaproblémák: Tavaly novemberben Oroszország kilépett az 1990-ben kötött Európai
Hagyományos Fegyverek Korlátozásáról szóló nemzetközi egyezményből (CFE), amit a
NATO jelentős kelet-európai terjeszkedésével és a Kelet-Európába tervezett amerikai
rakétapajzs miatti aggodalmaival indokolt. Az orosz fél azért mondta fel a szerződést, mert
katonai biztonságát veszélyeztetve érezte, noha az USA Irán és Észak-Korea bizonytalansági
tényezőire hivatkozva szeretne rakétaállásokat telepíteni Európa keleti felén.
Mindkét fél álláspontja érthető, ám elsősorban az amerikaiak nem vették komolyan az orosz
kilépési szándékot, s nem álltak el a rakétapajzs tervétől, Moszkva fenyegetése végül ezért is
válhatott valósággá.
Ugyancsak aggasztó, hogy Oroszország nem szándékozik meghosszabbítani a 2009-ben lejáró
START I. szerződést. A hidegháború idején kötött egyezmény tiltja azon rakétafejek gyártását,
melyek a célpont felett osztódással játsszák ki az ellenség légvédelmét. Orosz provokációnak
tudható be ezzel kapcsolatban, hogy a nyilvánosság előtt már bemutatták az RS-24 típusú
rakétát, mely az egyezményben tiltott fejjel van felszerelve. Ezen felül közölték, hogy további
rakéták felszerelését is tervezik osztódásra képes fejekkel. Moszkvai előrejelzések szerint, ha
tartják a jelenlegi rakétaprogramot, nukleáris fejeik száma 2012-re megközelítheti az amerikai
arzenál mintegy 2200 darabos állományát.
A félszemű óriáshadsereg: A 2007-es év bővelkedett az oroszok által nyilvánosságra hozott
haditechnikai újdonságokban. Idén állítják hadrendbe legmodernebb atom-tengeralattjárójukat,
melyből a jövőben további négy legyártását tervezik, ezen túl újabb repülőgép-hordozót is
építenek, melynek elkészülte után már négy anyahajó ellenőrizheti az orosz érdekeltségbe
tartozó vizeket. A további készülő, világszínvonalú bombázó-repülőgépek és fejlett
légvédelmi berendezések pedig az egyre nagyobb orosz légi potenciál születését jelzik.
Oroszország hadereje azonban a modernizáció ellenére is folyamatos anyagi gondokkal küzd.
Több mint egymillió fős állományát igen költséges fenntartani, ráadásul a tiszti karban
tapasztalható korrupció miatt gyakoriak a sikkasztások és az ellátmánnyal való visszaélések,
és a seregen belül elterjedt az illegális fegyverkereskedelem is. A roppant létszámú orosz
haderőben mindamellett nagyon nehézkes az ellenőrzés és a visszaélések megfékezése, a
társadalom szociális nehézségei a kontrolláló szervek tisztaságára is rányomják bélyegüket.
Szakértői vélemények szerint az éves 40-50 milliárd dolláros, arányaiban jelentős hadi
ráfordítás és a kimagasló haditechnika – amit a nagy mértékű fegyverexport is igazol –
azonban kevésbé a katonai fenyegetést, mint inkább az erő jelenlétének demonstrálását
szolgálja. Háborúzás helyett Moszkva – egyelőre – inkább azt kívánja, hogy a nagyhatalmak
kezeljék egyenrangú félként – kérdés persze, hogy meddig.
11.5.31. Hogyan válik Oroszország ismét katonai szuperhatalommá?294
Egyre aggasztóbbá válik az Európai Unió és az Egyesült Államok számára Oroszország
katonai potenciáljának fokozatos növekedése. Ezt jelzi, hogy az EU soros elnökségét betöltő
Szlovénia felhívta Oroszországot a Szovjetunió bukása után megkezdett és egy ideje haldokló
fegyverkorlátozási tárgyalások megújítására. A történet azonban nem ma kezdődött, hanem
egy sok éves folyamat eredménye.
Egyre gyakrabban hallani Oroszország növekvő katonai potenciáljáról, amely sokak szerint
megközelíti a volt Szovjetunióét. Kétségkívül jelentős mértékben megerősödött Moszkva
katonai ereje a szovjet rezsim bukása óta, de a két korszak katonai potenciálja a legutóbbi
reformok fényében már nem összehasonlítható. Hiába egy ország, egy hadsereg, olyan
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radikális változások indultak meg, amelyek ha elérik céljukat, túlszárnyalják a szovjet
Moszkva katonai erejét.
A változások lényegi része csak a putyini korszakban kezdődött (és még javában tart), mivel a
jelcini időszakban sem idő, sem pénz nem volt a haderőreformra. A csekély haderő-leépítésen
kívül érdemi változás nem történt. Azonban a putyini korszakban bekövetkezett stabilitás – és
olajárrobbanás – következtében lehetőség adódott egy átfogó haderőreformra, amit az új elnök
hatalomra kerülése után azonnal meg is kezdett.
A reform két egymástól jól elkülöníthető, ám ennek ellenére szorosan összefüggő részből áll.
Egy elméleti és egy gyakorlati elemből épül fel. Szükség van egy új doktrínára, amely új
ideológiai koncepciót nyújt a katona- és védelempolitikában, valamint át kell alakítani és
fejleszteni kell a meglévő hadszervezetet, hogy megfeleljen az új kihívásoknak.
Az új doktrína, amelyre Moszkva minden külpolitikai megnyilvánulásakor hivatkoznak,
Szergej Ivanov orosz védelmi miniszter nevéhez fűződik, amelyet 2003-ban hoztak
nyilvánosságra. A koncepció abból indul ki, hogy a globalizálódó világ lényegesen új
kihívásokat támaszt nemcsak az orosz nemzetbiztonság és a hadsereg, hanem maga az Orosz
Föderáció számára is. A doktrína lényege, hogy Oroszország gazdasági és politikai érdekeit
mind katonailag, mind diplomáciailag meg kell védeni, és ehhez olyan eszközrendszert kell
kialakítani, amellyel Moszkva képes céljait elérni. Szükség van egy megbízható szövetségi
háttérre, egy biztos és hatékony hadseregre és egy erős gazdaságra. Mind a három feltétel
lassan, de biztosan megvalósulni látszik, ez a Kreml mozgásterének folyamatos
növekedéséhez vezet, ami napjainkban egyre látványosabb méreteket ölt.
A gyakorlati megvalósítás már rögtön a putyini hatalomváltáskor elkezdődött. A Kreml 2000ben Putyin elnök vezetése alatt kidolgozott egy tíz éves fejlesztési koncepciót, amelynek
következtében az Orosz Föderáció katonai ereje képes lesz a huszonegyedik század új
kihívásainak megfelelni. Az első lépés egy középtávú (öt éves) átalakítási koncepció,
nevezhetnénk helyreállításnak is, a második lépés, a hosszabbtávú (tíz éves) elképzelés, amit
már az erőteljes fejlődés jellemez.
A középtávú koncepció lényege a racionalizálás, az újra alapozás, hogy a Föderáció haderejét
– amely még nagyrészt a Szovjetunió bukása óta, a leépítésektől eltekintve, érintetlen maradt –
felkészítsék a megváltozott, globalizálódó világban felmerülő konfliktusok kezelésére. Ez a
folyamat 2005-2006-ra be is fejeződött, és a leglátványosabb következménye, hogy a haderőt
hat, területi alapon meghatározott kerületre osztották. A kerületi parancsnokságok alá
beosztották a légi, a szárazföldi és tengerészeti alakulatokat. A nukleáris fegyverek továbbra is
központi parancsnokság alá tartoznak.
A hosszú távú program már a fejlődésre helyezi a hangsúlyt. A már átszervezett alakulatok
olyan eszköz- és állományfejlesztésekben részesülnek, amelyek elősegítik az egységek
hatékony fellépését az új kihívásokkal szemben, például a manapság sokat emlegetett
terrorizmus ellen. A terv lényege, hogy az alakulatok könnyen mobilizálhatók és jól
felszereltek legyenek, ezzel is elősegítve a gyors és hatékony beavatkozást.
A haderőreform kezdeti eredményei már most látszanak. Az S-300-as rakétavédelmi rendszer,
vagy a Topol-M rakéták már a fejlődés első, ám kétségkívül lényeges jelei. Emellett lapunk írt
már atom-tengeralattjáróról, bombázóról és más fejlesztésekről. Nyilván még messze nem ért
véget a reform, a hivatalos dátumig még van két év, azonban a pozitív hatásokat Moszkva már
jó ideje érzékeli, és ez meglátszik külpolitikájában is. A fokozódó katonai erején felbuzdulva
egyre markánsabbá, határozottabbá válnak külpolitikai megnyilvánulásai. Nyilván sok más
pozitív irányú változás tágítja a Kreml politikai mozgásterét, de az eddig csak passzív katonai
nagyhatalom egyre keményebben lép fel a nemzetközi politikai színtéren.
A különböző stratégiai hadgyakorlatok, a legutóbbi a NATO-val közös rendezésben, valamint
Dimitrij Rogozin NATO nagykövetnek való kinevezése mind azt jelzik, hogy Oroszország
egyre aktívabban kíván részt venni katonapolitikai ügyekben, amit eddig nagyrészt az USA
által dominált NATO vezetett, amely így várhatóan konfliktusokat szül majd a jövőben.
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11.5.32. Kanada is bejelentkezett az Északi-sarkvidékért295
Kanada két új katonai létesítményt épít az Északi-sarkvidéken, hogy ezzel is alátámassza
felségjogát a vitatott térségben – jelentette be pénteken az ország miniszterelnöke.
Stephen Harper közölte: hazája új katonai kiképző központot és mélyvízi kikötőt létesít a
szóban forgó területen. A kormányfői bejelentés alig egy héttel azután hangzott el, hogy
Oroszország jelképesen igényt formált az Arktisz alatti – ásványkincsekben gazdag –
tengerfenékre. Két mini-tengeralattjáró személyzete kitűzte az orosz nemzeti lobogót az
Északi-sark alatti talapzatra.
Összesen öt állam – Kanada, Oroszország, az Egyesült Államok, Dánia és Norvégia – verseng
azért, hogy érvényt szerezzen az arktikus tengerfenékre formált jogainak. Különböző
tanulmányok szerint ez a térség rejti magában a Föld még feltáratlan kőolaj- és
földgázkincsének 25 százalékát.
Dánia a kanadai lépés előtt pár órával jelentette be, hogy vasárnap expedíciót indít a térségbe.
A résztvevők feladata az lesz, hogy kimutassák: a Lomonoszov-hátság összeköttetésben van a
(Dániához tartozó) Grönlanddal, azaz a sziget folytatása az Északi-sark alatti tengerfenéknek.
Ebben az esetben Koppenhága a tengerjogi konvenció értelmében jogot formálhat a pólusig
terjedő területre.
11.5.33. Kezd valóra válni az amerikaiak rémálma296
Még sokáig lesz vita arról, hogy az EU legutóbbi határozata képes lesz-e jobb belátásra bírni
Oroszországot és védelmet nyújtani Grúziának. Az EU két táborra szakadt: az oroszellenes,
illetve a Moszkva jóindulatában érdekelt országokéra. A törésvonal a gázvezetékek mentén
húzódik.
Kezd valóra válni az amerikaiak rémálma. Washingtonban folyamatosan attól félnek, hogy
európai szövetségeseik, vagy legalábbis jelentős részük, az orosz energiafüggőség miatt nem
zárkózik fel teljes mértékben az Egyesült Államok mögé.
A hó elején összehívott EU tanácskozás kompromisszumos megoldásként felfüggesztette a
stratégiai partnerségről Moszkvával folytatott tárgyalásokat, követelte az orosz csapatok
távozását Grúziából, a kaukázusi állam részének minősítette a két szakadár tartományt, DélOszétiát és Abháziát. Döntöttek arról is, hogy delegációt, illetve megfigyelőket menesztenek
Moszkvába és Tbiliszibe, és sürgették az alternatív energiaforrások bevonását Európa
ellátórendszerébe.
Éppen az orosz energiahordozóktól való függőség mértéke, és persze a történelmi tapasztalat
osztotta meg ismét az európai külpolitikát. Az EU olajszükségletének ugyanis 30,
gázellátásának pedig 40 százaléka származik Oroszországból. A "kemények" – Lengyelország,
Litvánia, Észtország, Lettország, Csehország, Nagy-Britannia, Svédország – szívesen láttak
volna szankciókat, a "puhák" – Németország, Franciaország, Olaszország – azonban még az
EU-közleményt is túlzottnak tartották.
Míg Lengyelország, Nagy-Britannia és Csehország energiaellátása mindössze 20-25
százalékban függ a külső beszállításoktól, addig Franciaország több mint 51, Németország 61,
Olaszország pedig 86 százalékban támaszkodik az energiaimportra. (Ez az arány Ciprus,
Málta, Írország és Luxemburg esetében 90 százalékos.) Nem is beszélve arról, hogy Varsó,
London, Prága és Stockholm komoly erőfeszítéseket tesz az orosz függőség csökkentése
érdekében. Jelenleg például az EU-n kívüli Norvégia irányába építenek ki szállítási kapacitást.
Az erős energiafüggőségben szenvedők pedig egyre-másra sürgetik Moszkvát, hogy újabb és
újabb tételeket adjanak el nekik.
Az unió nagy és energiafüggő országaiban pártállásra való tekintet nélkül ezt a politikát
követik. Mindhárom érintett ország élén jobboldali politikus áll – Silvio Berlusconi, Angela
Merkel, Nicolas Sarkozy –, de ugyanez volt a helyzet a baloldali Romano Prodi, illetve
Gerhard Schröder idején is. Sőt a német szociáldemokrata politikus a kancellári szék
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elhagyása után egy, az orosz Gazprom vezette nyugat-európai-orosz konzorcium
felügyelőbizottsági elnöke lett.
Az EU keményvonalas országaiban ugyanez a helyzet, csak fordított előjellel. Bármilyen erő
kerüljön hatalomra, Oroszországot fenntartással kezeli. Még a szocialista Aleksander
Kwaśniewski lengyel köztársasági elnök is rendkívül bonyolultnak nevezte hazája kapcsolatait
Moszkvával. A mostani elnök, Lech Kaczinsky és az ugyancsak jobboldali Donald Tusk
kormányfő pedig határozottan szállnak szembe Moszkvával. Kaczinsky volt az, aki
Lettország, Litvánia, Észtország és Ukrajna alkalmi szövetségéből a grúziai események után
majdhogynem formális oroszellenes tömböt kovácsolt.
A politikai elit mindkét ország csoport esetében megegyezésre jutott az Oroszországgal
fenntartott viszony tárgyában, amin alig változtat egy-egy kormányváltás vagy államfőcsere.
Nem elhanyagolható tényező, hogy a német-orosz összefogásnak – mindkét esetben a
birodalmi szemlélet alapján – komoly hagyományai vannak; az együttműködés az 1873-ban
megkötött német-orosz-osztrák hármas szövetséggel kezdődött, és végigkísérte a XX.
századot.
A jövő fejleményei fogják eldönteni, hogy az EU melyik irányzatának álláspontja igazolódik
be. Nem feltétlenül újabb fegyveres konfliktusra kell gondolni. Az eddigi orosz
energiaszállítások azon az üzleti elméleten alapultak, hogy Európának szüksége van az olajra
és a földgázra, Moszkvának pedig az ezekből származó bevételre, tehát az egyik oldalon
vételi, a másikon eladási kényszer áll fenn.
Csakhogy Vlagyimir Putyin akkori elnök 2006-ban gázszállítási megállapodást kötött
Pekingben. Ennek értelmében Kelet- és Nyugat-Szibériából két gázvezetéket építenek ki Kína
irányába, amelyek rácsatlakoznak a kínai állami cég csőhálózatára. A 2500 kilométer hosszú,
Szibériából Tokióba tartó olajvezetéket elágaztatnák Peking felé. És hogy a kép teljes legyen,
Oroszország beszáll az Irán-Pakisztán-India útvonalat követő gázvezeték építésének
költségeibe is. Ennek fejében viszont az indiai állami olaj- és gázvállalat húsz százalék erejéig
befektet a Kínába irányuló orosz csőhálózatba – vagyis előbb-utóbb India is – legalább
részben – orosz gázt használ majd.
És ha valakinek még kétségei lennének Moszkva akarata felől: éppen a rendkívüli EU-csúcs
idején jelentette be Vlagyimir Putyin, hogy Moszkva "diverzifikálni" akarja olaj és gáz
exportpiacát. Kérdés, hogy lesz-e Oroszországnak elegendő gázkészlete ahhoz, hogy minden
igényt ki tudjon elégíteni. Egyes szakértők szerint ugyanis a nyugat-szibériai gáz- és
olajmezők elvékonyodtak, s 10-15 év múlva elérik teljesítményük csúcspontját. Moszkva a
jelenlegi és jövőbeni kötelezettségeivel indokolta, hogy Türkmenisztánnal, Azerbajdzsánnal,
Iránnal, Egyiptommal, Líbiával és a múlt héten Üzbegisztánnal megállapodott, hogy
kitermelési jogokat, illetve nagy mennyiségű gázt vásárol tőlük.
Mindez nehéz helyzetbe hozza az EU Nabucco gázvezetékének ügyét. A Nabuccót azért
akarják létrehozni, hogy Európa csökkentse függőségét az orosz energiahordozóktól. A
vezeték Azerbajdzsánból indulna, és Grúzián, Törökországon át jutna el Európába. Az
alternatív gázlelőhelyek termelésének felvásárlása azonban ellehetetlenítheti a Nabuccót –
hiszen ez esetben nem lesz mit tölteni a csőbe.
És van még valami, ami magyarázatot adhat arra, hogy Washington miért nem bírálta élesen a
legutóbbi EU-közleményt. A NATO afganisztáni szerepvállalásáról van szó. Az ott harcoló
nemzet közi haderő Pakisztán és Oroszország felől kap utánpótlást. A pakisztáni útvonal
viszont kockázatos, mert a terrorakciók könnyen veszélyeztethetik az átvonuló konvojokat. A
NATO-országok egy része ezért, miközben Grúzia miatt szankciót követel Oroszország ellen,
rákényszerül Moszkva jóindulatára, hogy engedje meg a szövetségnek területe használatát.
Máskülönben megeshet, hogy az Afganisztánban szorult helyzetbe kerülő NATO-csapatokat
egy napon nem lehet majd kimenteni. Moszkva azonban nem minden országnak engedi meg,
hogy használja területét. Csak Franciaország és Németország élhet ezzel a lehetőséggel. Mint
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láttuk, az orosz-grúz konfliktus kapcsán ez a két állam igyekezett a legenyhébb állásfoglalásra
rábírni az EU-t. Véletlenek pedig nincsenek.
11.5.34. Megerősítik a svéd hadsereget297
Oroszország grúziai beavatkozása megváltoztatta Svédország védelmi készenlétéről alkotott
képét. Eddig szinte minden politikai erő fütyült a katonai vezetők sorozatos figyelmeztetésére,
és folyamatosan építették le az ország véderejét. A politikusok ilyenkor arra hivatkoztak, hogy
az országot senki és semmi nem veszélyezteti, és nincs ellenségképe sem. Most azonban olyan
leckét kaptak, ami kinyitotta a szemüket.
Svédország – alkotmánya értelmében – békében el nem kötelezett, háború esetén pedig
semleges ország. A parlament honvédelmi bizottsága azonban most bejelentette, hogy –
okulva a Grúziában történtekből – meg kívánja háromszorozni a sorkatonaság létszámát. Ezt
követően közölték: eltörlik azt a szabályt, amely kimondja, hogy hivatásos katona csak az
lehet, aki kitöltötte sorkatonai szolgálatát, és azonnali hatállyal tisztiiskolákat szerveznek,
ahová felvételt nyerhetnek az érettségizett fiatalok.
Nyilatkozatot tett közzé vasárnap Sten Tolgfors védelmi miniszter is. A grúziai háború
bebizonyította, hogy a svéd hadseregnek gyorsabbnak és használhatóbbnak kell lennie. A
grúziai orosz agresszió bebizonyította, hogy roppant fontossága van a katonai elhárítás és a
titkosszolgálat hatékony munkájának is, és éppen ebben az összefüggésben van komoly
szerepe a sokak által vitatott új lehallgatási törvénynek is, amely az ország biztonságának
egyik záloga – jelentette ki a svéd védelmi miniszter.
11.5.35. A CIA "dán kapcsolata"298
Csak azok lepődhettek meg a dán közszolgálati tévében szerda este bemutatott "A CIA dán
kapcsolata" című dokumentumfilmben látottakon, akik eddig az Egyesült Államok
jóhiszeműségét feltételezték az ún. átrepülésekkel kapcsolatban – mondta lapunknak egy
koppenhágai forrás, aki maga is látta az északi országban kisebb vihart kavart filmet.
A film bemutatását követően Per Stig Moller külügyminiszter világossá tette: országa
magyarázatot követel az Egyesült Államoktól arra, hogy a CIA éveken át számos esetben
használta a dán és a grönlandi repülőtereket, illetve légteret terroristagyanús személyek
szállítása közben. A dokumentumfilm szerint a CIA részben fedőcégek gépeivel szállított
teljesen illegálisan Egyiptomba, Jordániába, Romániába, Afganisztánba gyanúsítottakat.
A külügyminiszter azt nyilatkozta: nem tudott arról, hogy amerikaiak magánrepülőgépeket
használtak ilyen állami célra. Ez szerinte elfogadhatatlan, és beszélni kíván erről az
amerikaiakkal. Az MTI híre szerint a külügyminiszter leszögezte: "Az amerikaiak ígéreteket
tettek, amelyeket nyilvánvalóan nem tartottak be."
A dán parlament centrista és baloldali pártjai tavaly óta követelik, hogy indítsanak független
vizsgálatot a CIA-gépek Dániát érintő útjairól. Lars Emil Johansen, a Siumut grönlandi
szociáldemokrata kormánypártnak a dániai parlamentben ülő képviselője szintén vizsgálatot
követel.
Az Európai Parlament jelentéstevője, Claudio Fava szerint az amerikai hírszerzés 35
magánrepülőgépet használt terroristagyanús személyek szállítására. A grönlandi polgári
légiforgalmi hatóság adatai pedig arra utalnak, hogy ezen gépek mintegy egyharmada szállt le
többször, több éven át a dél-grönlandi Narsarsuaq város repülőterén. CIA-gépek 2001 vége és
2005 vége között több mint ezerszer szálltak le és fel európai repülőtereken az adott ország
engedélye nélkül.
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11.5.36. Mostantól orosz rakéták védik az iráni atomlétesítményeket299
Megszületett a megállapodás Irán és Oroszország között az Sz-300-as légvédelmi rendszer
szállításáról – jelentette az IRNA iráni hírügynökség vasárnap.
Többéves tárgyalás után a két országnak sikerült megállapodásra jutni, amelynek értelmében a
perzsa állam Sz-300-as légvédelmi rendszert vásárol Oroszországtól – mondta Iszmáil
Kovszari, az iráni parlament védelmi bizottságának elnökhelyettese. A rendszer szállítása a
közeljövőben várható – tette hozzá. Orosz részről egyelőre nem erősítették meg az ügylet
hírét.
Az S-300-as rendszer rakétái akár 150 kilométeres távolságból is képesek megsemmisíteni
pilóta vezette vagy távirányítású repülőgépeket, ballisztikus rakétákat. Megfigyelők szerint
Teherán atomlétesítményei védelmét akarja biztosítani az orosz légvédelmi rendszerrel.
A nyugati országok azt gyanítják, hogy Irán atomfegyver előállítására törekszik. Teherán
azonban azt állítja, hogy nukleáris programja kizárólag békés célú, energiatermelésre szolgál.
11.5.37. Oroszország növeli igényét az Északi-sarkvidék nyersanyagkincsére300
Az Arktisznak az ország legnagyobb stratégiai nyersanyagtartalék-bázisává kell válnia –
közölte az orosz nemzetbiztonsági tanács titkára a testület sarkkörön túl tartott ülésén.
Oroszország szeretné minél nagyobb mértékben kivenni a részét az Északi-sarkvidék
természeti kincseiből, s ennek az igénynek a nyomatékosítására pénteken a sarkkörön belül
tartotta ülését az orosz nemzetbiztonsági tanács.
Az Arktisznak Oroszország legnagyobb stratégiai nyersanyagtartalék-bázisává kell válnia –
jelentette ki Nyikolaj Patrusev, a tanács titkára, aki a védelmi- és a belügyminiszter, illetve a
parlament két házának elnöke társaságában ellátogatott a Ferenc József-földre, Oroszország
legészakibb előretolt állására.
A verseny erősödik Dániával, az Egyesült Államokkal, Kanadával és Norvégiával – mondta
Patrusev, és felvetette, hogy a kiaknázás érdekében jobban meg kell nyitni a térségen át vezető
szállítási útvonalakat.
Orosz geológusok szerint a Jeges-tenger medre alatt szén-egyenértékben számolva 9-10
milliárd tonna fűtőanyag rejtőzik, ami megegyezik az ország jelenleg ismert teljes
olajtartalékaival. Szerintük az Északi-sarkvidéken át Szibériától Kanadáig húzódó
Lomonoszov-hátság a kontinentális talapzat folytatása, ezért Oroszországhoz kell tartoznia.
Jelenleg az 5 ország 320 kilométer széles sávra tarthat igényt gazdasági övezetként a
sarkkörön belül fekvő területei körül.
Az ülés szokatlan helyszíne a Ferenc József-föld nevű szigetcsoporthoz tartozó Karl
Alexander-szigeten, a Nagurszkaja határőr őrsön volt.
11.5.38. Összecsaphatnak a nagyhatalmak az afrikai nyersanyagokért301
Energia- és nyersanyagkészletei miatt Afrikára összpontosítanak most a világ vezető hatalmai.
A tét nem is akármi, a pozícióharcokból nyertesen kikerülők ugyanis jelentősen átrendezhetik
a jelenlegi globális erőviszonyokat. Legélesebb a küzdelem Kína és Oroszország közt, de a
határon ott sorakoznak már a többiek is.
A világ olajkészletének csaknem 10 százaléka Afrikában található, sőt, az előrejelzések szerint
a következő húsz évben akár duplájára is nőhet a kontinensen a „fekete arany” kitermelt
mennyisége, miközben máshol már ma is komoly gondot okoz az ellátás. Az olajon kívül a
kontinens tradicionálisan gazdag egy sor más ásványkincsben, így rézben, vasércben,
földgázban is, s ezeknek nagy része még feltáratlanul pihen a föld mélyén.
A potenciálok felismerésével egy időben a nagyhatalmak versenyfutása is megkezdődött az
afrikai országok „újragyarmatosításáért”, így mára Afrika az egyik legfontosabb stratégiai
területté vált.
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11.5.38.1.

Kína: olajért bármit

Kína lépett a leggyorsabban, ennek köszönhetően ma 50 országban több mint 700 vállalattal
van jelen, és 55 milliárd dolláros forgalmával a kontinens második legnagyobb kereskedelmi
partnerévé vált. 2010-re a távol-keleti ország lehet a nyersanyagok piacán Afrika első számú
befektetője, megelőzve a ma még dobogós USA-t, s jócskán lehagyva a későn eszmélő
Európát.
A világ egyik legnagyobb olajfogyasztójaként Kína szükségletének jelenleg is több mint
egyharmadát fedezi afrikai forrásokból, jelentős mennyiséget importál Angolából, Csádból,
Szudánból, de dinamikus ütemben terjeszkedik az Egyenlítőtől délre is.
A kínaiak sikere stratégiájukból is fakad, ők ugyanis közösségi oldalról, segítségnyújtással
támadnak: az állami vállalatok hosszú távú szerződéseket kötnek a kormányokkal, ennek
értelmében a bányavállalatok kitermelik nekik a nyersanyagot, ők pedig cserébe iskolákat,
kórházakat, utakat vagy épp erőműveket építenek szerte Afrikában, de nagy gondot
fordítanak (s ezáltal csak saját helyzetüket könnyítik meg) a számítástechnika,
telekommunikáció exportjára is.
Szimbolikus jelentőségű az Afrikai Unió Etiópia fővárosába tervezett központja is – az
épületet ingyen, a „kínai nép ajándékaként” kapja a fekete kontinens.
Ráadásul ebben az esetben a virágzó gazdasági kapcsolatokat semmilyen politikai ellentét
nem árnyékolja be, hiszen míg a nyugati befektetők a korrupció visszaszorításával és
rendfenntartó tevékenységükkel megpróbálnak beavatkozni az egyes országok
belpolitikájába, Kína nem válogat a rezsimek között, így akár diktatúrákat is támogat, nem
ellenez semmiféle háborút vagy etnikai tisztogatást, s érdektelen az emberi jogi kérdéseket
illetően is. Sőt, Peking kész fegyvereket is eladni bármelyik afrikai vezetőnek, a nyugatiak
által kínált árnál jóval olcsóbban.
„Az ország saját érdekeit követi, nem pedig morális meggondolásokat” – fogalmazta meg a
kínai álláspontot egy pekingi tisztségviselő.
11.5.38.2.

Az oroszok már a Szaharán túl (is) vannak

A versenybe azonban beszállt a nagy északi szomszéd is, jelentősen lecsökkentve ezzel Kína
játékterét.
A világ legnagyobb energiaexportálójaként a nyersanyagban bővelkedő Oroszországnak
nincs feltétlenül szüksége az afrikai olajra. Nem is saját szükségleteit akarja fedezni, a
terjeszkedés ebben az esetben a gazdag orosz vállalatok spekulációinak eredménye, s a 100
dolláros olajárak közelében az időzítés is tökéletesnek tűnik.
A nagy medve elsősorban a déli területek felé orientálódik: az elmúlt három évben a négy
legnagyobb fémipari vállalat több mint 5 milliárd dollárt fektetett be csak a Szaharán túli
országokban. A nagy orosz olajtársaságok, úgymint a Lukoil, a Rosznyeft vagy a
Sztrojtranszgaz Algériával, Nigériával, Angolával és Egyiptommal írtak alá eddig feltárási
szerződéseket, az állami gázóriás Gazprom pedig jelenleg is több országgal folytat aktív
tárgyalásokat.
A beáramló tőkének köszönhetően a szub-szaharai országokban 6-7%-os az átlagos
gazdasági növekedés, a térség adóssága pedig pár év alatt a GDP 80%-áról 30%-ra csökkent.
Zambiában és Kenyában javában folynak a gazdasági reformok, a Dél-Afrikai
Köztársaságban és Nigériában pedig a fogyasztás szintjének jelentős megugrása a jólét
növekedésének első számú indikátora.
Az oroszok mindennek tudatában vannak, és már érezhető is az olaj mellett a pénzügyi
szolgáltatások, telekommunikáció és a kereskedelem felé való elmozdulás. Egyik első
lépésként a moszkvai Renaissance Capital bank nemrég indította pán-afrikai befektetési
alapját, ami tavaszra elérheti az egymilliárd dolláros álomhatárt.

675/1098

11. Jelentősebb külföldi titkosszolgálatok és érintettségük különböző hírekhez kapcsolhatóan

11.5.38.3.

És a többiek?

Kérdés persze, hogy a közel-keleti olajfüggőségétől szabadulni akaró Amerika és az
Oroszországnak kiszolgáltatott Európa mit szól mindehhez.
Amerika fokozódó nyersanyagszükséglete miatt a kapcsolatok minél szorosabbra fűzését
szorgalmazza Bush elnök, aki maga is olajvállalkozó volt egykor. Többször személyesen
tárgyalt a kontinensen az ügy érdekében. Elsősorban a jelenlegi 15%-os import 25%-ra
növelése a cél, de a szeptember 11-i terrortámadások után az egyes országok
belpolitikájának stabilizálása is sürgőssé vált, hiszen az általános amerikai vélemény szerint
„a gyenge afrikai államok a terrorizmus melegágyaként szolgálhatnak”.
Az AIDS, az éhínség és a hatalmas szegénység leküzdése korántsem tűnik ilyen fontos
missziónak, ezek a témák a tengerentúlon szinte szóba sem kerülnek.
A Pentagon tavaly februárban jelentette be az Afrikai Parancsnokság (Africom)
megalakítását „a konfliktusok mérséklése, a biztonság erősítése, a terrorista hálózatok
létrejöttének megakadályozása, valamint a válságkezelés elősegítése” céljából.
Az afrikaiak többsége szükségtelen és betolakodó lépésnek tekinti a haderő felállítását, úgy
gondolják, nem nekik akar Amerika segíteni, csupán saját érdekeinek fokozottabb
érvényesítésére törekszik. Tény, hogy a pozícióit féltő USA számára a Parancsnokság
erődemonstráció is, jelzés Kínának és Oroszországnak, hogy nincsenek egyedül.
Afrika megerősödése és önállósodása európai kapcsolatait elnézve a legegyértelműbb. Az
EU-diplomaták ezzel legutóbb a decemberi, Lisszabonban megtartott EU-Afrika csúcson
szembesültek, ott ugyanis Afrika nem írta alá a gazdasági partnerségi megállapodásokat,
mellyel a hagyományosan nagy befolyású Európa a szabad kereskedelem megvalósítását
akarta elérni. A kudarc után az Európai Bizottság újabb tárgyalásokat kezdeményezett – az
új szerződésben valószínűleg nagyobb kedvezményeket biztosítanak majd a déli kontinens
számára.
Ezek után lassan Európa érdekelt hatalmai is kénytelenek lesznek belátni, hogy beköszöntött
a 21. század, s itt az ideje, hogy ne örökös gyarmatként gondoljanak Afrikára.
A jelenleg zajló eseményeket figyelembe véve egyes elemzők szerint az Afrika kereskedelmi
és gazdasági ellenőrzéséért folytatott küzdelem akár hidegháborút is hozhat (a távol-keleti
országokat maga mögött tudó) Kína, Oroszország és az angolszász hatalmak között. Abban a
legtöbben egyetértenek, hogy az Európai Unió képtelen lesz felvenni a versenyt egy ilyen
hatalmas piacért vívott harcban, tovább színesíthetik viszont a játékot az óriás sakktábla
stratégiailag kevésbé erős bábui: Szaúd-Arábia, a latin-amerikai országok és az ázsiai
tigrisek.
11.5.39. Szíriában valóban atomreaktor épült?
Az Izrael által 2007-ben lebombázott szíriai létesítmény helyén talált uránrészecskék arra
utalnak, hogy a sivatagi komplexumban valóban folyhatott titkos nukleáris tevékenyég –
állapította meg a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) egy friss, bizalmas
jelentésében, amelyet csütörtök este kiszivárogtattak a médiának.
Ez az első alkalom, hogy a NAÜ alátámasztja a nyugati hatalmak azon gyanúját: a szóban
forgó szíriai létesítmény egy épülőfélben lévő atomreaktor volt. Washington azt állította
korábban, hogy a reaktort észak-koreai tervek alapján építették, és Damaszkusznak
fegyverminőségű plutónium előállítása volt vele a célja.
A korábbi NAÜ-jelentések – amelyeknek az elkészítését hátráltatta az, hogy Szíria nem
működött együtt az ügynökséggel – csak arról szóltak, hogy a helyszínen talált uránrészecskék
aggodalomra adnak okot, mert az arab ország nem adott magyarázatot eredetükre.
"Az a tény, hogy vannak ilyen részecskék a helyszínen, arra utal, hogy ott nukleáris
tevékenység folyhatott, valamint további kérdéseket vet fel a lerombolt épület jellegét illetően"
– olvasható az Aman Lyukija NAÜ-főigazgató által jegyzett jelentésben.
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A dokumentum szerint Szíria még tartozik az elfogadható magyarázattal a részecskék
"eredetét és jelenlétét" illetően. A jelentés elutasítja azokat a damaszkuszi állításokat, amelyek
szerint az urán azokból az izraeli bombákból származik, amelyek romba döntötték a
létesítményt.
A szakosított ENSZ-szervezet ellenőrei 2008 júniusában vizsgálódtak a 2007-ben lebombázott
ál-kibari létesítmény romjainál, de a szíriai hatóságok később már nem engedélyeztek újabb
vizsgálatokat az országban. Az ellenőrök kérték, hogy hadd látogathassanak el három katonai
létesítménybe, de ezt megtagadták tőlük, majd megváltoztatták a tájat a három objektum körül.
Tavaly a NAÜ ellenőrei egy damaszkuszi kutatóreaktorban is urán nyomaira bukkantak, és a
bécsi székhelyű szervezet szakemberei azt vizsgálták: van-e összefüggés köztük és az ál-kibari
létesítményben talált részecskék között. Aman jelentése szerint a NAÜ ez ügyben a múlt
hónapban tárgyalni akart a szíriai hatóságokkal, de Damaszkusz erre nem volt hajlandó. A
főigazgató szerint Szíria 2008 júniusa óta nem működik együtt az ügynökséggel a felmerült
kérdések tisztázásában.
11.5.40. Utópikus ötletté válhat a Nabucco a grúziai válság miatt302
A Nabucco gázvezeték megépítése volt az elmúlt években az EU energiapolitikai
zászlóshajója. A Tbiliszi és Moszkva között feszülő konfliktus miatt azonban ez a projekt
elúszni látszik, hiszen a vezeték a tervek szerint, többek között Grúzián keresztül szállított
volna nem orosz eredetű földgázt Európába.
A grúziai válság több elemzőt is arra késztetett, hogy energiapolitikai szemszögből is
megvizsgálja a helyzetet. Bár azt egy kommentátor sem állítja, hogy az orosz beavatkozás
célja az lett volna, hogy eldöntse a Nabucco és a Déli- Áramlat között zajló „vezetékvitát”,
abban mindnyájan egyetértenek, hogy megingott a Grúziába vetett bizalom, holott éppen ez az
ország lett volna az Ázsiából Európába szállító gázvezeték legfőbb tranzit országa. A Nabucco
gázvezeték tehát úgy tűnik, a grúz-orosz konfliktus közvetlen áldozatává vált.
A grúz hivatalnokok már régóta arról panaszkodnak, hogy országuk a „vezeték-politika”
áldozatává vált. Mikheil Saakashvili újra és újra elmondja, hogy az orosz beavatkozás legfőbb
oka az a tény volt, hogy Grúziában jelenleg is fut egy olajvezeték (a Baku-Tbiliszi-Ceyhan,
BTC-vezeték), amelynek kifejezett célja, hogy körbevegye Oroszországot, és alternatívát
nyújtson az orosz energiaexportra.
A BTC Azerbajdzsánon, Grúzián keresztül Törökország mediterrán partjaihoz viszi az ázsiai
olajat, hogy ott tegyék hajóra. A vezeték egyik ága Grúzia kikötőjéből, Supsából indul. A
válság alatt ezt a kikötőt blokád alá vette az orosz hadiflotta.
„Oroszország megmutatta, hogy ellenőrzése alatt tartja ezt a folyosót”, nyilatkozta Giorgi
Vashakmadze, grúz energiaügyi szakember a Wall Street Journal-nak. „A Kaszpi térségben
egyelőre mindenki bizonytalan, hogy ez mit jelent a jövőre nézve”, mondta Vashakmadze.
„Az Oroszországgal való fegyveres konfliktus után Grúziát nem lehet biztonságos
tranzitútvonalként feltüntetni az olaj- és gázvezetékek térképén, és ezt a változást semekkora
NATO-támogatás nem tudja visszafordítani,” idézi a Moscow Times Pavel K. Baev kutatót, az
oszlói Nemzetközi Béke Kutatóintézet (International Peace Research Institute) munkatársát.
A Nabucco projekttel kapcsolatban a Washington Post Ed Chow-t, a Nemzetközi és Stratégiai
Tanulmányok Központjának (Center for Strategic and International Studies) munkatársát
kérdezte. Chow szerint Oroszország beavatkozása aggodalmat ébresztett a nyugati vezetőkben
és befektetőkben, annak kapcsán, hogy egy ilyen vezeték Grúziában nem válik-e majd
támadások áldozatává, illetve nem kerül-e a Kreml befolyása alá. Chow azt is hozzáteszi, hogy
ez a vezeték „mindig is inkább a diplomaták álmaiban létezett, és nem lehetett valós gazdasági
projektnek tekinteni”.
„A támogatói sem utánpótlási, sem tranzit-megállapodásokat nem tudtak kötni, továbbá a mai
napig sem tudták meghatározni azt az olajvállalatot, aki vezetné a projektet és biztosítaná
annak költségeit,” állapítja meg Chow.
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A Forbes hírügynökség azt is megjegyzi, hogy míg az orosz csapatok továbbra is Grúziában
állomásoznak, az orosz állam által birtokolt Gazprom ajánlatott tett Azerbajdzsánnak, hogy
megvásárolja teljes gázexportját. Ha Azerbajdzsán elfogadja az ajánlatot, az a nyugati tervek
végét jelentheti, és végleg lehetetlenné teszi az Oroszországtól való energiafüggés
megszüntetését. A Forbes elemzése szerint a Nyugatnak kevés lehetősége lesz arra, hogy
megakadályozza az üzletet, amíg Oroszország megszállva tartja Grúziát.
11.5.40.1.

Vélemények

Szergej Blagov a zürichi Nemzetközi Tanulmányok és Biztonságpolitikai Hálózat munkatársa
szerint Oroszország anélkül is meg tudta gyengíteni Grúzia megbízhatóságát, hogy az orosz
haderő támadást mérne a vezetékekre. Blagov elmondta, hogy „a puszta erődemonstrálás is
elég volt ahhoz, hogy a szolgáltatókra és fogyasztókra egyaránt erős pszichológiai nyomást
helyezzen”. „A konfliktus alatt az orosz fekete-tengeri flotta Grúzia partjainál járőrözött,
amellyel nyilvánvalóan azt kívánta kifejezni, hogy a nemzetközi piacok nyersolajjal való
ellátása nagy kihívást jelentene a grúz partokon keresztül,” magyarázza Blagov.
A Washington Post újságírója, Steve Mufson elmondja, hogy egy európai olajvállalat feje
újságának úgy nyilatkozott, a Nabucco projekt egyszerűen „nem megvalósítható, mivel nincs
elég gáz ahhoz, hogy biztosítani lehessen a terv sikerét,” legalábbis az iráni gáz nélkül. „Csak
az iráni gáz teheti életképessé a projektet,” nyilatkozta az olajvezér. Véleménye szerint az
amerikai politikusok azt szeretnék, ha Európa függetlenedne az orosz olajtól, miközben ők
sarokba szorítva tarthatnák Iránt”.
A Haaretz napilap Dr. Brenda Shaffer-t, a Haifa Egyetem Kaukázus-kutatóját idézi. Shaffer
szerint a nyugat „elfelejtheti” a Nabucco-t. „Elfelejthetjük ezt a projektet. Oroszország ezt
nagyon is világossá tette. Oroszország nem Kazahsztánt, hanem inkább azt a kis országot
szállta meg, amely Közép-Ázsia és a Nyugat határát jelenti. Senki nem fogja vállalni a
kockázatot, hogy újra magára haragítsa Oroszországot,” mondta Shaffer.
Peter Charles Choharis, az Amerikai Biztonsági Projekt résztvevőjének a Wall Street
Journalban megjelent írása szerint az Egyesült Államoknak válaszolnia kell a grúziai krízisre;
diplomáciai és pénzügyi eszközöket kell alkalmazzon, hogy alternatív energia útvonalakat
dolgozzon ki. „Washington elsőszámú prioritásként kell hogy kezelje a Nabucco
finanszírozását és megépítését,” írja Choharis.
Bayer Mihály, a Nabucco magyarországi nagykövete, az MTI-nek és a Gazdasági Rádiónak
még augusztus közepén azonban úgy nyilatkozott, hogy a Nabucco gázvezeték előkészítésére
és tervére nincs közvetlen hatása a grúziai harcoknak.
11.5.41. Világszerte többet költünk fegyverkezésre, ami alól Kelet-Európa sem kivétel
(2006)303
A stockholmi székhelyű SIPRI Béke Tanulmányok Intézetének jelentése szerint az elmúlt
évtizedben világszinten a katonai költségek 37%-al növekedtek, 1,204 milliárd eurót súrolva
2006-ban.
2006-ban a katonailag legnagyobb költekező természetesen ismét az Amerikai Egyesült
Államok – 528,7 milliárd dollár költséggel – amely a világszintű fegyverkezési költségvetés
46%-át teszi ki. Washington katonai költségeinek növekedése nagymértékben a terrorizmus
elleni harc leküzdésének számlájára írható.
A következő helyeken szerepel az Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és Japán,
amelyeknek katonai költségvetése külön–külön a világszint 4-5%-a. 2006-ban Kelet–
Európában érzékelhető a legmagasabb szintű növekedés, amely a 2005-ös évhez viszonyítva
12 százalékos emelkedést jelent. Oroszország e tekintetben a negyedik helyen szerepel
Európában.
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SIPRI szerint a katonai költségek világszintű növekedése megmarad az elkövetkező években
is. Világszinten az első 100 fegyverkereskedő jövedelme 3 százalékkal nőtt, elérve a 290
milliárdot 2005-ben. A piac dominánsai amerikai és nyugat-európai cégek, amelyeknek
sikerült az eladások 92 százalékét lebonyolítani. Orosz cégek eladása az összeladások csupán
2 százalékát jelenti. A különbséget kitevő 6 százalékot Japán, India és Izrael tartja kézben.
11.5.42. Világszerte nőttek a védelmi kiadások (2007)304
Az USA egyedül nyolcszor annyit költött, mint Kína és Oroszország együttvéve.
2007 folyamán világszerte hat százalékkal nőttek a védelmi kiadások – derül ki a Stockholmi
Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) legújabb jelentéséből. A jelentés szerint a tavalyi
esztendőben a világ államai összesen 860 milliárd eurót költöttek védelmi célokra. A sort az
USA vezeti, mely 351 milliárd euró értékben fejlesztette tavaly a hadseregét – ez 3,4%-al
több, mint a 2006-os évben, és több, mint a második világháború óta bármikor. Ezzel a világ
védelmi kiadásainak a 45%-át Washington egyedül költötte el. A rekordméretű amerikai
kiadásokat a SIPRI az afganisztáni és iraki háborúkkal, illetve a terror elleni harccal
magyarázza.
Az USA mögött messze lemaradva Nagy-Britannia foglalja el a második helyet, amely 2007
folyamán 38 milliárd eurót fektetett védelmi kiadásokba. A "bronzérem" Kínának jut, ahol 37
milliárd eurót tett ki a fegyverzetre és haditechnikára költött összeg. Oroszország csak a
hetedik helyen áll 22 milliárd euróval, India pedig a tízedik helyen, 15 milliárd euróval. A
jelentés adataiból kiszámítható, hogy Nagy-Britannia, Kína és a negyedik helyezett
Franciaország tizedannyit, India pedig huszadannyit költött védelmi kiadásokra 2007-ben,
mint az USA. Érdemes kiemelni, hogy a SIPRI szerint Washington tavaly nyolcszor annyit
költött, mint a feltörekvő Kína és Oroszország együttvéve.
Magyarország számára figyelmeztető jel lehet, hogy az utóbbi tíz évben a kelet-európai
régióban nőttek a legnagyobb mértékben a hadseregekre költött kiadások (1998-2007 között
162%-al). A jelentés szerint a növekedésért jórészt Oroszország a felelős, mivel Moszkva csak
az utóbbi egy évben 13%-al növelte a hadi kiadásait, de Grúzia, Örményország és
Azerbajdzsán is egyre többet költ fegyverzetre. Nyugat-Európában és Közép-Amerikában
ezzel szemben csak 6 illetve 14%-al növekedtek a védelmi kiadások az utóbbi tíz évben.
Néhány adat összehasonlításképp: az USA 2007-ben csak a hadseregére ötször annyit költött,
mint Magyarország éves GDP-je (70 milliárd euró a Világbank adatai szerint). Washington
évente majdnem annyit költ védelmi kiadásokra (351 milliárd euró), mint a 48 afrikai ország
éves GDP-je összesen (375 milliárd euró).
11.5.43. Washington beékelte magát az orosz érdekszférába305
Miközben a világ a közelgő Obama-Medvegyev csúcstalálkozóra koncentrál, Washington
fontos lépést tett afganisztáni és közép-ázsiai jelenlétének fenntartása érdekében. Kirgizisztán
vezetése februári ígéretével ellentétben nem utasítja ki az amerikai katonákat a manasi
légitámaszpontról, így továbbra is jelentős amerikai erők állomásoznak majd Oroszország
„lágy altestén”. A Nagy Játszma újabb fordulójához érkezett.
11.5.43.1.

Egy lehetetlennek tűnő megállapodás

2009. június 25-én a kirgiz parlament jóváhagyta az Egyesült Államokkal kötött új, egy évre
szóló megállapodást a Biskek melletti Manas légitámaszpont további üzemeltetéséről. A
megállapodás az Obama-adminisztráció sikere, mivel Kurmanbek Bakijev kirgiz elnök –
nem csekély orosz nyomásra – idén februárban felszólította Washingtont, hogy 2009.
augusztus 18-ig hagyja el a kirgiz támaszpontot. A megállapodás egy évre szól, és komoly
stratégiai jelentőséggel bír az Afganisztánban harcoló szövetséges csapatok ellátása
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szempontjából, mivel Manas eddig is az egyik legjelentősebb, és az utóbbi években az
egyetlen amerikai támaszpont Közép-Ázsiában.
11.5.43.2.

Az Egyesült Államok Közép-Ázsiában

Az Egyesült Államok már 2001 őszén megjelent a FÁK-térségben hogy az afganisztáni
hadműveleteknek megfelelő logisztikai hátteret biztosítson. Az amerikai vezetés két légi
bázist szemelt ki magának a térségben: a kirgizisztáni Manast, amely egyben a főváros
repülőtere is, valamint a szomszédos Üzbegisztánban lévő Kharszi-Khanabad (K2)
támaszpontot, amelyen keresztül biztosítani kívánta az Afganisztánban harcoló amerikai és
szövetséges egységek utánpótlását. Noha eleinte csapásmérő repülőgépek is jelen voltak
Manason, később ezeket kivonták, és a biskeki repülőtér lett az Afganisztánba tartó, és
onnan távozó amerikai erők egyik legfontosabb bázisa. A manasi bázison havonta 15 ezer
amerikai és mintegy 500 tonna áru fordul meg, továbbá mintegy 1000 amerikai katona, és
legalább ennyi helyi és nemzetközi szerződéses alkalmazott dolgozik a repülőtéren.
Manas stratégiai jelentősége különösen felértékelődött azután, hogy az USA 2005-ben
részben az andizsáni események miatt bezárni kényszerült a K2-t. Máig vitatott Oroszország
szerepe az andizsáni felkelés kirobbantásában, mivel a szoros üzbég-amerikai kapcsolatok
hátráltatták Moszkva ismételt térnyerését Közép-Ázsiában. Miután az üzbég vezetés az
andizsáni felkelés elfojtása mellett döntött, és Washington nem késlekedett a Taskentnek
címzett bírálattal, a két ország viszonya megromlott, és az amerikai támaszpont után maradt
űrt hamar betöltötték az oroszok.
11.5.43.3.

Oroszország nem adja fel

Mindenképpen figyelmet érdemel, hogy Aszkar Akajev, Kirgizisztán egykori vezetője nem
csak Washington felé nyitott. Amellett hogy engedélyt adott Manas megnyitására az
amerikaiaknak, nem maradt ki a regionális politikai kezdeményezésekből sem. Kirgizisztán
tagja lett a Sanghaji Együttműködési Szervezetnek (SCO), és 2002-ben a Kollektív
Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) is. Ennek keretein belül egyre szorosabbá
váltak a kapcsolatai Oroszországgal, olyannyira hogy 2003-ban az oroszok megnyitották
első külföldi bázisukat a biskekhez közeli Kant repülőterén (mintegy 50 kilométerre
Manastól).
Bár sokáig úgy tűnt, hogy a Kirgizisztánban megnyitott orosz bázis szerepe elhanyagolható
lesz, Moszkva fokozatosan bővítette kanti jelenlétét. Idén már jelentős csapásmérő és
szállítókapacitással rendelkezett a repülőtéren, és februárban orosz utászok rákapcsolták a
repülőteret a kirgiz vasúti hálózatra is. A fejlesztések azért is voltak jelentősek, mert a kanti
bázis deklaráltan a CSTO most megalakított Gyorsreagálású Erőinek egyik támaszpontja
lenne a közeljövőben. Bár ez a katonai szervezet még meglehetősen fiatal, lévén idén
februárban írták alá a megalapításáról szóló egyezményt Moszkvában, ennek ellenére ha
sikerül megvalósítani akkor tovább növelheti az orosz befolyást Közép-Ázsiában. Ennek jele
volt az is, hogy Bakijev elnök idén februárban bejelentette: az amerikai erőknek távozniuk
kell Kirgizisztánból. Döntésére bizonyára az is hatással volt, hogy Moszkva jelentős,
mintegy 150 millió dollárnyi segélyt nyújtott Biskeknek, illetve ígéretet tett 1,7 milliárd
dollár energiaipari beruházásra is.
11.5.43.4.

Hogyan vegyünk repülőteret?

Az új amerikai adminisztrációnak nem csak a növekvő orosz befolyás kiegyensúlyozása
miatt volt fontos, hogy megőrizze a manasi támaszpontot. Az elsődleges indok sokkal
inkább az volt, hogy a Barack Obama által megígért csapaterősítések Afganisztánba
szállításához ez a legmegfelelőbb átrakodó központ. Viszonylag közel van Afganisztánhoz,
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de megfelelően biztonságos ahhoz, hogy a nagy kapacitású szállítógépek leszálljanak, és a
megfelelő infrastruktúra is rendelkezésre áll. Most hogy Pakisztánban egyre inkább
ellehetetlenülnek az utánpótlási vonalak Manas szerepe különösen felértékelődött, különösen
hogy nem igényel további jelentős beruházást.
Az Obama-adminisztráció semmiképpen nem engedhette meg magának, hogy augusztustól
feladja a biskeki támaszpontot Washington számos csatornán keresztül gyakorolt nyomást
Bakijev kirgiz elnökre, hogy mégis lehetővé tegye a bázis fenntartását, elsősorban a romló
afgán helyzetre hivatkozva.
Míg februárban, amikor megszületett az elnöki rendelet az amerikai bázis felszámolásáról
még viszonylag nyugodt volt a helyzet Afganisztánban, azóta a viszonyok alapvetően
megváltoztak. Bakijev is felismerte, hogy nem érdeke egy politikailag instabil Afganisztán,
és ezért is hajlott arra, hogy megváltoztassa a véleményét. Az amerikai fél természetesen
felajánlotta, hogy a jelenlegi évi 17 millió dolláros bérleti díjat is hajlandó lenne megemelni.
Még Hamid Karzai afgán elnök is mindent megmozgatott az amerikai támaszpont
fenntartása érdekében, és levélben kérte Bakijevet arra, hogy gondolja át még egyszer
döntését. Az Egyesült Államok ennek jegyében felajánlotta, hogy ezentúl évi 60 millió
dollárt fizet bérleti díjként, valamint további jogcímeken mintegy 200 millió dollárt utal át
Kirgizisztán részére.
Semmiképpen ne gondoljuk azonban azt, hogy a kirgiz elnök egymaga döntött az amerikai
bázisról kötött szerződés meghosszabbításáról. Mint azt a kirgiz külügyi szóvivő is
megjegyezte, a tárgyalások alatt Biskek folyamatosan egyeztetett Moszkvával, és a
megállapodás is az orosz vezetés tudtával jött létre. Annak ellenére, hogy a Kommerszant
hivatkozott egy „magas rangú orosz védelmi forrásra”, aki egyenesen árulásnak nevezte a
kirgiz-amerikai megállapodást, június 24-én Andrej Nyesztyerenko, az orosz
külügyminisztérium szóvivője úgy nyilatkozott, hogy a szerződés Kirgizisztán belügye,
Medvegyev elnök pedig dicsérte a kirgiz parlament döntését, mert szerinte a határozat a
terrorizmus elleni közös harcot támogatja.
Mindenképpen figyelemre méltó az orosz hozzáállás, de ne felejtsük el, hogy a pacifikált
Afganisztán Moszkva érdeke is, és ezért a Kremlnek rövidtávon képesnek kell lennie arra,
hogy látszólag saját érdekei ellen cselekedjen. Jelen pillanatban úgy tűnik, az afganisztáni
helyzet rendezésének legjobb eszköze az amerikai csapaterősítés, így Moszkva hozzájárult a
manasi támaszpont további üzemeltetéséhez.
A megállapodásból mindenki profitál, hiszen Bakijev elnök július 23-án választások elé néz,
és meg kell küzdenie az ellenzéki jelöltekkel. Bár Kirgizisztán a nyugati fogalmak szerint
nem számít demokráciának, a régió többi államaihoz képest mégis itt a leginkább kiélezett a
verseny az elnökjelöltek között. Bakijevnek jól jön tehát, hogy Kirgizisztán ismét felkerül a
világpolitikai térképre és hozzájárul a térség stabilitásának megőrzéséhez, továbbá az
elnökválasztásra figyelemmel továbbra is fenntartja a helyi elit egyik legfontosabb bevételi
forrását.
11.5.44. Regionális CIA-központ?306
A legnagyobb titoktartás közepette épül Macedóniában az új amerikai nagykövetség; az
épületegyüttesről az a hír járja, hogy nem egyszerű külképviselet lesz, hanem az amerikai
Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) regionális központja – írta friss számában a Der Spiegel
német hetilap. A komplexum ezen kívül a koszovói, bulgáriai és romániai amerikai katonai
támaszpontok logisztikai központjaként fog funkcionálni.
Tény, hogy a kétmilliós országban 11 hektáros területen százmillió dolláros költségvetéssel
épülő – széles biztonsági övezettel körülvett – épületegyüttes lesz a legnagyobb amerikai
diplomáciai képviselet az egész Balkánon.
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11.5.45. Az amerikai birodalom hanyatlása és bukása - Róma sorsára juthat az Egyesült
Államok?307
Az elmúlt években egyre többen vélekednek úgy, hogy az Egyesült Államok hanyatlóban van.
A gazdasági válság óta különösen felerősödött a nézet, amely szerint Amerika elveszítheti
globális vezető státuszát. Piers Brendon történész, a Brit Birodalom bukása című könyv
szerzője a The New York Times hasábjain száll szembe a közkeletű feltételezésekkel.
Az elmúlt évtizedben Kína a világgazdaság egyre meghatározóbb szereplőjévé vált. A távolkeleti ország dinamikus növekedése miatt sokan jutottak arra a következtetésre, hogy az
Egyesült Államok hegemóniája hamarosan véget ér. Vannak, akik multipoláris világ
beköszöntét valószínűsítik, mások Kína előretörését jósolják.
A gazdasági válság kirobbanása óta számos történész és közgazdász érvelt amellett, hogy a
recesszió könnyen Amerika szuperhatalmi státuszába kerülhet. Niall Ferguson például
kifejtette, hogy az államcsődválság nem áll meg Görögország határainál: Nagy-Britannia,
majd az Egyesült Államok is bajba kerülhet a magas államháztartási hiány és az
eladósodottság miatt. Az sem elképzelhetetlen – vélte a neves brit gazdaságtörténész –, hogy
Amerika is fizetésképtelenné válhat.
Ferguson egy másik cikkében egyenesen az amerikai birodalom végnapjairól beszélt.
Kifejtette, hogy a társadalomtudósok évszázadokon át abból indultak ki, hogy a történelem
ciklikusan halad előre. Szükségszerűnek tartották, hogy a nagy világbirodalmak virágzásuk
után bomlásnak indulnak. A brit történész a birodalmakat termeszvárhoz hasonlítja: olyan
rendszernek tekinti, amelynek stabilitását a bonyolult és áttekinthetetlen hálózati struktúra
tartja fent. Az ilyen komplex rendszerekben azonban egy kisebb változás is láncreakciót
indíthat el, amely aztán az egyensúly felbomlásához vezet. Mivel a hálózat rendkívül
bonyolult, nem lehet előre megjósolni, hogy milyen hatás okozza az összeomlását. Ferguson
emlékeztet rá, hogy a szakértők nem csak előrejelezni nem tudták a Szovjetunió felbomlását és
hidegháború végét, még utólag sincs teljes egyetértés abban a kérdésben, hogy tulajdonképpen
mi vezetett a szovjet birodalom pusztulásához. A legvalószínűbbnek az a magyarázat látszik,
amelyek szerint már Brezsnyev idején összeomlott volna a Szovjetunió, ha nem szökik egekbe
az energiahordozók világpiaci ára, megmentve ezzel a Kremlt a csődtől.
Ami a jelenlegi helyzetet illeti, Ferguson emlékeztet rá, hogy az Egyesült Államok
makrogazdasági szempontból katasztrofális állapotban van. Az költségvetési hiány idén 11
százalék körül alakul, az államadósság az egekben. Mindezek persze nem vezetnek
szükségképpen az Egyesült Államok hegemóniájának csökkenéséhez. Amerika mindaddig
szuperhatalom maradhat, amíg a világ elhiszi, hogy az Egyesült Államok nem válik
fizetésképtelenné. Ha azonban kitör a pánik, akkor az amerikai birodalom végnapjai
köszöntenek be.
Piers Brendon nem ért egyet a borúlátó forgatókönyvekkel. Szerinte nemcsak túlzók, hanem
egyenesen nevetségesek az Egyesült Államok hanyatlásával kapcsolatos jóslatok. „A
történészek gyakran beleesnek abba a hibába, hogy megpróbálják megírni a jövő történetét.”
Brendon elismeri, hogy a kísértés óriási, hiszen hová máshová fordulhatnánk útmutatásért,
mint a múlthoz. Csakhogy a történészeknek tudniuk kell, hogy a történelmi események csak
utólag nyerik el jelentőségüket.
Nem kell hozzá különösebben mély történelmi ismeret, hogy párhuzamokat vegyünk észre a
hanyatló Római Birodalom és az Egyesült Államok helyzete között. Róma erejét az egyre
nagyobbra duzzadó birodalom határainak és belső rendjének biztosítása emésztette fel – az
Egyesült Államok erőforrásait szintén a háborúk és a globális rendőri szerep viszi el.
A különbségek azonban még szembeötlők. Rómát belviszályok tépázták, az Egyesült Államok
belpolitikai értelemben viszont stabil: az alkotmányos rendre semmilyen veszély nem
leselkedik. A Római Birodalom külső ellenségei – a vandálok, a gótok és a hunok – komolyan
kihívást jelentettek, az Egyesült Államoknak viszont semmilyen jelentős katonai
konkurenciája nincs.
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Nem állnak meg jobban az Egyesült Államokat a Brit Birodalomhoz hasonlító párhuzamok
sem. Előbbi ugyanis egy aránylag kis ország terjeszkedésének következménye, míg Amerika
népes és gazdag állam.
Mindez azonban nem jelenti, hogy az Egyesült Államok szuperhatalmi státusza ne forogna
veszélyben. Ám az amerikaiaknak akkor sincs miért aggódniuk, ha véget ér az amerikai
hegemónia korszaka – teszi hozzá Brendon. Ahogyan azt Nagy-Britannia példája is mutatja, a
letűnt birodalmak kulturális, politikai, gazdasági és társadalmi értelemben egyaránt
virágozhatnak.
11.5.46. Orosz kultúrinvázió Havannában - Visszatérnek a Hidegháború legszebb napjai308
Akárha a hidegháború legszebb éveiben járnánk Kubába érkezve: Havanna Oroszország
lázában ég. De vajon mi indokolja a nosztalgikus kapcsolat felújítását?
Mióta Raúl Castro 2008-ban átvette testvérétől Kuba irányítását, az ország külkapcsolatai jól
észrevehetően kiszélesedtek: a korábbi egyoldalú, Venezuelához és Kínához fűződő
kapcsolatokat óvatos nyitás és dialóguskészség váltotta fel, mely jócskán áttöri az
ideológiailag kanonizált országhatárokat. Mindebben annak is része lehet, hogy a visszaeső
turisztikai bevételek mellett az országot Raúl országlásának első évében három hurrikán is
sújtotta, több mint tízmilliárd dolláros kárt okozva – ha segítségről van szó, Kuba nem igazán
válogathat. Mindazonáltal így is figyelemreméltónak tűnhet az a kétoldalú nyitás, melyről a
Lazarillo tavaly beszámolt.
A két orientáció akár a jövő és a múlt útjának is tűnhet. Ott vannak egyrészt az Obamával,
Sarkozyvel és az EU-val folytatott biztatónak tűnő megnyilvánulások, melyektől egyelőre
(értsd: a kommunizmus fenntartásáig és az emberi szabadságjogok korlátozásáig) nem várható
nagyobb áttörés: a sziget körüli amerikai gazdasági embargó nem szűnik meg, bár a Bushérához képest a helyzet sok tekintetben javult.
Vezet ugyanakkor egy út a múltba, a hidegháború éveibe is: az egyre erősödő kötelék
Oroszországhoz, mely rendszeres elnöki (és egyéb magas politikai) látogatások,
együttműködési szerződések révén jóval kézzelfoghatóbb az előbbinél. A közeledés egyik első
jelei közé tartozott, hogy a 2008-as hurrikán után Oroszország az elsők közt volt a Kubának
való segítségnyújtásban – mint ahogy a mai napig is rengeteg búzával segíti a szigetországot.
A tavalyi évben aztán a donációkon kívül állami szintű szerződések köttettek a képünkön
látható Medvegyev és az ifjabbik Castro között: januárban nem kevesebb, mint 34 szerződést
írtak alá, melyek értelmében Kuba áruhitelt és energiaügyi segítséget kap Moszkvától (utóbbi
orosz olajcégek segítségnyújtását jelenti a Cubapetroleo olajvállalatnak), számos más ügyben
(turisztika, oktatás, tudomány) pedig együttműködik vele. Ezt júliusban egy 150 millió
dolláros kölcsön követte orosz részről, melyet a hurrikán által leginkább sújtott területeken
(agrárszektor, lakásépítés) használnak fel. Az orosz közeledést a stratégiai szempontok mellett
nem más indokolhatja, mint a kubai gazdag, feltárásra váró kőolaj- és földgázlelőhelyek –
melyek kitermelése mindazonáltal a nagy mélység miatt igen költségesnek tetszik.
Hogy az állami szintű ruszofíliát társadalmi oroszbarátság kísérje, annak érdekében a
szigetország valóságos „orosz inváziót” kapott a nyakába – írta a BBC Mundo. A héten
Havannába érkező Szergej Lavrov orosz külügyminiszter elképesztő sorozat közepébe
csöppen bele: ő nyitja meg a Havannai Könyvfesztivált, melynek díszvendége – láss csodát –
Oroszország. Lavrovot kétszáz válogatott értelmiségi és művész kíséri el a szigetországba,
ahol egyébként érkezésük előtt tartottak orosz filmfesztivált, ahol a „Háború és békétől” a
legújabb filmekig számtalan alkotást tekinthetett meg a nagyérdemű (mely, hiába nem
láthatott mást évtizedeken keresztül a szovjet mozi termékein kívül, most élvezettel
nosztalgiázott). A kultúrsokk tán leginkább várt momentuma pedig a Bolsoj Balett fellépése
lehet – a társulat harminc éve nem járt Kubában, most azonban telt ház és értő közönség várja
majd.
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11.5.47. Moszad ügynök a kiutasított diplomata
Az izraeli titkosszolgálat, a Moszad ügynöke az az izraeli diplomata, akit a brit kormány
kiutasított Nagy-Britanniából, és a szervezet egy másik illetékese fogja őt váltani – adta tudtul
szerdán az izraeli közszolgálati rádió.
A diplomatát a Dubajban meggyilkolt Hamász-tisztviselő elleni akcióban használt brit
útlevelek ügye miatt utasították ki. Kedden a brit külügyminiszter tűrhetetlennek nevezte a brit
útlevelekkel való visszaélést. David Miliband szerint egy brit vizsgálat megállapította: "alapos
ok van azt hinni, hogy Izraelt terheli a felelősség" az útlevelekkel való visszaélésért. A
Moszadra utalva úgy fogalmazott: "nagyon valószínű, hogy a hamisítványokat egy állami
hírszerző szolgálat készítette".
A Jediót Ahronót című izraeli lap úgy értesült, hogy a kiutasított diplomata április elején, a
pészah zsidó ünnep után repül vissza Izraelbe. Mivel a két ország közötti kapcsolat nem
szenvedett súlyos károkat, Izrael egy másik Moszad-ügynökkel pótolhatja a diplomatát
Londonban.
Az izraeli közszolgálati rádió egy névtelenséget kérő magas rangú tisztviselőre hivatkozva azt
állította, hogy a brit kormány mindenekelőtt politikai okokból döntött a diplomata kiutasítása
mellett, tekintettel a közelgő, májusi választásokra. Miliband, aki régóta Izrael-ellenes
politikát folytat, ezzel a lépéssel akarja mobilizálni a muszlim választókat – vélekedett a
tisztviselő.
11.5.48. Amerikai titkosszolgálatok célkeresztjében a Wikileaks309
A különböző titkos dokumentumokat megszellőztető népszerű honlap szerkesztői ismét
darázsfészekbe nyúltak.
A Wikileaks mozgalmas éveket tudhat maga mögött, hiszen nyilvánosságra hozta már az
amerikai hadsereg guantanamói fogolytáborával kapcsolatos irányelveit és a brit klímakutatók
elektronikus levelezésének részleteibe is betekintést nyújtott. Az oldalon különböző
informátorok és hackerek is nyilvánosságra hozhattak érdekes dokumentumokat, amelyeknek
köszönhetően később óriási botrányok alakultak ki.
A Wikileaks ezúttal az amerikai titkosszolgálatokkal kerülhet összetűzésbe. Az Egyesült
Államok Hadserege Kémelhárító Központjának (ACIC) most megjelentetett 2008-ból
származó, 32 oldalas jelentése szerint "a Wikileaks.org a hadsereg szemében potenciális
biztonsági fenyegetést jelent az amerikai fegyveres erőkre, a kémelhárításra, a hadműveleti és
az információbiztonságra nézve." A dokumentum készítőinek szemében különösen az tüske,
hogy a portál nem csak a guantanamói fogolytábor irányelveit hozta nyilvánosságra, hanem az
Irakban és Afganisztánban 2007-ben szolgáló amerikai egységek fegyverzeti és felszerelési
adatait is. Ezen kívül a honlap megszellőztetett egy 2004-ben titkosszolgálati jelentést, amely
Fallúdzsa ostromáról szólt.
A tengerentúli titkosszolgálatok attól tartanak, hogy a Wikileaks a terroristacsoportok, a
külföldi fegyveres erők és titkosszolgálatok, valamint a forradalmi csoportok komoly
hírforrásává válhat. Ezek a szervezetek az így megszerzett információkat felhasználhatják az
amerikai létesítmények vagy egységek elleni támadásokhoz. Az anyag különböző lehetséges
ellenintézkedéseket taglalt. Az egyik szerint az oldal teljes felszámolása túl drága akció lenne,
ehelyett inkább meg kell próbálni a Wikileaks megbízhatóságát lerombolni vagy gyengíteni.
Ez történhet hamisított dokumentumok tudatos kiszivárogtatásával, illetve az informátorok
büntetőjogi felelősségre vonásával.
Eddig még bírósági úton sem tudta senki elérni, hogy a Wikileaks kiadja az informátorait vagy
megnevezze a forrásait. Az amerikai titkosszolgálatok érdeklődése közel sem lehet
megnyugtató a portál működtetői számára.
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11.5.49. Egy orosz repülőről másolták a vadiúj kínai vadászgépet310
Hihetetlen! Ezt is lekoppintották a kínaiak
2010 márciusának végén a Global Military lap számolt be arról, hogy elkészült Kína első
negyedik generációs vadászgépének a prototípusa, a J-15-ös. A gép képeinek és
specifikációinak az alapos tanulmányozása után a szakértők kijelentették: a kínaiak lemásolták
az orosz SZU-33-as vadászgépet.
Június 4-én az Interfax orosz hírügynökség számolt be arról, hogy a kínai J-15-ös vadászgép
prototípusa az orosz SZU-33-as másolata. Ezt a saját szakértők és a Kanwa Asian Defence
katonai lap szakértőire való hivatkozással tették.
A hasonlóságok nyilvánvalóak lehetnek – Kína korábban hivatalosan is tárgyalásokat
folytatott Oroszországgal 50 SZU-33-as gép megvásárlásáról, később azonban az igényelt
mennyiség lecsökkent két repülőgépre, és az oroszok ejtették a tárgyalásokat éppen a
technológiák kiszivárogtatásától tartva. Kínának azonban mégis sikerült szerezni egy példányt
a gépből, amikor 2005-ben Ukrajnától vásároltak meg a SZU-33-as egyik első prototípusát, a
T10K-t.
A SZU-33-as vadászgépeket még a ’80-as években fejlesztették ki a szétesésnek induló
Szovjetunióban, első repülés 1987-ben történt. A Mihail Szimonov által megtervezett
vadászgép az orosz SZUHOI tervezőiroda egyik remekművének bizonyult, és 1991-ben az
orosz légierőt ezekkel a gépekkel szerelték fel. A repülőgép rendkívül kedvező aerodinamikai
tulajdonságokkal rendelkezik, így a repülőgép-anyahordozón nincs szükség gőzkatapultra,
amely felgyorsítaná a vadászgépet a felszálláskor. 2300 km/órás sebesség elérésére és 3000
km-es távolság megtételére képes, és a levegőben is utántölthető.
A J-15-ös is felhajtható szárnnyal rendelkezik, mint a SZU-33-as – ez a technológia pedig
korábban nem volt elérhető a kínaiaknál. A kínai hadsereg a tesztek után forgalomba kívánja
hozni a vadászgépeket, amelyek a kínai Shi Lang anyahordozón kapnának helyet. Maga a Shi
Lang repülőgép-hordozó is szovjet, korábbi nevén „Varjag”, amelyet Kína Ukrajnától
vásárolta fel 1998-ban.
A Global Military lap arról is beszámolt, hogy Kína rövid időn belül egy földi kísérletigyakorló légi komplexum építését tervezi, mint a milyen például a Krimben található ukrán
NITKA. Arról egyelőre nincsenek információk, hogy ez mikor készülhet el. Nem ez az első
esete annak, hogy Kína orosz repülőgépeket másol, írta a Newsru orosz lap. Így a ’90-es évek
végén Oroszország próbált kijutni a kínai piacra, és ezért előbb 1992-ben 76 db SZU-27-et
adott el Kínának, majd 1995-ben eladták a gépek licenszét is 200 vadászgép legyártására. Ám
utólag ez elhibázott döntésnek bizonyult: a kínaiak kielemezték és megfejtették a gép
technológiáit, és 1998-ban megépítették az első hazai prototípust J-11 néven. Ezt a gépet
később modernizálták is, utána pedig felmondták a szerződést Oroszországgal a SZU-27-et
illetően, amit azzal magyarázták, hogy „a repülőgép korlátozott technikai paraméterekkel
rendelkezik”. Ennek ellenére ezután a SZU másolat tömeggyártásába kezdtek, kezdetben orosz
motorokkal felszerelve, majd 2007-től saját repülőgép motorokat szereltek a vadászgépekbe a
hazai Woshan vállalaton keresztül.
A kínai optimista jelentések ellenére azonban az orosz Stratégiai- és Technológiai Elemzői
Központ igazgatója, Ruszlan Puhov szerint megbízható információik vannak arról, hogy a J11-es gépek többségébe még mindig orosz AL-31 motorok kerülnek, mert a kínai másolat
megbízhatatlan, és nem képes azt a teljesítményt hozni, mint az eredeti orosz, írta a
Vedomosztyi orosz lap.
A J-11-es repülőgépeket Kína már exportra készítette, jóval az orosz áron alul, így Moszkva
joggal tartott attól, hogy a harmadik világ országainak a piacán Kína kiszoríthatja
Oroszországot. Ezért 2008-ban Kreml egy hivatalos közleményt is küldött a kínai félnek, hogy
az orosz SZU-27 gép másolása nemzetközi megállapodások megsértését jelenti. A közleményt
a kínai vezetés nem kommentálta.
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A Ria orosz hírügynökség információi szerint Kína 1200 vadászgép gyártását tervezi a
közeljövőben, amelyeket nem csak a hazai légierőbe, hanem exportra is szánják. Ezek a gépek
az orosz SZU-27, SZU-30 és MiG-29 vadászgépek másolatai.
A kínai esetből okulva egyébként az Orosz Igazságügyi Minisztérium egy új törvénytervezetet készített el 2010 márciusában az „Oroszország katonai-technikai együttműködéséről
külföldi államokkal” címmel, amelyekben egy külön rész foglalkozik a szellemi tulajdon
védelmével.
11.5.50. Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia311
Az új világrend 52 oldalban!
Az Obama kormányzat a minap fogadta el első nemzetbiztonsági stratégiáját, amely nem csak
az Egyesült Államok geopolitikáját határozza majd meg, de jelentős mértékben a globális
világrend sorsának alakulását is. Marján Attila elemzése a Geopolitika Blogból.
Az ötvenkét oldalas dokumentum egy hegemón helyzetének megszűnésével tiszta fejjel
szembenéző világhatalom stratégiája. Az Egyesült Államok most fogadta el, hogy tovább
nyújtózkodott, mint ameddig a takarója ér és meg kell tanulnia korlátok közé szorítania
ambícióit. Elismerte, hogy a felemelkedő új hatalmak korlátozni fogják a mozgásterét a
közeljövő új világrendjében; felismerte a hatalmi túlterjeszkedés veszélyét, ami már annyi
nagyhatalmat sodort pusztulásba vagy hanyatlásba a történelem során.
Az Obama kormányzat több konkrét kérdésben is látványosan szakít a Bush-kormányzat
2006-ban elfogadott nemzetbiztonsági stratégiájával. A legfontosabb nóvum, hogy többé már
nem a terrorizmus és a “gonosz tengelye” elleni küzdelem a legfőbb rendezőelv. Az elmúlt tíz
év küzdelme a globális terrorizmus ellen alapvetően kudarcnak bizonyult az USA geopolitikai
pozíciója szempontjából, így elengedhetetlen, hogy az Egyesült Államok szélesebb alapokra
helyezze a nemzetbiztonsági stratégiáját. Ez alapvetően azt jelenti, hogy olyan kérdések is a
nemzetbiztonsági stratégia homlokterébe kerültek, mint a klímaváltozás, a nemzetközi
intézmények működőképessége és az amerikai gazdaság stabilitásának garantálása. Az
energiabiztonság garantálása, az oktatás és a tudomány fejlesztése csakúgy kulcskérdéssé vált,
mint a költségvetési fegyelem fenntartása. Fontos újdonság még a G20 növekvő szerepének az
elismerése a globális gazdasági kérdések kezelésében csakúgy, mint a kiberbűnözés kiemelt
nemzetbiztonsági kockázatként való említése. Az Egyesült Államok határain belül kinevelődő
terroristák, radikálisok kérdése szintén kiemelt új veszélyforrásnak számít, és az ellenük való
hatékony küzdelem érdekében a helyi közösségek és a családok önvédelmi mechanizmusait
szándékozza erősíteni majd a kormányzat.
Az új stratégia, ellentétben a Bush-korszakkal elismeri egy jól működő ENSZ fontosságát, de
egyben az új feltörekvő hatalmakkal (Kína, India, Oroszország, Brazília) kialakítandó stabil
kétoldalú kapcsolatok mellett is hitet tesz. Az új külpolitikai hívó szó az okos erő (smart
power), vagyis a puha erő és a kemény erő megfelelő ötvözése lesz az amerikaiak számára. Az
Egyesült Államok továbbra is a legerősebb és legfontosabb hatalomnak tartja magát, de
szakítani fog az erőpolitikával, illetve nagyobb hangsúlyt helyez majd a diplomáciára, a
partnerkeresésre és a meggyőzésre. A demokrácia exportja, ami a Bush-éra küldetéstudatos
geopolitikájának egyik vezérelve volt, szintén háttérbe fog szorulni majd. Ennek ellenére az
USA kemény álláspontja fennmarad az olyan országokkal szemben, mint Irán vagy ÉszakKorea, mert a legfontosabb veszélyforrásnak az USA számára továbbra is a tömegpusztító
fegyverek, elsősorban a nem megfelelő kézbe kerülő atomfegyverek számítanak. Éppen ezért a
2010-es dokumentum is leszögezi, hogy az USA globális katonai felsőbbrendűsége nem csak
Amerika, de az egész világ stabilitásának a záloga.
Az Obama-doktrína, amely nagy vonalaiban látszik a nemzetbiztonsági stratégiában valójában
semmi meglepőt nem hozott: egy geopolitikai szerepét és főleg ambícióit szűkebbre fogó
világhatalom realizmusát tükrözi. Ráadásul az Obama-Clinton páros már beiktatása óta a
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stratégiában ismertetett elveket követi a külpolitikájában. Az elkövetkező két-három év a
doktrína gyakorlatba ültetéséről és aprópénzre váltásáról fog szólni. Ha nem következik be
valami váratlan és globális hatású esemény, akkor egy realista, de globális elsőségéért
továbbra is elszántan, de immár ravaszul küzdő Egyesült Államokat fog látni a világ. A
váratlan globális hatású események bekövetkeztét viszont sosem lehet kizárni.
11.6. Összegzés valamint következtetések és ajánlások a 11. fejezet alapján
11.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

11.6.4.

11.6.5.

11.6.6.

A Szovjetunió bukása egyben a KGB megszűnését is jelentette, a szívós és rettegett
szervezetet különálló szolgálatokra bontották fel. Az így létrehozott, önálló
szolgálatok az elmúlt 15 évben folyamatos átalakuláson, fejlődésen mentek és
mennek ma is keresztül. A biztonsági szolgálatok irányításának és felügyeletének
kompetenciája az Alkotmányban és a vonatkozó törvényekben szabályozott módon
történik. Valamennyi biztonsági szolgálat minisztériumi jogállású szervezet, amely
az elnök közvetlen alárendeltségében működik. Oroszország biztonságát a
következő szervezetek garantálják: Belügyminisztérium, Szövetségi Biztonsági
Szolgálat, Külső Hírszerző Szolgálat, Felderítő Főcsoportfőnökség, Szövetségi
Védelmi Szolgálat.
Az orosz titkosszolgálatok tevékenységükkel kiszolgálják a nemzetközi befolyás
növelésére törekvő orosz politikai és katonai vezetést. Az orosz érdekek védelmében
a legfontosabb célkitűzés a megfelelő nagyhatalmi kapcsolatrendszer kiépítése –
orosz értelmezés szerint – a három stratégiai irányban (nyugatra az EU-val, délre
Izraellel és Indiával, keleti irányban pedig Kínával). Az orosz politikai vezetés
célkitűzései között szerepel a „Közelkülföld” mint orosz érdekszféra megfelelő
ellenőrzés alatt tartása, a Nyugat befolyásának háttérbe szorítása ebben a régióban.
Az orosz titkosszolgálatok műveleti munkája kapcsán megállapítható, hogy az
információszerző tevékenységben ismét megnövekedett a klasszikus rezidentúrális
munka jelentősége. Működésükben a humán források kiaknázása dominál a
technikai módszerek alkalmazásához képest.
Egyre jobban érezteti hatását Putyin 2000-ben meghirdetett programja, amely az
erőtől duzzadó Oroszország megteremtését, a jólét és a nyugalom felé vezető út
megnyitását, az árnyékgazdaság diktatúrájának felszámolását, a mindenkire
egyformán érvényes gazdasági szabályok bevezetését, az adók csökkentését, a
bürokrácia visszafogását, főleg az állam szétesésének megállítását ígérte az ország
polgárainak. A gazdasági sikerek fényében ma még nem lehet eldönteni, hogy a
hatalom Putyin alatti példátlan központosítása milyen irányba fordítja
Oroszországot.
A kínai hírszerzési illetve titkosszolgálati munka alapját a kínai állambiztonsági és
titokvédelmi törvény, valamint a Büntető Törvénykönyv kémkedésre és államellenes
tevékenységre vonatkozó kitételei, mint a nemzetbiztonsági szolgálatok
működésének jogi háttere biztosítják. A kínai katonai (hadászati) felderítés
(hírszerzés) szervezését, más különleges (nemzetbiztonsági) szolgálatokkal való
kapcsolatait – alá-, fölérendeltségi viszonyát, együttműködését – és
munkamódszereit részben külföldi (amerikai), részben eredeti kínai források alapján
lehet megtalálni.
A kínai nemzetbiztonsági szolgálatok a KKP Központi Bizottsága elvi irányítása
alatt tevékenykednek. Maga a kommunista párt, annak különböző intézményei (pl.
Fegyelmi Bizottsága) és az egész társadalmat átszövő hálózata (az alapszervezetekig
lemenően) egy erősen központosított információs struktúraként is felfogható, amely
gyűjti és összegzi úgy a belső szervezeti tevékenység, mint a külkapcsolatok vitele
során keletkezett információkat. A kifejezetten nemzetbiztonsági információk
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kezelésére szakosodott szervezetek az alábbiak: Állambiztonsági Minisztérium;
Közbiztonsági Minisztérium; A Kínai Népi felszabadító Hadsereg (KNFH) második,
harmadik és negyedik csoportfőnöksége, a Politikai Főcsoportfőnökség egyes
osztályai és a haderőnemi felderítő szolgálatok; esetleg az Új Kína Hírügynökség is.
A kínai vezetés felismerte (elfogadja) az információszerzés és feldolgozás
jelentőségét (miközben a felderítésben és elhárításban az információáramlás
kontrollját is lehetővé tevő eszközt lát), és a biztonsági követelmények korszerűbb
értelmezésével, viszonylag szabad publikálási, véleménykifejtési lehetőséget enged
a szakértők egy szűk, kedvezményezett csoportjának.
A kínai elméleti művekből kitűnik az az igyekezet, hogy a nyugati szakirodalomból
átvett terminológiákat, fogalmi kategóriákat összeegyeztessék a marxizmusleninizmus szóhasználatával, és mintegy „álcázva” becsempésszék a hazai szakmai
köztudatba. Új viszont a hírszerzés tevékenységének az információs korszak
viszonyaihoz igazítása, a korábban még dogmatikusan elítélt, nyugatról származó
„áltudományos” módszerek fenntartások nélküli átvétele (kibernetika,
katasztrófaelmélet stb.), különösen az elemzés-értékelés (kutatás) gyakorlatában. Ez
viszont arra utal, hogy nem csak a módszerek (pl. a nyílt információk növekvő
arányú feldolgozása), hanem a mögöttük húzódó elvi felismerések elfogadása és
integrálása, azaz a gondolkodásmód megváltozása is (fokozatosan) végbemegy.
Viszonylag kevés szó esik a számítástechnika alkalmazásáról, azonban – ismerve a
polgári területeken elért eredményeket és fejlődést, beleértve a lakosság lelkesedését
a műszaki (elektronikai, híradástechnikai) újdonságok iránt – ez inkább céltudatos
elhallgatás lehet. Feltehető, hogy a fő erőkifejtés egyik kiemelt iránya éppen a
számítógépes adat- és tudásbázisok területe.
Az Izraeli Hírszerző Közösség tagjai: a Moszad (Hírszerző és Különleges Műveleti
Intézet); a Shabak (Belbiztonsági Hivatal, vagy Shin Bét, vagy Izraeli Biztonsági
Szolgálat); az Aman (Izraeli haderő – Katonai Hírszerző Igazgatóság). A szolgálatok
parlamenti felügyeletét az izraeli parlament (Knesszet) külügyi és védelmi
bizottsága látja el.
A Moszad feladata az emberi erőkkel folytatott információgyűjtés, valamint titkos
műveletek végrehajtása, beleértve paramilitáris akciókat, célzott megsemmisítést és
terrorelhárítást is. Tevékenységét főként az arab országokra és szervezetekre
koncentrálja az egész világon.
A Shabak fő feladata a kiemelt személyek és létesítmények védelme, hírszerzési
adatok gyűjtése terrorszervezetekről, személyekről, valamint terrorakciók
megelőzése. Ez utóbbi érdekében a palesztin területeken is folytat hírszerzést.
Szoros együttműködést folytat a rendőrség illetékes szervezeteivel és a katonai
hírszerzéssel.
A hírszerző közösségen belül az Aman hangolja össze a stratégiai hírszerző
képességek működtetését. Szabályozza az elemző-értékelő tevékenységet és az
ahhoz szükséges információk megosztását. Meghatározza a nemzeti felderítési
követelményeket. Megteremti az ország védelméhez szükséges korai előrejelzés
feltételeit, és szükség esetén végrehajtja a riasztást. A hírszerző közösség adataira
támaszkodva, évente elkészíti az Átfogó Nemzeti Stratégiai Értékelést és
folyamatosan tájékoztatja az állami és katonai vezetőket.
Az Egyesült Államok 18 hírszerzéssel (belső és külföldi) foglalkozó szervezettel
rendelkezik. Ezeken kívül a különböző polgári minisztériumoknál s más
kormányszerveknél is működnek híreket, adatokat gyűjtő és elemző szervezetek
(összesen mintegy 40). Együttvéve alkotják az ún. Hírszerző Közösséget (National
Intelligence Community). A hírszerző szervek fő feladata biztosítani az USA
elnökének és a Nemzetbiztonsági Tanácsnak azokat az információkat, amelyek
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szükségesek a külügyi, védelmi és gazdasági politika irányításával és fejlesztésével
kapcsolatos döntések meghozatalához, valamint amelyeken az Egyesült Államok
nemzeti érdekeinek – a különféle fenyegetésekkel szembeni – védelme alapul. 2006ban létrehozták a Hírszerző Közösség munkáját segítő Nemzeti Hírszerző Tanácsot
és Vezetési Törzset. Az előzőeken kívül meg kell még említeni a mindenkori elnök
és más magas beosztású személyek és családtagjaik közvetlen biztosítását ellátó
USA Titkosszolgálatot (U.S. Secret Service).
A CIA feladata, hogy pontos, átfogó és időben küldött, külföldi hírszerzési adatokat,
elemzéseket készítsen; az USA határain kívüli hírszerző-tevékenység, különleges
műveletek végrehajtásával segítse az elnök, a Nemzetbiztonsági Tanács és mindazon
vezetők munkáját, akik az Egyesült Államok nemzetbiztonsági politikájának
alakításáért és végrehajtásáért felelősek. A Nemzetbiztonsági Törvényben
részletesen is felsorolt feladatai maradéktalan ellátása érdekében, a CIA szorosan
együttműködik a Hírszerző Közösség többi szervezetével, hogy a hírszerzési
anyagok felhasználói – legyen az akár washingtoni politikacsináló vagy katonai
parancsnok – a lehető legjobb jelentéseket kapják.
A Nemzetbiztonsági Ügynökséget (National Security Agency – NSA) 1952-ben
hozták létre Truman elnök rendelete alapján. Az NSA mint a Védelmi
Minisztériumnak alárendelt önálló nemzetbiztonsági szolgálat, tervezi, koordinálja,
irányítja és végzi a külföldre irányuló rádiófelderítést (SIGINT – Singnal
Intelligence), valamint ellátja az információbiztonsági (INFOSEC – Information
Security) funkciókat. A jelenlegi bonyolult, gyorsan változó világban a
Nemzetbiztonsági Ügynökség igen jelentős mértékben hozzájárul egy jól informált,
éber felderítés és biztonságos környezet garantálásához az Egyesült Államok katonai
ereje és politikai döntéshozói számára.
A Nemzeti Felderítő Hivatal (National Reconnaissance Office – NRO) az egyedüli
olyan nemzetbiztonsági szervezet, amely arra hivatott, hogy az űrfelderítés
eszközeivel szolgáltasson hírszerzési adatokat az Egyesült Államok kormányának.
A Védelmi Hírszerző ügynökség (Defense Intelligence Agency – DIA) a Hírszerző
Közösség elsőszámú katonai hírszerző szolgálata. Szerteágazó tevékenysége során
kiemelt hangsúlyt fektet a célpontok és harctéri veszteségek becslésére, a fegyver
proliferációra,
a
küszöbönálló
konfliktushelyzetekre
történő
időbeni
figyelmeztetésre, a béketeremtő és fenntartó műveletek biztosítására, az idegen
hadseregek szervezetére és fegyverzetére vonatkozó adatbázisok kezelésére, és ha
szükséges, az Egyesült Államok szövetségeseinek vagy az ENSZ műveleteinek
biztosítására. A fegyveres erőkön és harcoló alakulatokon kívül, a DIA további
fontos „megrendelőinek” számítanak a Védelmi Minisztérium politikai döntéshozói,
a miniszter és a Vezérkari Főnökök Bizottsága.
Napjainkban a hírszerzéssel kapcsolatos biztonságpolitikai tanulmányok döntő
többsége a titkosszolgálatok változó szerepével, tevékenységüknek a globális
biztonsági környezet módosulásaihoz való igazításával, valamint szervezeti
átalakításokkal – reformokkal – foglalkozik. A szakmai publikációkban megjelenő
útkeresési kísérletek egyértelműen jelzik, hogy a hírszerzést – mint a nemzeti
biztonság megteremtésének egyik alapvető támaszát és feltételrendszerét – komoly
alkalmazkodási kényszer terheli. A küszöbön álló paradigmaváltás egyik sokat
hangoztatott eleme, hogy a hírszerzés csak akkor lesz képes megfelelni a vele
szemben támasztott, egyre nehezebben teljesíthető követelményeknek, ha új
erőforrásként igénybe veszi a magánszektort. A világ vezető titkosszolgálati
nagyhatalmának számító Amerikai Egyesült Államokban a hírszerzés egyes
funkcióinak magánkézbe adása az ezredforduló után rohamosan felgyorsult. A
magánszektor jelenleg mind horizontálisan (operatív és kiszolgáló-támogató
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feladatok), mind vertikálisan (stratégiai és hadműveleti-harcászati szinten)
betagozódott a nemzeti hírszerzés rendszerébe. A magáncégek részt vállalnak a
„hírszerzési-ciklus” egészében, és úgynevezett „mission critical” (kulcsfontosságú)
funkciókat is betöltenek. Az USA hírszerző közössége az utóbbi évtizedben
jelentősen elhanyagolta a HUMINT-képességek fejlesztését, ami súlyos
következményekkel járt az afganisztáni és iraki műveletek során, mivel a hiányzó
szakértelmet és „kapacitást” a hírszerző magánvállalatoktól kellett megvásárolni.
Egyes USA szakértők úgy vélik, hogy az új típusú, dinamikus és decentralizált
fenyegetésekkel szemben a titkosszolgálatok – bürokratikus felépítésük miatt – nem
tudnak hatékonyan fellépni. E nézetek szerint, a modern hírszerzési rendszernek
képesnek kell lennie arra, hogy állandó állományát – mintegy gombnyomásra –
külsős szakértőkkel egészítse ki annak érdekében, hogy megfelelhessen a rövidtávon
jelentkező követelményeknek. „Mind a nemzeti biztonság, mind a nemzeti
prosperitás gravitációs központja ma a magánszektorban és annak intellektuális
tőkéjében rejlik.”
A Szovjetunió felbomlása óta az amerikai titkosszolgálat, a CIA egyre inkább egy
kockázatvállalástól irtózó, bürokratikus intézménnyé degradálódott – véli a New
Yorker című amerikai lap elemzése. Külföldi ügynökhálózatát jelentős mértékben le
kellett építenie. Ehelyett baráti országok titkosszolgálatai és rendőrségi
nyomozóhivatalai jelentéseire támaszkodik.
A CIA már legalább öt héttel hamarabb pontos információkkal rendelkezett a
készülő, 2009-es karácsonyi detroiti merényletkísérletről, de csak hetek múlva
kezdte el körözni az erről összeállított jelentést az Egyesült Államok többi hírszerző
ügynökségének.
Az iraki hírszerzési tevékenység privatizálásának sokadszori vizsgálata során
többször felmerült, hogy az USA kormánya számára hol a határ a szigorúan vett
államérdek és a feladatok magánvállalkozókhoz való kiszervezése között, vagyis e
szenzitív területen mikor lenne a kormány kötelessége, hogy a rendelkezésére álló
állami szervekkel dolgoztasson. Nemcsak a biztosításban és a logisztikában, de a
CIA által irányított legkényesebb műveletekben: az ellenséges harcosok elfogásában
és megölésében is kulcsszerep jutott a szerződéses magánhadseregnek Irakban és
Afganisztánban. A szerződésesek rugalmasságot biztosítanak a képességek
összeállításában és irányításában, de továbbra is a kormányé a felelősség. Irakban
25-75 ezerre, Afganisztánban 75 ezerre tették a "láthatatlan légió" létszámát.
A háborún dollárszázmilliókat kasszírozó Blackwater magánbiztonsági cég
Bagdadban és Washingtonban is kegyvesztetté vált, és névváltoztatásra is
kényszerült. Ennek fő oka a 2007-es bagdadi vérfürdő volt, amelyben a cég emberei
17 iraki polgári személyt lőttek le, az FBI vizsgálata szerint zömüket minden ok
nélkül. Más ilyen cégek is kínos helyzetbe hozták Amerikát. A washingtoni külügy
nemrég szabadult meg az ArmorGroup nevű vállalkozástól, amely a nyár végi
"kabuli buliról" híresült el: az ottani amerikai nagykövetség védői tivornyákat
rendeztek, bevonva helybélieket is, megsértve az iszlám szabályait.
Kína az elmúlt időben a legmodernebb technikát felhasználva fejlesztette tovább
űrprogramját, amit valószínűleg katonai célokra akar használni. Mindez a katonai
status quo felbomlását jelenti a térségben, s hosszú távon fegyverkezési versenyhez
is vezethet. Pekingre egy ideje fokozottan figyel Washington, tavaly év elején
ugyanis nyilvánosságra került, hogy Kína saját rakétával semmisítette meg egy Föld
körüli pályán keringő műholdját. A meteorológiai célokat szolgáló objektum
kilövése nem várt erődemonstrációként szolgált: a távol-keleti állam megmutatta,
hogy a volt Szovjetunió és az Egyesült Államok után harmadik államként képes
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műhold – tehát bármilyen más célpont, vagyis katonai eszköz – elpusztítására, s
ezzel is helyet érdemel a nagyhatalmak között.
Brit források szerint Kína hatalmas víz alatti bázist épít atom-tengeralattjárói
számára a déli Hainan-szigeten. A fejlesztéssel Peking nemcsak a környező ázsiai
országokat provokálja, de a térségben érdekelt Amerikát is válaszlépésekre
kényszerítheti. A műholdas felvételek alapján feltételezhető, hogy Peking egy óriási,
akár 20 atom-tengeralattjáró befogadására is alkalmas tengeri támaszpontot épít, s
így a jövőben komplex rakétaelhárító-rendszerek és nukleáris fejjel ellátott
hordozóeszközök megsemmisítésére is képessé válhat.
Tartós trendnek bizonyult a fegyverkezés: egy független nemzetközi intéztet éves
jelentése szerint, öt év alatt 30 százalékkal emelkedett a globális katonai kiadások
értéke, amely így 2006-ra már 1,18 billió dollárt (762,8 milliárd eurót) tett ki. A
haderőreformmal és hadiipar átalakításával foglalkozó, bonni székhelyű intézet
(BICC) 2007/2008-as jelentése szerint az Egyesült Államok 2006-ban 528 milliárd
dollárt (348 milliárd eurót) költött katonai célokra, csaknem a felét a világ
összesített katonai kiadásainak. A második helyhez Nagy-Britanniának már 38,10
milliárd euró is elég volt, majd Franciaország és Kína következik, 34,23 milliárd,
illetve 32,29 milliárd euróval. Meg kell vizsgálni, hogy Magyarország védelmi
költségvetési része mire, meddig és milyen védelmi hatékonyság biztosítására elég.
Ezen túlmenően milyen és mekkora a nemzeti mozgásterünk. A költségvetést
harmonizálni kell a biztonsági helyzetünkkel, gazdasági lehetőségeinkkel és az
elvárásokkal.
Egyre aggasztóbbá válik az Európai Unió és az Egyesült Államok számára
Oroszország katonai potenciáljának fokozatos növekedése. Kétségkívül jelentős
mértékben megerősödött Moszkva katonai ereje a szovjet rezsim bukása óta, de a
két korszak katonai potenciálja a legutóbbi reformok fényében már nem
összehasonlítható. Hiába egy ország, egy hadsereg, az orosz haderőben napjainkban
radikális változások indultak meg, amelyek ha elérik céljukat, olyan potenciált és
képességeket eredményeznek, amelyek túlszárnyalják a szovjet Moszkva katonai
erejét.
„Moszkva nagy veszély esetén kész atomfegyvert bevetni megelőző csapásként –
jelentette ki 2008-ban Jurij Balujevszkij orosz vezérkari főnök.”…. „Oroszország
atomtámadással fenyegette meg Lengyelországot azt követően, hogy Varsó aláírta a
szerződést az amerikai rakétapajzsról.”…..”Nogovitszin kifejtette, Oroszország
képes nukleáris fegyvert bevetni, ha az ország védelme úgy kívánja, olyan ország
ellen, amelynek szövetségese atomfegyverrel rendelkezik. Hozzátette: a szerződés
aláírásával Lengyelország aktív célponttá vált.”
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a

12.1. Az USA elleni 2001.09.11.-es terrortámadás és ennek védelmi vonatkozásai312
12.1.1.

A hírszerzés védelmi elemének hiányosságait az USA 2001.09.11.-es
terrortámadásához kapcsolódóan313 évek alatt több szakbizottság tárta fel.

Több, mint 15 évvel ezelőtt 2001. szeptember 11-én 19 terrorista négy repülőgépet térített el
az Egyesült Államokban. Mindannyian hivatalos vízummal érkeztek az országba, és mint
később kiderült az al-Kaida terrorszervezet tagjaiként egy cél lebegett szemük előtt:
végrehajtani azt az öngyilkos merényletet, amelynek során több mint 3000 ártatlan ember
vesztette életét.
Hogyan történhetett meg ez a terrortámadás? Tudott-e a kormány a készülő eseményekről, ha
tudott, akkor mikortól és mit tett a rendelkezésre álló információkkal? Mit kellett volna
megtenni a támadás elkerülése érdekében? Milyen tanulságokkal szolgál számunkra a tények
feltárására létrehozott bizottság munkája?
A fenti kérdések „hivatalos” megválaszolására az amerikai elnök és Kongresszus életre hívta
az Egyesült Államok Ellen Elkövetett Terrorista Támadások Nemzeti Bizottságát (The
National Comission on Terrorist Attacks Upon the United States).
A XX. század utolsó évtizede a világpolitikai eseményeket illetően viszonylagos nyugalomban
telt el, jól lehet bizonyos helyi háborúk (Öböl, Balkán) már jelezték azt, hogy a bipoláris
világrend megszűntével a nemzetközi rendszer formálódik, keresi új helyét.
Az évtized első felében biztonságpolitikai szempontból meghatározásra kerültek azok a
kockázatok, veszélyek és kihívások, amelyek közül az Egyesült Államok számára a
terrorizmus még mindig csak egy veszély volt a sok lehetséges közül, de korántsem vezette a
nemzeti biztonság megóvása érdekében összeállított listát.
Az 1998 augusztusában Kenyában és Tanzániában az amerikai követségek felrobbantásakor
már 257 halálos áldozat és több ezer sérült volt az al-Kaida „számlájára” írható, amelyre
reagálva Clinton először rendelt el fegyveres akciót annak afganisztáni és szudáni kiképző
bázisai ellen. William Cohen akkori amerikai védelmi miniszter a támadások kapcsán
elmondta, hogy „bár azok nem oldják meg a problémát, ugyanakkor egyértelmű üzenetet
hordoznak a terroristák számára”.
A fenti előzmények után következett be a 2001. szeptember 11-ei támadás, amelyről szinte
azonnal értesült a világ közvéleménye és a nemzetek nagy része szinte „egy emberként” állt ki
az amerikai nép mellett. A terrorakciót követő időszakban az amerikai társadalom az áldozatok
gyászolásával és a támadásra adandó válasz mikéntjével volt elfoglalva, amely utóbbi
irányítójaként Bush elnök a nemzet teljes támogatását magáénak tudta.
2001.09.11.-es terrortámadás és tragédia kivizsgálásra a Fehér Ház bejelentette, hogy két olyan
bizottságot fognak felállítani, amelyekbe külön-külön a Szenátus és a Fehér Ház
(továbbiakban: Közös Bizottság) delegál elsősorban nemzetbiztonsági szakembereket, és
amelyek munkájuk végeztével közös jelentést adnak ki. Ugyanakkor az áldozatok családjai
egyre határozottabban követelték egy olyan bizottság felállítását is, amely rendelkezik olyan
valós hatalommal és presztízzsel, amely lehetővé teszi a támadások előzményeinek lehető
legteljesebb feltárását és széleskörű publikálását.
A Közös Bizottság egy évet kapott feladatának elvégzésére, amelyhez az átlagosnál
nyilvánvalóan nagyobb vehemenciával láttak neki. Ekkor még nagyon úgy tűnt, hogy az
általuk végzett vizsgálat eredményei nem jutnak túl a nemzetbiztonságban érintett
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szervezeteken, azonban egyre több olyan bizonyíték látott napvilágot, amely szerint a
kormányzat illetékes szervezetei komoly hibákat követtek el, így egyre inkább szükségessé
vált egy sokkal mélyrehatóbb és szélesebb körű vizsgálat végrehajtása.
2002 szeptemberében – egy évvel a támadás után – a kormányzat belátta, hogy mindenképpen
szükséges a vizsgálat kiterjesztése, hiszen az egyrészt nem fogja elvonni az amerikaiak
figyelmét a terror elleni háborútól, másrészt ezzel eleget tesz a növekvő társadalmi nyomásnak
is.
2002. november 15-én a Fehér Ház és a Kongresszus megegyezett egy tíz fős – pártonként ötöt delegáltból álló – bizottság felállításában, amely tevékenységét 18 hónapon át végezheti.
A Bizottsággal szemben támasztott követelmények hatalmas súllyal nehezedtek a tagok
vállára: nevezetesen, hogy olyan vizsgálatot bonyolítsanak le, amelynek eredményei
egyértelműek és vitathatatlanok, ezáltal lehetővé teszik az elkövetett hibákkal való
szembenézést és a későbbiek során foganatosítandó intézkedések alapjául is szolgálnak.
Hasonlóan nagy volumenű vizsgálatra az USA történetében a terrortámadásokat megelőzően
csak két alkalommal került sor: a Pearl Harbor elleni japán támadás és John F. Kennedy
amerikai elnök meggyilkolása után.
A 9/11 Bizottság munkáját a korábban már említett Közös Bizottság által kiadott eredmények
elemzésével kezdte meg, amelyek bár nemzetbiztonsági okok miatt erősen cenzúrázott
formában láttak napvilágot 2002 decemberében, mégis fontos információkat tartalmaztak
arról, hogy azok a szervezetek, amelyek a terrorista fenyegetettség felmérésével voltak
megbízva, tevékenységüket illetően rendkívül nagy zűrzavarról, alkalmatlanságról,
illetéktelenségről és elégtelen munkavégzésről tettek tanúbizonyságot. Például 2001.
szeptember 11-e előtt az FBI csupán tíz taktikai és egy stratégiai elemzőt foglalkoztatott az alKaida akcióinak feltérképezésére, akik közül az utóbbi csak a külföldi amerikai érdekeltségek
elleni támadásokra koncentrált.
A fenti időszakban a CIA terrorizmus ellenes központjában csupán csak öt személynek volt
hasonló feladata. A többi hírszerzési és nemzetbiztonsági ügynökség is rendelkezett bizonyos
személyi állománnyal, azonban az ügynökségek között nem alakult ki olyan mechanizmus,
amely lehetővé tette volna a meglévő információk kicserélését és más szemszögből történő
elemzését, hiszen amíg egy információ az egyik hivatal számára jelentéktelen lehetett, addig az
a másik számára kritikus jelentőséggel bírhatott. Hasonlóan jelentős gondot okozott az is,
hogy a különböző szervezetek jogi szempontból más-más eljárásmódokat követtek, különösen
szembetűnő volt ez az FBI esetében, amely a potenciális elkövetők megfigyelésekor
folyamatosan alkotmányossági „falakba” ütközött. A fenti problémákat még tovább tetézte az
is, hogy a kormány nem volt képes arra, hogy meg tudja állapítani: mit tudjon és mit ne –
magyarán, hogy mire és milyen részletességgel kíváncsi?
Összefoglalva tehát, a Közös Bizottság megállapította, hogy „az ügyben érintett szervezetek,
számos ok miatt, kudarcot vallottak a rendelkezésre álló, szignifikáns személyi és szervezeti
információk összekovácsolásában.” A jelentés ugyanakkor nem nevezett meg konkrét
személyeket a mulasztásokat illetően, ahogy nem tett említést a Kongresszus esetleges
felelősségéről sem, amely a 90-es évek közepéig csökkentette a hírszerzési tevékenységekre
szánt forrásokat.
A Közös Bizottság javaslatot tett egy új, kabinet-szintű pozíció: a nemzeti hírszerzés igazgatói
posztjának létrehozására, amely átveszi a CIA igazgatójának eddigi feladatát: egy olyan
koherens és hatékony stratégia kidolgozását a terrorizmus ellen bel- és külföldön egyaránt,
amely magában foglalja az összes illetékes kormányzati szervet és az újonnan létrejött
Belbiztonsági Hivatalt is.
Míg a Szenátus és a Fehér Ház által létrehozott Közös Bizottság a hírszerzés és a
nemzetbiztonság területein elkövetett hibákkal és az ott felmerülő hiányosságokkal
foglalkozott, addig a 9/11 Bizottság feladata a 2001. szeptember 11-én bekövetkezett támadás
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előkészítésének és lebonyolításának teljes körű vizsgálata és annak feltérképezése volt, hogy
milyen módon akadályozhatóak meg hasonló cselekmények a jövőben.
A fenti kérdések megválaszolására nyolc munkacsoportot hoztak létre a következő
felosztásban:
– Az al-Kaida és a merénylet megszervezése,
– Hírszerzési források, elemzés és menedzsment (ide tartozott még a pénzügyi források
allokációja és felügyelete),
– Nemzetközi terrorista-ellenes politikák vizsgálata, ezzel összefüggésben azon államok,
amelyek rejtekhelyet biztosítottak vagy ajánlottak a terroristák számára,
– A terroristák pénzügyi támogatása,
– Határbiztonság és külföldi látogatók,
– Az USA-n belüli jogalkalmazás és hírszerzési adatok gyűjtése,
– Kereskedelmi és szállítmányozási repülés, ezzel összefüggésben a négy gépeltérítés
körülményeinek vizsgálata,
– Azonnali válaszadás támadások esetén nemzeti, állami és helyi szinteken, ezzel
összefüggésben a kormányok mandátumain átívelő intézkedések feltérképezése.
A vizsgálatokat ily módon közel 80 fős stáb végezte, amelyben állami szakértők ugyanúgy
helyett kaptak, mint független szakemberek. A Bizottság munkája során 15 millió dollárt
költött el, és több mint ezer embert hallgatott meg 10 különböző országban.
A vizsgálat által lefogott terület nagyságát jól jellemezte, hogy abban átvilágították a Fehér
Háztól kezdve a Bevándorlási Hivatalon át egészen a Szövetségi Repülésügyi Hivatalt. Ez
egyben azt is jelentette, hogy bürokratikus faktor, illetve a különböző szervezetek ellenállása
mind-mind megnehezítették a munkát. A korábban már említett hasonló nagyságú ügyektől
eltérően most először nyilvánosan és folyamatosan közölték a vizsgálati eredményeket, nem
utolsósorban azért, hogy a közvélemény kérdéseit is fel tudják használni a meghallgatásoknál
és a konkrét ügydarabok vizsgálatánál.
Az ügy előrehaladtával a korábbi Közös Bizottság megállapításai még kifinomultabb formát
öltöttek, így például a repülőtéri biztonság tekintetében kiderült, hogy annak hatékonysága a
támadást megelőzően még a 10%-ot sem érte el, a biztonsági személyzet felkészültsége
alacsony volt. A Szövetségi Repülésügyi Hivatal is évtizedeken keresztül hibázott abban, hogy
a legfontosabb fenyegetésnek a robbanóanyagokat tekintette és a rangsorban nem foglaltak el
fontos helyet a különböző szúró- és vágófegyverek és alkalmatosságok.
A vizsgálat során megkérdőjeleződött a NORAD, az Észak-Amerikai Légtérvédelmi
Parancsnokság hatékony tevékenysége is, hiszen az első F–16-os vadászgép csak az első
utasszállítónak a World Trade Centerbe történő becsapódása után 44 perccel szállt fel a
virginai Langley légi bázisról. Igaz, hogy ezután még hét perc állt a pilóta rendelkezésére a
Pentagon irányába tartó másik gép utolérésére és esetleges megsemmisítésére, azonban ez – ha
csak a szükséges utasítások meglétét nézzük és eltekintünk a földrajzi távolságoktól – már
lehetetlenné vált. A NORAD felkészültségére vagy inkább felkészületlenségére még jobban
rávilágított az a tény, hogy a támadások előtt öt hónappal egy olyan hadgyakorlatot bonyolított
le, amelyben az elképzelések szerint terroristák a Pentagonnak vezetik gépüket.
A pénzügyi kérdések vonatkozásában megállapították, hogy bár George Tenet, a CIA
igazgatója 1998 decemberében minden alárendeltet felszólított, amely szerint: mivel az USA
hadban áll, a pénz nem lehet akadálya a hatékony felderítésnek. Ezt azonban nem vették elég
komolyan az érintettek, amit az is elősegített, hogy e tekintetben a források stratégiai szintű
menedzsmentje hiányzott.
Bár 2001 májusában az amerikai hírszerzésnél már voltak szignifikáns információk egy
esetlegesen készülő támadásról – repülőgép eltérítésről vagy amerikai diplomáciai
érdekeltségek elfoglalásáról volt szó – azonban annak célját elsősorban a börtönökben
raboskodó más terroristák kiszabadítása érdekében vélték végrehajtani. Ez esetben a
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kormányzat csak általános veszélyfelhívást adott közre, ugyanis a hírszerzésnek nem voltak
megbízható adatai arról, hogy a támadás hol fog bekövetkezni.
A Bizottság jelentése szerint az USA-nak volt hírszerzési információja arról, hogy a terroristák
esetleg repülőgépeket használnának fegyverként egy támadás végrehajtására, azonban a CIA
Terrorista Ellenes Központja „nem elemezte hogyan lehetséges egy eltérített utasszállító vagy
más robbanóanyaggal megrakodott repülőgépet fegyverként felhasználni. Ha és amennyiben
ez megtörtént volna, akkor egy öngyilkos terrorista megtalálása, aki képes ilyen gépek
vezetésére – egyből szembeötlött volna.” Nyilvánvaló, hogy ez esetben a potenciális „jelöltek”
kiszűrésére bevezetett szabályok elegendőnek kellett volna, hogy bizonyuljanak a támadás
elkerülésének érdekében.
A vizsgálat egyik másik központi kérdése az volt, hogy a kormányzat tudott-e a készülő
merényletekről, és ha igen, akkor mit tett ellene? 2004. nyarán a 9/11 Bizottság tagjai
szenátusi meghallgatások sorozatán tették meg jelentésüket, amelynek eredményei még
nagyobb súllyal jelentkeztek, hiszen Bush elnök korábbi stabil politikai előnye – amelyet nem
kis mértékben a terrortámadások után tanúsított határozottságának köszönhetett – nagyon
megcsappant, különösen az iraki háború miatt. A kérdés megválaszolására bekérték az ún.
„napi elnöki jelentések” anyagait, amelyeket a kormány először „szigorúan titkos”
minősítéssel látott el, majd azt – az egyre növekvő politikai és társadalmi nyomás miatt –
feloldotta.
A napi jelentések közül a Bizottság különösen fontosnak tartotta a 2001. augusztus 6-ait, mivel
abban a támadásokra több utalás is volt. A jelentésben foglaltak szerint „titkos, a külföldi
kormányoktól és sajtó anyagokból származó információk szerint Bin Laden már 1997 óta
merényleteket tervezett az USA területén”. Két külföldi hírszerzői forrás szerint létező
fenyegetés volt, hogy a terrorista vezér „megtorlásokat tervez Washington ellen”, míg az FBI
„olyan gyanús tevékenységek jeleit vélte felfedezni az országban, amelyek repülőgépeltérítések vagy más akciók formájában” következnének be. Fontos ugyanakkor megjegyezni,
hogy aznap az elnök crawfordi (Texas állam) birtokán tartózkodott, amelyről nem utazott fel
Washingtonba és semmilyen egyéb lépést sem tett, hiszen – ahogy azt Condoleeazza Rice
külügyminiszter a 2004-ben esedékes meghallgatásokon elmondta – meg volt győződve arról,
hogy az illetékes kormányzati szervezetek már léptek az ügyben. Rice a későbbiek során azt is
hozzátette, hogy a jelentés nem növelte annak lehetőségét, hogy „a terroristák repülőgépeket
használnának rakétáként”.
A Bizottság végül vizsgálati eredményeit 2004. július 22-én egy 585 oldalas dokumentumban
tette közzé, amely tizenhárom fejezetben tárgyalja a nemzetközi (elsősorban az USA ellen
irányuló) terrorizmus tevékenységét, a támadás előkészítését és a várható fejleményeket. A
kiadott dokumentum egyik legfontosabb erőssége az, hogy konkrét javaslatokat fogalmazott
meg az Egyesült Államok kormánya számára a terrorizmus elleni harc stratégiai és taktikai
jellegű feladataira.
Ma már látjuk, különösen a legutóbbi időszak eseményei tükrében, hogy a 2001. szeptember
11-ei támadás a legnagyobb figyelmeztetés volt azon események sorában, amelyek mögött egy
olyan – aszimmetrikus hadviselést alkalmazó – ellenség húzódik meg, amely nem riad vissza
semmilyen eszköz alkalmazásától, hogy elérje céljait. A kérdés napjainkban már talán nem is
az, hogy vajon elkerülhetőek lettek volna a támadások vagy sem, hanem sokkal inkább az,
hogy az újonnan létrehozott szervezetek és alkalmazott eljárásmódok elegendőek-e azoknak a
hiányosságoknak a kiküszöbölésére, amelyek közvetve hozzájárulnak a terrorizmus elleni harc
sikeréhez? A tanulság tehát egyértelmű és világos: minden olyan erőfeszítésre szükség van a
világ bármely részén, amely a legkisebb mértékben is hozzájárulhat bármiféle
terrorcselekmény elkerüléséhez. A tét ugyanis rendkívül nagy: élet vagy halál!
A legsúlyosabb figyelmeztetés az, hogy a világ legjelentősebb gazdasági, katonai, tudományostechnológiai, innovatív fölénnyel rendelkező, csillagháborús fejlesztésekkel, rakétaelhárító
űrfegyver rendszerrel, több száz milliárd dolláros védelmi költségvetéssel rendelkező országát
695/1098

12. A folyamatosan változó biztonsági környezet hatásai a nemzetbiztonsági szolgálatokra néhány kiemelt megközelítésből

néhány tucat, egyszerű, de végtelenül fanatikus ember, relatíve egyszerű ötlettel, nem túl
költséges szervezéssel, az ellenőrzések és a védelem gyengeségeit, hibáit kihasználva
megtámadja, több ezer ártatlan ember, polgári személy halálát, súlyos tragédiát okozva!
12.2. A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai (különös tekintettel a magyarországi
vonatkozásokra is)314’315’316
12.2.1.

A nemzetközi terrorizmus rövid történeti áttekintése317

A terrorizmus elleni harc problémáival foglalkozó hazai és külföldi szakértők 1972-től
számolnak a nemzetközi terrorizmussal. Az 1972. évi müncheni nyári olimpiai játékokon a
„Fekete Szeptember” elnevezésű palesztin terrorszervezet egy akciócsoportja megtámadta az
izraeli olimpiai csapat szállását majd több sportolót túszul ejtve a fürstenfeld-brucki
repülőtéren tűzharcba keveredet a bevetett német rendőrökkel és katonákkal, akik öt terroristát
lelőttek, hármat pedig elfogtak. A túszul ejtett izraeliek közül kilencen haltak meg a
terrorakció során. Ez a tragikus esemény hívta fel a világ közvéleményének és a kormányok
többségének figyelmét a terrorizmus óriási veszélyére és nemzetközivé válására (hiszen
Németországban, a világ sportolóinak találkozóján, palesztin terroristák öltek meg izraeli
állampolgárokat).
Lényegében ez a helyzet jellemezte a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemre való
felkészülést 2001. szeptember 11-ig, a new yorki és a washingtoni, hatalmas áldozatokat
követelő, al-Kaida terrortámadásig. A moszkvai színházban és a metróban, Csecsenföldön,
Oszétiában, Beszlán városában, a madridi pályaudvaron, Londonban, Egyiptomban, SzaúdArábiában, a Fülöp-szigeteken, Afganisztánban, Törökországban, Izraelben, Indiában, és
Indonéziában, valamint Afrika és Latin-Amerika számos országában 2001. szeptember 11-e
után elkövetett, egyre nagyobb számú és egyre több áldozatot követelő terrortámadások,
világossá tették a haladó emberiség előtt az új típusú terrorizmus fokozódó veszélyét és az
ellene történő határozott fellépés fontosságát, szükségességét. A haladó világ politikusai
egyetértettek abban, hogy ennek a fellépésnek határozottnak, gyorsnak, összehangoltnak és
eredményesnek kell lenni.
A múltban alkalmazott erők, eszközök és eljárások nem tudták meggátolni a nemzetközi
terrorizmus akcióit és az újabb akciók előkészítését. Tehát új, jobban felkészült erőkre, új és
hatékonyabb eszközökre, új és sikeresebb harci eljárásokra van szükség a nemzetközi
terrorizmus elleni küzdelemben.
Közismert az, hogy 2001. szeptember 12-én a NATO Tanács határozata értelmében az előző
napi terrortámadás nem csak az Amerikai Egyesült Államokat ért fegyveres támadás, hanem
az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke szerint mind a 19 tagállam elleni támadás volt. Az USA
kérésére a NATO azonnal felajánlotta a felderítési adatok bővített cseréjét, továbbá 2001.
október 9-től hét AWACS (a NATO légvédelmi és riasztó rendszer részét képező) felderítő
repülőgépet adott át az észak-amerikai kontinens légvédelmének erősítése céljából. Ezek a
repülőgépek 2002. május 16-ig láttak el felderítő szolgálatot az USA és Kanada légterében. A
Balkánon békeműveleteket végző NATO katonai erők megkezdték azon terrorista csoportok
és személyek felderítését és felszámolását, amelyek az al-Kaida szervezettel tartottak
kapcsolatot. (Ezt a feladatot 2004. december 2-től az Európai Unió erői vették át BoszniaHercegovinában.)
2001. október 26-tól a NATO Dél-Európai Szövetséges Haditengerészeti Erői felderítési és
ellenőrzési feladattal megkezdték az „Active Endeavour” fedőnevű műveletet a Földközitenger keleti medencéjében, majd 2003. márciusától ezt a feladatot kiterjesztették a teljes
Földközi-tengerre és a tengeri átjárókra (Gibraltári-szoros és Szuezi csatorna), valamint a
Vörös-tengerre. Ehhez a tevékenységhez 2004-ben csatlakozott Oroszország is.
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Az Észak-atlanti Tanács 2002. november 21-22-i ülésén Prágában a tagállamok elfogadták az
új Terrorizmus elleni Katonai Koncepciót, amely minden tagállamot kötelez a bővített és
ellenőrzött felderítési információk cseréjére és a várható terrortámadásokkal kapcsolatos
figyelmeztető (riasztási) együttműködésre.
A prágai csúcson fontos döntések születtek a tömegpusztító fegyverek elleni védelem, köztük
az ilyen típusú fegyverek felderítésének feladataival kapcsolatban is. A nemzetközi
terrorizmus elleni globális harc meghatározó képességű katonai erejeként felállításra került a
NATO Válaszadó Erő (NATO Response Force), amely mintegy 20 ezer fős állományával
rövid idő alatt bárhol bevethető 2006-tól. Az Isztambulban, 2004. június 28-29-én megtartott
Észak-Atlanti Tanács ülésen további határozatokat hoztak a terrorizmus elleni harc sikere
érdekében.
A NATO Tanács elrendelte a Brüsszelben felállított Terrorveszélyt Felderítő Egység (Terrorist
Threat Intelligence Unit) folyamatos működtetését és a többnemzeti vegyi, biológia, radiológia
és nukleáris védelmi zászlóalj felkészülését bármely tagállamot érintő veszély elhárításában
való részvételre. Nagyméretű összhaderőnemi katonai műveletek a terrorizmus ellen csak
Afganisztánban és Irakban, kisebb méretekben Csecsenföldön és Izraelben folytak.
Figyelemben kell venni azt is, hogy jelentős különbség van az Afganisztánban és Irakban
folyó terrorellenes katonai műveletek, valamint a Csecsenföldön és Izraelben hosszú évek óta
folyó akciók értékelése között is. Csecsenföld, illetve Palesztina önállóságáért gerillaharcot és
terrorakciókat folytató különböző szervezetek nemzetközi megítélése gyakran eltér az orosz,
illetve az izraeli kormány álláspontjától.
12.2.2.

Az iszlám terrorizmus318

„Bizonyos, hogy nem minden muszlim terrorista, de ugyanannyira igaz az is – és ez az igazán
fájdalmas –, hogy majdnem minden terrorista muszlim.” Abdel Rahman al-Rashed vallástudós
szavai ezek, de nem csak emiatt, hanem az elmúlt évek fanatikus vallási merényletei miatt is
meg kell vizsgálni a vallási (iszlám) indíttatású terrorizmust. A jelenkor legnagyobb
fenyegetését a nemzetközi terrorista hálózat, az al-Kaida jelenti. Bár a terrorizmus elleni
küzdelemben sok sikert ért el a világ, de meg kell hogy állapítsuk, a hálózat még jelentős
tartalékokkal rendelkezik, valamint a vezetők közül mind Oszama bin Laden, a szervezet
vezetője, mind Omar Molla, a tálib rendszer vallási vezetője, továbbá al-Zavahirl az al-Kaida
második vezetője sem került még a terror elhárító csapatok kezére.
Az iraki háború hatása is kettősnek ítélhető meg, hiszen a háború kezdetén Amerika
szövetségeseit megosztotta, továbbá új színteret teremtett a nemzetközi terrorizmus
csoportoknak. A színtér azért jelentős változás a nemzetközi életben és terrorista világban,
mert Szaddam Husszein, Irak korábbi elnöke tiltotta a kapcsolatok felvételét, most Irak az
egyik legfontosabb színterévé vált a terrorista csoportoknak. Az iraki háború előtt a
nemzetközi harcosok vállalták az iraki területre történő beutazást, valamint a harcot a
szövetségesekkel. A háború után a hatalomból kieső szunnita kisebbség, és az azokhoz tartozó
párt-, állami- és katonai vezető elit által szervezett ellenállás és aszimmetrikus hadviselés
jelentette a legnagyobb kihívást. A háború befejezése után a síita területeken Szadr ajatollah
fegyveres követői is ezt a harcmódot alkalmazták.
Összességében megállapítható, hogy bármennyire is sikerült az afganisztáni tálib rezsimet
leváltani, s ezzel az al-Kaida ország szponzorát kikapcsolni, továbbá a terroristák kiképző
bázisait felszámolni, az iraki hadsereget legyőzni, még mindig nem zárható ki teljességgel egy
nagyméretű, sok áldozatot követelő terrorista támadás a világ bármely pontján. Az iraki
történések sikerei ellenére, megállapítható, hogy a terrorista csoportok elszántsága növekedett,
új bevetési területet, továbbá hitük szerint új „szent háborút” hirdetnek a világban. A
szeptember 11-ei események utáni küzdelem számos területre kiterjedt. Egységes stratégiát
hirdettek meg az államok, példának okáért jó volt a bankrendszeri szigorítások elrendelése, de
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további feladatok vannak még ezen a részterületen is. Számos bank, még mindig a fekete
pénzek, a szervezett bűnözői csoportok és a terroristák paradicsoma.
Több szakértő további erősebb lépéseket sürgetett a csoportok elleni fellépést illetően. Ilyen
egyik szakértői csoport volt a Richard A. Clarke vezette is, akik a következő fő pontokban
fogalmazták meg a további teendőket:
– A terrorista tettekre, öngyilkos merényletre készülőket el kell fogni, vagy meg kell ölni.
– Az iszlám világ fontosabb országaihoz közeledni kellene, segítséget kellene nyújtani
számukra és mindent meg kellene tenni, hogy a nemzetközi terrorizmus csoportok
támogatását beszüntessék.
– Az USA elleni terrortámadások lehetőségét a saját területről ki kell tolni a külföldi
területekre, továbbá ezen a területeken is folyamatos megalkuvás nélküli harcot kell
folytatni a csoportokkal.
– A fegyveres erők, a belbiztonsági szervek, a hírszerző hivatalok képességeit úgy kell
alakítani, hogy az előző három feladatra maximálisan megfeleljenek.
Az ilyen jellegű terrorista akciók azért is kerültek a küzdelem középpontjába, mert a világ
jelenlegi legfontosabb energiahordozójának a legnagyobb kitermelő helyén aktivizálódtak. A
nyugati világ energia függősége pedig ezen térségtől nagymértékben meghatározott. Európa
30, az USA 20%-ban míg Japán 70%-ban ebből a térségből szerzi be olaját. Fontos tehát, hogy
a kitermelés, a szállítás biztonságos legyen. A fegyveres konfliktusok állandó résztvevőivé
vált nemzetközi harcosok, – nemzetközi terroristák – a boszniai, a csecsenföldi, az
afganisztáni, az iraki háború alatt tovább erősödtek. A háború számukra nemcsak lételemmé
vált, hanem a tapasztalatszerzés, a kapcsolatok továbbépítésének színtere lett más nemzeti,
nemzetközi terrorista szervezetekkel. Velük a pénzügyi forrásokat is számos esetben
megosztották, támogatták a csoportok logisztikai- kiképzési-, propaganda-, ideológiai-,
valamint toborzó feladataikat. Így a világ számos országából érkező csoportjai, „összenőttek”
egy globális, minden kontinenst átszövő világhálóvá, melynek vezetője, – Primus inter Pares –
az al-Kaida lett.
Legfőbb céljaikat számos szakértő rendszerezte már, ennek egyik változata:
– A számukra nem megfelelő kormányok bukásának az előkészítése, leváltásuk.
– Egy diktatórikus, teokrata vallási fundamentalista irányítású rezsim létrehozása.
– Esetleg egy nemzetközi vallási fundamentalista teokrata kalifátus létrehozása, amely a
történelmi iszlám uralkodási formáján alapul.
– A legradiálisabb elképzelés szerint pedig az egész világot uraló, kalifátus megvalósítása
a cél.
Ebből egyértelműen adódik, hogy számukra az USA jelenti a legnagyobb ellenfelet, mert ő
képes megakadályozni regionális, valamint világuralmi terveiket is. Forgatókönyvük szerint, –
s sajnos megállapítható, hogy szimpatizánsaik száma milliós – először az iszlám szent
helyeiről, később az iszlám országokból, kell elűzni a „hitetleneket”, majd a harcot a nem
iszlám országok területén is folytatni kell. A kisebbségekben élőknek azt ajánlják, hogy
szubkultúraként ne integrálódjanak a társadalomba, hanem megtartva vallási, politikai-,
ideológiai különállásukat, az iszlám jogot tekintsék életük alapjának, ezzel is erősítsék az
iszlám szervezeteket, támogassák a nemzetközi terrorista csoportokat adományaikkal, tagságot
verbuváljanak közülük az akciókhoz, az alvó cellákhoz, továbbá pihenő helyet, menedéket
adjanak szervezetük tagjainak. A csoportok további egymáshoz való kapcsolódását nemcsak a
fegyveres konfliktusok, a vallás, de a nacionalizmus is felerősítette. A kezdeti fegyveres
konfliktusokban a gyarmatosítók ellen pozitív szerepben, majd a nacionalista mozgalmakban
az országok magukra találásának időszakában, a fegyveres mozgalmakban tűntek fel. A
szerepük az izraeli-palesztin, vagy az iraki konfliktus kapcsán hasonló. A nemzeti érzelmeket
használják fel az adományok, a tagok toborzásánál, az akcióik reklámozásánál. Az iszlám
világ számára az egyik legfontosabb fegyveres konfliktus volt a Szovjetunió fegyveres erői
elleni küzdelem Afganisztánban, ahol a propaganda szerint, egy nem iszlám vallású ország
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megszállt egy iszlám országot. De ugyanez a metódus jelentkezik a csecsen harcosok körében
is az orosz féllel szemben.
Az iszlám terroristák további célkitűzései:
– Úgy befolyásolni a nyilvánosságot, – beleértve az USA-t és Európát is – hogy a
jelenlétüket feladják az iszlám országokban, továbbá a kormányok támogatását
befejezzék.
– Az USA-t és a nyugatot úgy bemutatni, hogy már nem sebezhetetlenek, és további
agresszív támadó akciókkal gyengíthető, védtelenné tehető.
– A nemzetközi terroristák „sikerei” további megfelelő adományokra, támogatásokra
bírják az iszlám tömegeket, esetleg kormányokat, hogy a szükséges létszámú regruta
biztosítva legyen a csoportok számára.
– Az iszlám világ országai számára példaképül szolgálni, megteremteni a további
együttműködés lehetőségét a kormányzatokkal, valamint a többi csoporttal. Követendő
magatartási formát mutatni az iszlám lakosai részére, továbbá bemutatni, hogy a
történelem kereke az iszlám nemzetközi terrorizmus csoportok malmára hajtja a vizet.
A nemzetközi terrorista szervezetek ennek megfelelően alakítják stratégiájukat is, mert a terror
célpontok kiválasztásánál a nyugati világ sebezhetetlenségi mítoszát, a politikai, gazdasági,
ideológiai szimbólumait is el akarják pusztítani, a lehetséges sok polgári áldozat mellett.
A szabad világ szimbólumai ellen tervezett merényleteknek az is a célja, hogy a lakosságot
elriasszák, elrémítsék, bizonytalanságban tartsák, vagy olyan súlyos gazdasági infrastrukturális
károkat okozzanak, mellyel elérhető a politika iszlámmal szembeni változása. Azaz,
Clausewitzzel élve „A háború tehát erőszak alkalmazása, hogy ellenfelünket saját akaratunk
teljesítésére kényszerítsük.” Összességében a terroristáknak egyszer sikerült a politikai
céljukat elérni, a madridi merénylet után, mikor a spanyol kormány csapatait kivonta Irakból.
Tehát a nemzetközi terroristák politikai céljukat részben elérték, mert a koalíció egyik országa
politikai téren meghátrált.
Megjegyzés: A terrorista csoportok elemzése kapcsán a szerzők nem rejtik véka alá, hogy
sajnos a terrorizmus elleni küzdelem egységes stratégiáját, több háttéralku is befolyásolja.
Ezek azok az akciók, melyek a kormányok, titkosszolgálatok közreműködésével folynak a
különböző túszok kiszabadítása kapcsán. Ezek a háttéralkuk a terrorista csoportok számára azt
jelentik, hogy legközelebbi politikai céljaikat ilyen eszközökkel, zsarolással, túszejtéssel is
elérhetik egyes esetekben.
Más összefüggésben az állapítható meg, hogy a terrorista csoportok így tudják a további
akcióikat finanszírozni, erőt gyűjteni. Azt is meg kell jegyezzük, hogy ugyan a csoportok a
háttéralkuk következtében csak kisebb politikai hatást tudnak kifejteni a célországokra, de a
társadalom befolyásolása, a terrorizmus elleni küzdelemre káros hatással van. Míg a szemlélő
számára úgy tűnik az emberek „csak” a háború ellen, egy túsz életéért tüntetnek, valójában a
nemzetközi terrorizmus csoportok akaratának megfelelően cselekednek, azaz hosszabb
stratégia keretében az ő céljaikat szolgálják. A csoportok szempontjából ez fontos, hiszen a
nemzetközi közvélemény bár elítéli a terrorista akciókat, mégis az ő érdekükben cselekszik. A
közbeeső cél, a befolyásolás, a propaganda mindenképpen az ő malmukra hajtja a vizet.
12.2.3.

Következtetések az iszlám terrorizmus filozófiájára, lélektanára

A terrorista szervezetek filozófiája a következő: azaz, hogyan is lehet és kell az akciókat
végrehajtani úgy, hogy a lehetőleg legnagyobb veszteséget okozzunk és akciónk a lehető
legszélesebb nyilvánosságot kapja.
Az akciók kivitelezéséhez nagyon hosszú tervezési időszakra (4-6 hónap) van szükség. A
közvetlen előkészületek már csak rövidebb előkészítést (1-2 hetet) igényelnek, de a pontos
mindenre kiterjedő alapos felderítés mindenképpen elengedhetetlen feltétele a sikeres
akciónak. Ehhez a hosszú fázishoz kapcsolódik még a személyi felkészítés, az adott

699/1098

12. A folyamatosan változó biztonsági környezet hatásai a nemzetbiztonsági szolgálatokra néhány kiemelt megközelítésből

célországban az alvó cellák felélesztése, aktivizálása, vagy az országba történő bejutás,
bejuttatás.
Az elrettentés, a célpont kiválasztása mindenképpen központi jelentőségű szerepet kell hogy
játsszon az adott ország életében. Ennek megfelelően kell kiválasztani, megtervezni a
hatásokat és utóhatásokat is mérlegelve. A robbantás, a leggyakrabban alkalmazott módszerré
vált, akár robbanóanyaggal, vagy egyéb más vegyi úton előállított robbanószerekkel, mert
ezek okozzák a legnagyobb pánikot, riadalmat, ezek hatása ellen a legnehezebb védekezni.
Akár a legkisebb hátizsákban elhelyezett robbanóanyag is hatását és járulékos hatását tekintve
a legnagyobb áldozatszámot produkálhatja. Ha ezekhez az elemzésekhez hozzávesszük az
elkövetés eszközeit (gépkocsi, repülő, vonat), akkor a hatás még fokozottabban jelentkezik,
hiszen a terroristák a rombolásnál ezek járulékos hatásaival, (mozgási energia, tömeg,
tűzveszélyes anyagok) is számolnak.
A robbantást követő rombolás viszont már a pszichológiai hatás eléréséhez szükséges, hiszen a
Világkereskedelmi Központ romjai hosszú időn keresztül figyelmeztetik az embereket, nincs
teljes biztonság.
A pánik, a sebesültek, a vér látványa a háborút „távoli rossz dolog”-ként megélő polgárok
számára a másik jelentős sokkoló tényező. A terrorcselekmény bekövetkezése után, a
kormányok bármennyire is igyekeznek rövid idő alatt cselekedni, mindenképpen egy ideig
időhátrányban vannak a terroristákkal szemben. Idő kell ahhoz, hogy a mentők, a tűzoltók, a
katasztrófa-elhárítás szakemberei megkezdjék a mentést. A nyugati társadalmak egyik hibája a
gyors, korrekt tájékoztatás, sajnos ez az egyébként pozitív cselekedet, a terroristák egyik
legjobb eszköze a cselekményeik, áldozataik, – az ő szempontjukból sikereik – bemutatására,
reklámozására. Ha a tornyok lerombolására gondolunk, a második gép becsapódását a világ
egyenes adásban nézhette.
Az iszlám nemzetközi terrorista csoportok szemléletének elemzéséhez szükséges
megemlítenünk, az eltérő gondolkodásmódot a célok és a harc kapcsán. Míg a nyugati világ
értékei az emberek, a nők, a polgári személyek, és számunkra katonai célpontot csak a
„kemény célok” (harckocsik, lövegek, repülőgépek), képeznek, addig a terroristák
szemléletében a polgári lakosság, a védtelenek a legkönnyebben megtámadhatóak, ők az
igazán sikerrel kecsegtető un. „soft” célpontok.
12.2.4.

Az új típusú terrorizmus319

12.2.4.1.

Többféle al-Kaida: bin Ladentől a terror-marketingig

Az egyes országok, csoportok, személyek elleni fenyegetések az új típusú nemzetközi
terrorizmus ún. virtuális harcának szerves részét képezik. Vagyis a terroristák egyrészt a
nyugati társadalmak félelem érzetét kívánják felkelteni, növelni és fenntartani ezekkel a
médián keresztül eljuttatott üzenetekkel (éppúgy, mint az Irakban elrabolt külföldieknek az
internetre feltett videó-üzeneteivel és kivégzésével), másrészt valószínűleg a terrorizmusellenes tevékenységgel foglalkozó intézményeket akarják megterhelni, illetve „elaltatni"
azzal, hogy a legtöbbször csupán vaklármát keltenek.
Az al-Kaida marketingjéhez – amelynek eredményeként mára e fogalom a terrorizmus
piacán éppoly ismert, mint a hamburgerpiacon a McDonald's – a nemzetközi média és a
politikusok is vastagon hozzájárulnak. Mindenekelőtt azzal, hogy első közelítésben szinte
minden terrorcselekmény mögött az al-Kaidát keresik, illetve láttatják, s persze azzal is,
hogy a szó használatakor nemigen veszik tudomásul, így nem is jelzik, a fogalom kapcsán
időközben bekövetkezett tartalmi differenciálódást. Ma ugyanis a terrorizmussal foglalkozó
irodalom legalább három értelemben beszél az al-Kaidáról.
Egyrészt továbbra is ezzel a névvel illeti az 1980-as évek elején Oszama bin Laden által
megalakított terrorszervezetet, amely a tálib rendszer elleni 2001-es fegyveres fellépést
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követően jelentősen meggyengült, s amelynek megmaradt sejtjei és csoportjai napjainkban
elsősorban az arab világ egyes országaira (Irak, Szaúd-Arábia), illetve Közép-Ázsiára
(Afganisztán, Pakisztán) összpontosítják tevékenységüket. Egy ideje ugyancsak alKaidaként emlegetik azt a szélsőséges és militáns, franchise-szerű terrorista-hálózatot is,
amelynek elsősorban a különböző muzulmán közösségekben megtalálható csoportjait sok
esetben csupán a közös ellenség, a közös nyugatellenes ideológia és az azonos elkövetési
módszer (összehangolt, egy időben több helyen elkövetett robbantás) köti össze az Oszama
bin Laden féle al-Kaidával, de nem tartanak fenn vele feltétlenül szervezeti vagy személyes
kapcsolatot. Madrid és London után sokan az al-Kaidának ezt a mutációját tekintik Európára
nézve a legveszélyesebbnek. Végül az al-Kaida napjainkra olyan presztízsnövelő
„reklámszlogenné” vált, amelyre mindazon szélsőséges csoportok szívesen hivatkoznak,
melyek vagy politikai népszerűséget és támogatást kívánnak szerezni a terrorizmusra
fogékony muzulmán társadalmi rétegekben, vagy egyszerűen csak médianyilvánosságra, s ez
által saját jelentőségük virtuális növelésére vágynak.
12.2.4.2.

A terrorizmus társadalmi infrastruktúrájáról

A jelenleg legveszélyesebbnek tekintett, a szélsőséges iszlámhoz kapcsolódó új típusú
terrorizmus esetében például olyan, viszonylag nagy létszámú muzulmán közösségre van
szükség, melyen belül megtalálható az a szűk réteg, amely támogatja vagy legalábbis
tolerálja a terrorista módszereket. Bár a terrorizmus társadalmi infrastruktúrájára vonatkozó
premissza ma általánosan elfogadott, a terrorizmus-szakértők között komoly vita folyik
arról, hogy vajon azonos fenyegetettségnek vannak-e kitéve a jelentős muzulmán
kisebbséggel rendelkező nyugat-európai országok. Az európai muzulmán közösségek
általánosan megfigyelhető radikalizálódása mellett jó néhány szakértő azt állítja, illetve
sugallja, hogy csupán idő kérdése, mikor következik be egy, a madridihoz és a londonihoz
hasonló merénylet a létszámában vagy arányaiban nagy muzulmán közösségekkel
rendelkező európai országokban.
Mások ugyanakkor tagadják ezt, s elsősorban azt hangsúlyozzák, hogy egyrészt az új típusú
terrorizmus nagyon is tudatosan politizál, vagyis politikai szempontok alapján választja ki
célpontjait, másrészt a muzulmán közösségek radikalizálódása a létszám és az arány mellett
számos egyéb tényezőtől is erősen függ (pl. hogy eredetét és jogállását tekintve milyen
összetételű az adott közösség; hogy mennyire integrálódott az adott társadalomba stb.).
Mindehhez hozzátehetjük, hogy tulajdonképpen a 2005. július 7-i londoni merényletek sem a
terrorizmus társadalmi infrastruktúrájának szempontjából voltak meglepőek, ezek nagybritanniai megléte ugyanis a szakértők mellett a hivatalos szervek előtt is közismert volt,
hanem sokkal inkább abból a szempontból, hogy a robbantások elkövetői ezúttal a mintegy
1,6 milliós nagy-britanniai muzulmán kisebbség ún. második generációs tagjai közül
kerültek ki. Óhatatlanul felmerül ugyanis a kérdés – már persze, ha nem tekintjük
elkerülhetetlennek, s így statisztikailag elfogadhatónak, hogy egy-két évenként tömeges civil
áldozatokat követelő merényletekre kerül(het) sor Európa terrorizmustól fenyegetett
országaiban –, hogy valójában jól működik-e az a multikulturális társadalom, ahol az
oktatási és szocializációs rendszer évtizedes tevékenységének eredményét (még ha
viszonylag kevés esetben is) „felülírhatja” egy néhány hónapos pakisztáni „vallási kurzus”?
Vagy karcosabban fogalmazva: vajon a multikulturálisnak hirdetett együttélés nem
gettósodáshoz és társadalmi szegregációhoz vezető egymás mellett élést jelent-e bizonyos
társadalmak esetében? Ám ha nem kívánunk ilyen messzire menni a következtetések terén,
az elkövetkezendőkben valószínűleg akkor is érdemes lesz jobban odafigyelni a
multikulturális társadalmak problémáit, nem egyszer válságát felvető elemzésekre.
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12.2.4.3.

A terrorizmus technikai infrastruktúrájáról

A terrorcselekményekhez szükséges technikai infrastruktúra kapcsán azt valószínűsíthetjük,
hogy a „terrorista hagyományokkal, illetve jelennel”, valamint a háborús közelmúlttal
rendelkező államokban jóval könnyebb hozzájutni a terrorcselekmények elkövetéséhez
szükséges technikai eszközökhöz (főleg nagy mennyiségű robbanószerhez), mint azokban az
országokban, amelyek jelenkori története ilyen hagyományokkal, illetve kiépült illegális
fegyver- és robbanószer piaccal nem rendelkezik.
A terrorizmus technikai infrastruktúrájának tárgyalásakor nem árt előrebocsátani, hogy
minden feltételezés ellenére eleddig nem sikerült meggyőzően kimutatható operatív
együttműködési kapcsolatot felfedni még Európában sem az Európai Unión belüli
terrorizmus (baszk, északír, korzikai szeparatisták, görög, spanyol, olasz anarchisták, öko-,
bio- és cyber-terrorizmus) és az „új típusúnak”, „nemzetközinek”, „globálisnak” nevezett, alKaida-típusú terrorizmus között.
Számos kutató emellett úgy véli, hogy a terrorizmus technikai infrastruktúrája napjainkban
szorosan összefonódik a szervezett bűnözés infrastruktúrájával, így a terrorcselekményekhez
szükséges eszközök (pl. robbanószerek, fegyverek) is egyszerűen beszerezhetők mindenütt,
ahol a szervezett bűnözés is hasonló eszközöket használ fel tevékenysége során. Ez
utóbbival kapcsolatban azonban érdemes megjegyezni, hogy az új típusú terrorizmus és
szervezett bűnözői csoportok együttműködése az illegális fegyver- és robbanószer piacon
még a terrorista múlttal rendelkező nyugat-európai országokban sem olyan intenzív, mint azt
sokan feltételezik abból kiindulva, hogy mindkét csoport robbanószereket használ. Részben
eltérő motivációjuk miatt, részben eltérő érdekeltségükből fakadóan. Míg ugyanis a terrorista
csoportok többsége egyfajta politikai és ideológiai elhivatottságból hajtja végre akcióit,
addig a szervezett bűnözői csoportok többnyire üzletszerűen és egymás közötti vitáik
rendezése céljából követnek el, alkalmanként, a terrorizmusra jellemző cselekményeket.
Emellett, míg az új típusú terrorizmust képviselő csoportok a nagyszabású, sok áldozattal
járó és nagy médiafigyelmet vonzó, félelemkeltő akciók végrehajtásában érdekeltek, a
szervezett bűnözői csoportok elsősorban a társadalom gazdasági jellegű megsarcolásában.
Sőt, továbbmenve: a szervezett bűnözői csoportok az esetek túlnyomó többségében éppen
hogy nem érdekeltek a társadalom széles tömegeinek terrorista eszközökkel való
megfélemlítésében.
Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a hagyományos és az új típusú
terrorszervezetek, illetve a szervezett bűnözői csoportok ne lennének, ne lehetnének
egyszerre és egyaránt jelen, illetve ne léphetnének akár alkalmi kapcsolatra az illegális
fegyverpiacon. Az ilyen jellegű kapcsolat, s ezen belül a szervezett bűnözés és az új típusú
terrorizmus együttműködése elméletileg különösen olyan esetben és ott lehet valószínű, ahol
a szervezett bűnözői csoportok vezetése ugyanabból a társadalmi rétegből kerül ki, amelynek
egy szűk csoportja tolerálja, illetve támogatja az új típusú terrorizmust. A legtöbb nyugati
elemzés szerint Közép-Kelet-Európa szempontjából e tekintetben a balkáni, illetve a posztszovjet térség egyes államai és területei (a Balkánon Koszovó, Albánia, BoszniaHercegovina, a poszt-szovjet térségben pedig Csecsenföld és a közép-ázsiai köztársaságok)
érdemelnek kiemelt figyelmet. Különösen azért, mert e demokráciadeficites államokban a
szervezett bűnözés nem egyszer szoros kapcsolatot tart fenn a hatalom birtokosaival. Ám,
még ha így is van, megítélésünk szerint ez sem jelent feltétlenül nagyobb lehetőségeket és
mozgásteret a terrorcsoportok számára. Elsősorban azért nem, mert az ellenérdekeltség miatt
paradox módon éppen a politikához közelálló vagy azzal összefonódó, s ezt az előnyös
status quot fenntartani igyekvő szervezett bűnözés lehet az, amely titkos kapcsolatai és
törvényen kívüli eszközei révén képes felfedni, illetve megfékezni a terrorcsoportok és
terrorszervezetek tevékenységét.
A szervezett bűnözés és a terrorizmus kapcsolatának másik fontos bizonyítékát már régóta a
két csoporttípus azonos financiális háttérében – elsősorban az illegális drogkereskedelemben,
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az embercsempészetben, a nőkereskedelemben, a pénzmosási akciókban stb. – láttatja
számos elemző. S bizonyos értelemben hasonló szemléletet tett magáévá a nemzetközi
közösség is, amely már az 1990-es évek végétől, de különösen 2001. szeptember 11. óta a
terrorizmus elleni küzdelem egyik kulcsfontosságú területének tekinti a terrorizmus
financiális hátterének korlátozását és meggyengítését. S teszi ezt több-kevesebb sikerrel,
abban az esetben, ha a terroristák és a terrorcsoportok a terrorizmus elleni küzdelem
szereplői által kontrollálható csatornákon (bankokon, tőzsdéken, pénzügyi intézményeken és
ellenőrizhető piacokon stb.) keresztül kísérlik meg finanszírozni tevékenységüket. A
terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem azonban jóval problematikusabbnak tűnik az új
típusú terrorizmust képviselő csoportok esetében: egyrészt, mert az általuk elkövetett
merényletek megszervezése és végrehajtása – miként azt New York, Madrid és London
példája is mutatja – viszonylag olcsó; másrészt, mert számos szakértő szerint a
merényletekhez szükséges pénzügyi tranzakcióknál e terrorcsoportok könnyen
megkerülhetik – s valószínűleg meg is kerülik – a „hivatalos és követhető” csatornákat. Itt és
most nem csupán az évszázados /zowa/ a-rendszerre vagy a hivatalosan karitatív célokra
befizetett zakat-ra gondolhatunk, de arra is, hogy pénz helyett más fizetőeszközt (aranyat,
drágakövet stb.) is felhasználhatnak egy-egy terrorcselekmény finanszírozásához.
12.2.4.4.

A működésképtelen állam, mint logisztikai háttér

2001 szeptembere óta persze az is közismert premissza, hogy az új típusú nemzetközi
terrorizmus elsősorban ott lehet sikeres, ahol kihasználhatja a kevés hatalommal rendelkező,
gyenge, illetve működésképtelen államok (failed states) tehetetlenségét. Az elmúlt csaknem
másfél évtized történéseinek fényében (Jugoszlávia, Szomália, Csecsenföld, a jelenlegi
Afganisztán és Irak stb.) azt sem szükséges részletesen bizonyítani, hogy a legtöbb
konfliktus ott keletkezett, ahol a központi állami hatalom nem működött megfelelően, azaz a
törvényes erőszak-monopólium hiányában olyan belső hatalmi vákuum keletkezett, melyet
különböző versengő hatalmi tényezők, etnikai kisebbségek, drogbárók, bűnözők, fanatikus
vallási csoportok, szeparatista mozgalmak, terrorista hálózatok stb. igyekeztek kitölteni.
Bizonyos esetekben nem csupán arról van szó, hogy az állami hatalom meggyengült, hanem
arról is, hogy a biztonságot fenyegető nem állami szereplők (jelen esetben a terrorista
szervezetek és hálózatok) jelentős mértékben átvették az állam egy részének irányítását,
vagy annak pénzügyi, logisztikai, katonai támogatását élvezik.
12.2.4.5.

A terrorizmus és a média kapcsolatáról

Az új típusú terrorizmust több értelemben is különleges és szoros kapcsolat fűzi a médiához.
Egyrészt abban az értelemben, hogy e csoportok már a kommunikáció legmodernebb
eszközeit (pl. laptop, mobiltelefon, internet) használják fel tevékenységük során. Elég talán
arra utalnunk, hogy míg 1997-ben csupán 12 ún. terrorista honlapot tartottak számon a
terrorizmussal foglalkozó szakértők, jelenleg az ilyen jellegű weboldalak száma már több
mint 4500. A múlt század utolsó évtizedében a nemzetközi biztonságpolitika színpadára lépő
posztmodern terrorizmus képviselői ma már gyakorlatilag a világhálón is képesek terrorista
sejteket és merényleteket szervezni. Sőt az, aki napjainkban merényletet akar elkövetni,
hosszabb-rövidebb keresgélés után már gyakorlatilag minden ehhez szükséges információt
megtalál az interneten – a házilag elkészíthető robbanószerek receptjeitől kezdve a
rejtőzködési és információvédelmi technikákon keresztül egészen a kiképzési útmutatókig. A
világháló jelentette virtuális infrastruktúra nem csupán globális kommunikációs csatornát
biztosít, s nem csak a személyes kapcsolatot teszi nélkülözhetővé a különböző terroristák és
terrorista csoportok között, de például a kereskedelmi forgalomban beszerezhető anyagokból
és eszközökből összeállítható robbanószerek és szerkezetek elkészítésére vonatkozó
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kézikönyveivel lényegében kiiktathatóvá teszi a korábban említett hagyományos illegális
fegyver- és robbanószer piacokat is.
Az al-Kaida-típusú terrorcsoportok által az interneten folytatott propagandatevékenység, az
ún. virtuális dzsihád is meglepő újdonságokkal szolgált az elmúlt két-három évben. Alig egy
évvel az első sokkoló, terroristák által készített kezdetleges felvételek interneten való
megjelenését követően, Abu Muszab al-Zarkavi Jama'at al-Tawhid wal-Jihad nevű, Irakban
tevékenykedő csoportja 2005. június 29-én egy olyan, még a szakértők által is
professzionálisnak nevezett 46 perces, saját készítésű videó filmet tett fel a világhálóra az
Irakban elkövetett merényletekről – "All Religion Will Be for Allah" címmel –, amilyennel
korábban soha nem találkozhattunk. Az al-Zarkavi féle terrorszervezet által fenntartott
honlapra látogatók például nem csupán azt dönthetik el, hogy a film szélessávú vagy dial-up
változatát töltik-e le, de megválaszthatják azt is, hogy Windows Media vagy RealPlayer
lejátszóval nézik-e meg, vagy egyszerűen letöltik mobiltelefonjukra. Az al-Kaida típusú
terrorizmus legismertebb figurái közül al-Zarkavi az első, aki rendkívül tudatosan – s
Oszama bin Ladentől, illetve Ajman Zavahiritől eltérően még az arab médiát is megkerülve
–, közvetlenül az interneten keresztül teszi közzé egyre rendszeresebbé váló üzeneteit,
többek között már háromszor felújított on-line magazinjában.
Az al-Kaida-típusú terrorizmusnak azonban mégsem az internet, hanem – miként általában a
modern terrorizmusnak – a tömegmédia biztosítja a legnagyobb publicitást. Pontosan
tisztában vannak ezzel a terroristacsoportok vezetői is, akik merényleteik színhelyéül, illetve
tárgyául éppen ezért már régóta lehetőség szerint olyan célpontokat választanak, melyek
szimbolikájuk vagy jelentőségük miatt a nemzetközi média figyelmének középpontjában
állnak. Az al-Kaida-típusú terrorizmus e tekintetben valójában csupán egyetlen újdonsággal
szolgált: olyan merényleteket igyekszik elkövetni, amelyek nagyszámú halálos áldozattal
járnak, s így cselekedeteik óhatatlanul a híradók első számú hírévé lépnek elő. Az azonban,
hogy e merényleteket (például a World Trade Center, a Pentagon vagy Beszlán esetében),
illetve annak következményeit (például Madridban és Londonban) „breaking news”-ként,
vagyis a merényletek elkövetésével szinte egy időben látja a világ, már nem a
terrorszervezetek, hanem a napjaink televíziózásának az érdeme. S paradox módon talán
éppen a gyors tájékoztatásra törekvő televíziós csatornák teszik a legnagyobb szolgálatot a
terroristáknak. Nevezetesen azzal, hogy a merényletek, illetve azok következményeinek
repetitív bemutatásával generálják nézőikben a terrorizmustól való félelmet, és irreálisan
megnövelik a terrorcsoportok, a terroristák, illetve tevékenységük jelentőségét. Mert
miközben kétségtelen, hogy az elmúlt néhány év során általában nőtt a világ
terrorveszélyeztetettsége, azt azért korántsem állíthatjuk (különösen nem Európában és
Észak-Amerikában), hogy társadalmaink biztonságát a nem állami biztonságpolitikai
szereplők e csoportjai befolyásolnák a legerőteljesebben. Most nem is beszélve persze arról,
hogy félelem említett generálásával a tömegmédia gyakorlatilag a terrorcsoportok
szándékainak megfelelő hatást ér el, helyettük végzi el a „piszkos munkát”, ugyanis a nagy
áldozatokat követelő terrorista merényletek elkövetőinek is a társadalmak félelemérzetének
fokozása a legfőbb célja.
12.2.4.6.

Az új típusú terrorizmus politikai motívumairól

A legtöbb biztonságpolitikai szakértő joggal hívja fel a figyelmet arra, hogy egy-egy
országnak és térségnek az új típusú terrorizmus általi fenyegetettsége nem magyarázható
egyetlen tényezővel. Ezt elsősorban azért kell hangsúlyozni, mert különösen a madridi és a
londoni robbantásokat követően igen élénk vita alakult ki arról, hogy vajon az európai
országok iraki szerepvállalása mennyiben játszott szerepet a merényletek elkövetésében.
Közismert, hogy az al-Kaida vezetői és az al-Kaida-típusú terrorszervezetek
nyilatkozataikban szívesen értelmezik e merényleteket egyfajta büntetésként az adott ország
iraki szerepvállalásáért. Sőt jó néhány biztonságpolitikai szakértő is úgy véli, hogy a
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második öböl-háborúban, majd az azt követő megszállásban/stabilizációban nagyobb
szerepet vállaló államok fokozottabban fenyegetettek.
12.2.5.

A XXI. századi terrorizmus fenyegetései320

12.2.5.1.

A XXI. század veszélyei

A világ várható veszélyei közül az USA „Globális trendek 2015” tanulmánya a következőket
jelöli meg:
– aszimmetrikus kihívások, amelyek szerint állami és nem állami ellenségek kerülik az
USA és NATO–haderőkkel való közvetlen küzdelmet, de olyan stratégiát, harcászatot
és – esetenként valamelyest javított, de „mellékes” („sidewise”) technológiájú
fegyverekkel – csökkenteni akarják az USA erejét, és ki akarják használni feltételezett
gyengeségeit;
– stratégiai szintű tömegpusztító fenyegetésekkel a nukleáris rakétacsapásokat is
beleértve, amelyekhez (jelentős politikai vagy gazdasági változásokat feltételezve)
számításba vehető Oroszország, Kína, legnagyobb valószínűséggel Észak–Korea,
esetleg Irán és talán Irak rendelkeznek képességgel ahhoz, hogy csapást mérjenek az
Egyesült Államokra.
– regionális katonai fenyegetésekkel, amelyekben néhány ország nagy haderőket tart
fenn hidegháborús és hidegháború utáni koncepciók és technológiák egyvelegével.
– belső konfliktusok: Számos belső konfliktus, különösen a kommunális vitákból
származó, továbbra is rosszindulatú, tartós és nehezen lezárható lesz keserű örökséget
hagyva maga után.
– államok közötti konfliktusok: A következő 15 évben a nemzetközi rendszernek
alkalmazkodnia kell a kulcsfontosságú térségekben megváltozó hatalmi viszonyokhoz.
– nemzetközi terrorizmus: A terrorizmus századunk egyik fő veszélye, mely tovább
fokozódhat, ha a terrorszervezetek tömegpusztító fegyverekhez jutnak és akcióikban
azokat alkalmazzák is. Vagyis a 21. századi terrorizmus már nem célszemélyeket,
hanem nagyvárosokat, régiókat, országokat tehet célpontjává. Az ilyen eszközök
bevetése után nagyon hosszú időre megzavarhatja, vagy megszakíthatja régiók és
országok gazdasági fejlődését. A nemzetközi terrorizmust tovább erősítheti a migráció,
a határok egyre képlékenyebbé válása, a szervezett bűnözéssel az összefonódás, a
veszélyes technológiák és fegyverek elterjedése.
12.2.5.2.

A számítógépes terrorizmus

Korunk világa a számítástechnika világa, emiatt is fontos az ezen a területen fellépő
veszélyek taglalása. A számítógépes terrorizmus (cyber terrorizmus, más megnevezéssel
számítógépes, információs, digitális, vagy informatikai terrorizmus) jellemzője, hogy nem
csak a kormányzati számítógépes rendszerek, bankok, állami intézmények elleni támadások
kerültek előtérbe. Például több, mint 10 évvel ezelőtt, már 1998-ban csak az USA területén
300 000 ilyen jellegű eset történt, amelyekből közel 6 000 esetben kimutatható volt az állami
támogatás és segítségnyújtás a támadó részére.
A cyber-terrorizmus (más megnevezéssel számítógépes, információs, digitális, vagy
informatikai terrorizmus) a terrorizmus egyik új formája, amelynek egyes jelei körülbelül a
XX. század utolsó évtizedétől észlelhetőek, és jelentősége az információs technológia
fejlődésével egyenes arányban növekszik.
A hagyományos terrorizmus különböző megfogalmazásait kiegészítve, az alábbi definíciót
használhatjuk a cyber-terrorizmusra: „előre megfontolt, megtervezett, politikailag motivált
erőszakos cselekmény, melyet nem háborúban, különböző jellegű célpontok (civil lakosság,
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hadsereg, politikai és gazdasági rendszerek, egyes objektumok) ellen, a célpontok által
telepített számítógépeken, különböző hálózatokon keresztül hajtanak végre.”
Az USA Védelmi Minisztériuma Védelmi Információs Rendszerek Hivatala, amely az
információs hadviselés védelmi jellegű aspektusainak vizsgálataival foglalkozik,
megfogalmazása szerint „a cyber-tér olyan elektronikus környezet, amelyet az összes
számítógépes és telekommunikációs erőforrás generál; az ötödik virtuális dimenziót jelenti,
amelynek nincs földrajzi, nemzetei, vagy időbeli határa”.
Többek között a számítógépek nagymértékű elterjedésének egyik következménye, hogy a
XXI. századot az információ korának is nevezhetjük majd. Jelenleg még nem értük el azt a
szintet, ahol az információs technológia elterjedtsége, általános használata fémjelezné az
időszakot. Például a Sivatagi Vihar fedőnevű hadművelet folyamán, egy nap leforgása alatt a
szövetséges haderő 700 000 telefonhívást és 100 000 elektronikus üzenetet bonyolított le.
A védelmi minisztérium egy felmérése szerint a saját maguk által kezdeményezett 38.000
számítógépes behatolási kísérlet 65 %-a sikeres volt, ebből 63 % teljesen észrevétlen maradt.
1999-es adatok szerint, az Internet globalizációja révén több mint 120 millió fő használja
naponta az Internetet. 2005-re ez a szám meghaladta az 1 milliárd főt. A becslések szerint
mintegy 30.000 Internet honlap létezett, ahol a pusztítás és zavarkeltés cyber-terrorista
eszközei megtekinthetők, illetve ahonnan letölthetők, illetve segítségükkel önállóan
elkészíthetők. Az információs társadalom előnyei mellet nyilvánvalóan megjelennek a
veszélyek is, amelyek a következők lehetnek:
– Információs gyarmatosítás – az információs rendszerekben szükséges
tőkekoncentráció miatt, a kisebb vagy gazdaságilag gyengébb országok információs
rendszere külföldi irányítás alá kerülhet, ami teret adhat a politikai befolyásolásnak is.
– Információs terrorizmus és bűnözés – az információs rendszerek érzékenyek lesznek a
terrorizmusra és a bűnözésre, mert a gazdasági és társadalmi élet erre épül majd.
12.2.5.3.

A cyber-terrorizmus elképzelhető fegyverei

A következőkben felsorolásra kerülő eszközök valószínűleg nem merítik ki a cyberterrorizmus arzenálját. Nyilván vannak és biztosan lesznek olyan számítógépes eszközök,
amelyek a legteljesebb mértékig megfelelnek a terroristák elképzeléseinek. Például az itt
megadott fegyverek, illetve számítógépes programok némelyike könnyen hozzáférhető,
némelyike csak gondos, alapos és hosszú ideig tartó tervezés és kivitelezés
eredményeképpen szerezhető meg, de van köztük olyan is, amely állami segítség nélkül
egyáltalán nem alkalmazható:
– Számítógépvírusok
– Számítógépes férgek
– „KNOWBOT”
– A „trójai faló”
– Logikai bomba
– E-mail bomba
– Nanogépek és mikrobák
– Nagyenergiájú rádiófrekvenciás fegyverek
– Elektromágneshullám-fegyverek
– Van Eck sugárzás
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12.2.6.

A nemzetbiztonsági szolgálatok és a terrorelhárítás321

12.2.6.1.

A terrorizmus, mint nemzetbiztonsági kihívás

A nemzetbiztonságot érintő kihívások terén alapvető változásoknak lehettünk tanúi mind
Európában, mind a fejlett világ más részein, ahol a bipoláris világrendszer felbomlása után a
biztonság – korábban hegemón helyzetben lévő – katonai vonatkozását olyan új prioritások
váltják fel, amelyek zömében politikai, gazdasági és szociális eredetűek. Az új biztonsági
kihívások körében szokták megemlíteni a terrorizmust is, mely már a 20. század hatvanas
éveinek végétől szervezett formában megjelent, a század végére pedig globális fenyegetéssé
változott. Viszonylag új jelenségnek mondható a multinacionális terrorszervezetek
megjelenése, és az egyes földrajzilag távolabbi pontokon működő csoportok
együttműködése.
Nehéz általános érvénnyel jellemezni a terrorista akciókat, mivel motivációjuk, elkövetési
módozataik esetenként jelentős eltéréseket mutathatnak. Általában véve azonban közös
jellemzőjük, hogy az akciókat a sokszor találomra kiválasztott áldozatok számára ismeretlen
és lényegtelen – zömmel politikai és vallási – célok nevében követik el. A végrehajtott
terrorcselekmény alapvető funkciója legtöbbször az, hogy a félelemkeltés és az akció által
kiváltott rettegés eszközével a terrorszervezet által fontosnak ítélt kérdésre kívánja az adott
ország politikai vezetésének és társadalmának figyelmét felhívni. A célországként általában
megjelenő nyugati államok fejlett hírközlési rendszere, a demokráciákban természetes
sajtószabadság pedig biztosítja a kívánt megfélemlítő hatásnak akár tömeges pánikká való
fokozódását is. Az ezredforduló időszakában – a szervezett bűnözőkhöz hasonlóan – a
terroristáknak is megjelent az új nemzedéke, mely a tudomány és a számítástechnika
legújabb vívmányait, valamint az Internet–hálózat adta kommunikációs lehetőségeket
használja fel a tervezett akciók előkészítésénél és végrehajtásánál.
Napjaink terrorfenyegetettségét tovább növeli az illegális fegyverkereskedelem, és a
tömegpusztító (atom-, biológiai- és vegyi-) fegyverek terjedése (proliferáció). Mindez
megkönnyíti a terrorista csoportoknak a korszerű, esetenként tömegpusztító – egyelőre vegyi
– fegyverekhez való hozzájutását. Szintén a terrorista csoportoknak kedvez a nyugati
demokráciákban jellemző szabadság, a határok könnyebb átjárhatósága.
A világ nagyobbik részében fellelhető szegénység, a helyi kilátástalan viszonyok, egyes
etnikumok és vallási csoportok jogfosztott helyzete fokozhatja az ott élők fogékonyságát a
terrorista csoportok áltál hirdetett eszmék iránt, melyek sokszor minden rossz forrásának a
jólétben élő nyugati demokráciákat állítják be. Ez pedig felveti a demokratikus
berendezkedéssel rendelkező fejlett ipari államok vezetői számára azt az alapvető dilemmát,
hogy hogyan biztosítsák polgáraik biztonságát anélkül, hogy az oly nagy becsben tartott
szabadságjogokat döntő módon korlátozni kényszerüljenek. A nemzetbiztonsági szolgálatok
tevékenységének törvényi szabályozása körüli vitákban is döntő súllyal jelenik meg ez a
kérdés.
12.2.6.2.

A nemzetbiztonsági szolgálatok terror elhárítási feladatai

A nemzetbiztonsági szolgálatok terror elhárítási feladatainak jellemzése előtt mindenképpen
indokolt röviden jelezni, hogy a szolgálatok tevékenységüket milyen államigazgatási
közegben fejtik is ki. A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai alapelveiről hozott
országgyűlési határozati javasatokból, a Nemzeti Biztonsági Stratégiából világosan kitűnik:
a nemzetbiztonság fogalma lényegesen tágabb, mint a titkosszolgálatok által ellátott
nemzetbiztonsági tevékenység. Az Alkotmány maga is megjelöl a nemzet biztonságával
kapcsolatos feladatokat az Országgyűlésnek, a köztársasági elnöknek, a kormánynak, a
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fegyveres erőknek és a rendvédelmi szerveknek, a bírói szervezetnek, valamint az
ügyészségnek.
A terrorizmus elleni küzdelemnek külpolitikai, katonai, gazdasági, pénzügyi, közbiztonsági,
környezetvédelmi, emberi jogi, stb. vonatkozásai is vannak. A terror elhárítás
részfeladatainak ellátása beépül az egyes állami szervek feladata közé, azok szerves részét
képezi. A terrorizmus elleni fellépés területén a nemzetbiztonsági tevékenység – azaz a
szolgálatoknak a rendőrséggel koordinált közreműködése – azonban kiemelt fontossággal
rendelkezik, mert a terrorcselekmények előkészítésének leplezett jellegénél fogva ezen
akcióknak az elhárítására más állami szerv eszközrendszere az esetek döntő többségében
elégtelen.
A terrorista akciók felderítése és elhárítása azonban – a cselekmény súlyos nemzetbiztonsági
kockázatai miatt – általában titkos eszközökkel, a titkosszolgálati jelleg leplezésével történik.
A terrorcselekmények általi súlyos fenyegetés sem mentheti fel a szolgálatokat az alól, hogy
tevékenységüket a nemzetbiztonsági munka – demokratikus viszonyok között elvárt –
alapelveinek betartásával végezzék. Ezek az eszközalkalmazás törvényességének és
engedélyhez kötöttségének, az alkalmazott eszköz szükségességének, célhoz kötöttségének,
alkalmasságának és a fenyegetettséghez mért arányosságának, illetve a tevékenység
dokumentáltságnak alapelveit jelentik. Szintén alapvető elvárásként jelenik meg a műveleti
munka során a humanitás elve, azaz emberi méltóság tiszteletben tartása.
A szolgálatok által alkalmazott titkos eszközöket és módszereket – a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) alapján – két csoportra lehet osztani.
Az első a külső engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtés eszközei és módszerei
(Nbtv. 54. §). Ezek közé tartozik a többek között a nemzetbiztonsági jelleg leplezésével
történő információgyűjtés (fedőokmányok használata), információs hálózat (ügynökség)
létesítése, információs technikai rendszer kiépítése és üzemeltetése, fedőintézmények
létrehozása, nyilvános helyek megfigyelése, és az ott történt események rögzítése, távközlési
szolgáltatóktól és más adattároló rendszerekből információkat gyűjthetnek.
A titkos eszközök és módszerek másik csoportja – alapjogokat súlyosan korlátozó jellegénél
fogva külső – bírói vagy igazságügy-miniszteri – engedélyhez kötött (Nbtv. 56. §). Ebbe a
csoportba sorolható például a magánlakás titkos átkutatása és az ott észleltek technikai
eszközökkel történő rögzítése, illetve folyamatos figyelése, levél és más postai küldemény
felbontása, és a tartalmának rögzítése, a telefonon, vagy más távközlési szolgáltatások
(például e-mail) útján továbbított üzenetek taralmának megismerése, és az adatok rögzítése.
További eszköz a szolgálatok kezében, hogy nemzetbiztonsági érdekből büntetlenségi
megállapodást köthetnek bűncselekménnyel alaposan gyanúsítható személlyel az adott ügy
felderítési, illetve nyomozati szakaszában (Nbtv. 55. §).
A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszerébe 1990-es megalakulásuktól
kezdve beletartozott a terrorcselekmények (Btk. 261. §) felderítése, megelőzése és elhárítása.
A különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti
szabályozásáról szóló 1990. évi X. törvény 2. § (d) bekezdése az állam elleni
bűncselekmények felsorolásánál nevesítette a terrorcselekményt, mint olyan eseményt,
melynek veszélye esetén az akkor megszervezett nemzetbiztonsági szolgálatok jogosultak
titkosszolgálati eszközök igénybevételére. Ennek a törvénynek a felhatalmazásával a
nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti szabályozásáról szóló 26/1990. (II. 14.) MT
rendelet a terrorelhárítás feladatát a 2. §. (1) bekezdés c) pontja konkrétan a
nemzetbiztonsági szolgálatok feladatkörébe utalta. Ugyanezen paragrafus (6) bekezdése
azonban arról is rendelkezik, hogy a szolgálatok személyes szabadságot korlátozó
intézkedést nem alkalmazhatnak, ami azt is jelenti, hogy terrorelhárítás területén a
szolgálatoknak együtt kell működniük a kényszerítő intézkedések megtételére feljogosított
rendőrséggel és más rendvédelmi szervekkel.
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A rendszerváltás időszakában megszületett, terror elhárítási feladatokat érintő jogszabályok
felidézése annál is inkább indokolt, mert a bipoláris világrend felbomlásakor számos európai
országban élesen vetődött fel a kérdés: a terrorcselekmények a rendőrség vagy a
titkosszolgálatok kompetenciájába tartozzanak-e. Klasszikus titkosszolgálati feladat alatt
ugyanis korábban kizárólag a politikai, katonai és gazdasági hírszerzést és elhárítást értették.
Ebbe körbe pedig elsősorban a kormányzati döntésekhez szükséges és az ellenérdekelt
államokra vonatkozó bizalmas kormányzati és hadászati információk megszerzése, valamint
az ellenérdekelt államok szolgálatai ilyen irányú tevékenységének felderítése és elhárítása
tartozott.
A Szovjetunió felbomlásával, az éles katonai szembenállás megszűntével azonban a nyugati
nemzetbiztonsági szolgálatok némiképp identitászavarba kerültek. Természetesen komolyan
senki nem gondolta, hogy működésük feleslegessé válhatna, ám a költségvetési támogatás
nagyságának megőrzése érdekében olyan új működési területek után kellett nézniük, mely az
adott állam társadalma felé is kellő módon igazolja a szolgálatok létének és anyagi
támogatottságának létjogosultságát.
Ezek az „új feladat” volt az ún. új kihívások elleni fellépés, azaz a terror elhárítás, a
kábítószer- és illegális fegyverkereskedelmet, valamint embercsempészetet bonyolító
nemzetközi szervezett bűnözés akcióinak felderítése, megelőzése. A terrorelhárítás
kompetenciája körül kialakult vita néhány nyugat-európai országban erős súrlódásokhoz
vezetett a szolgálatok és a rendőrség között. Például az angol belbiztonsági szolgálat, a
Security Service (korábbi nevén MI5) sikeresen vonta magához a Scotland Yard
szervezetétől a terrorelhárítás feladatát.
A magyar szolgálatok jelenleg érvényes terror elhárítási feladatait átfogó módon a Nbtv.
szabályozza. A szolgálatok számára egységes feladatként fogalmazódik meg a törvény 3. §ában a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése. A nemzetbiztonsági
érdekeket katalogizáló 74. § a) bekezdés pedig már konkrétan említést tesz a
terrorcselekmények felderítéséről és megakadályozásáról. A törvény által megnevezett öt
nemzetbiztonsági szolgálat közül az operatív akciókhoz technikai szolgáltatásokat végző
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) kivételével valamennyi szolgálat számára
megfogalmaz
terrorista
cselekmények
felderítésével,
megelőzésével
vagy
megakadályozásával kapcsolatos feladatokat.
12.2.6.3.

Az Információs Hivatal feladatai a terrorelhárításban

A Nbtv. megfogalmazása szerint „az Információs Hivatal (IH) elsődleges feladata, hogy
megszerezze, elemezze, értékelje és továbbítsa a kormányzati döntésekhez szükséges,
külföldre vonatkozó, illetőleg külföldi eredetű, a nemzet biztonsága érdekében hasznosítható
információkat, továbbá, hogy a Magyar Köztársaság érdekeinek érvényesítését szolgáló
tevékenységet folytasson.” A Nbtv. 4. § c) pontjában a törvény már konkrétan nevesíti a
terrorszervezetekről történő információgyűjtés feladatát az IH számára. A
terrorcselekmények megtervezése döntő többségében külföldi állam területén történik, ez
pedig alapvető feladatokat állít a magyar hírszerző apparátus elé, hogy a Magyar
Köztársaság ellen tervezett terrorcselekmények lehetőleg már az előkészítő fázisban
leleplezésre kerüljenek.
A bekezdés elején idézett megfogalmazás kettős feladatot fogalmaz meg a hírszerzés
számára. Egyrészt megfelelő információkkal kell ellátnia a terrorelhárításban elsősorban
illetékes belföldi szolgálatokat (NBH, KBH) és közvetlen terrorveszélyeztetettség esetén
értesítenie kell a bűnüldöző szerveket (azaz a rendőrséget, a határőrséget, illetőleg védett
személy vagy objektum közvetlen fenyegetettsége esetén Köztársasági Őrezred). Másrészt,
ha az adott ügy megkívánja – a kockázati tényezők mérlegelése mellett – operatív
módszerekkel beavatkozhat a nemzetbiztonságot külföldről fenyegető veszély elhárítása
érdekében.
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A terrorszervezetek ellen folytatott külföldi hírszerzés teljesen új kihívások elé állította a
hírszerző apparátusokat világszerte. A klasszikus hírszerző tevékenység – azaz a politikaikatonai-gazdasági információszerzés – technikái ezen a területen igen kis hatásfokkal
alkalmazhatóak. A terrorista csoportok etnikailag legtöbbször zárt közösséget alkotnak, így
az ebből a körből származó információk megszerzése felettébb problematikus. A kérdés
másik oldala pedig nyilván egy ilyen akció biztonsági kockázatait érinti. A klasszikus
hírszerzés területén történő lelepleződés diplomáciai (kiutasítások) és büntetőjogi
konzekvenciákkal vonhat maga után. Egy terrorista szervezetben az informátor
dekonspirálódása ennél általában tragikusabb következménnyel jár. Az IH további feladata a
kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek,
intézmények és létesítmények biztonsági védelme.
A hírszerzés terror elhárítási feladataihoz kapcsolódik az egyes terrorista szervezetek és a
terrorizmust támogató államok kapcsolatrendszerének feltérképezése. Az elmúlt évtizedben
több államról (többek között Líbiáról, Szudánról, Afganisztánról) bebizonyosodott, hogy
támogatást nyújt, vagy esetenként a háttérből irányít terrorista szervezeteket. E jelenség
természetesen már évtizedek óta aktuális kérdéssé teszi a terrorista szervezetek, és az őket
támogató államok elleni nemzetközi együttműködés szükségességét, mely megnyilvánulhat
nyílt katonai formában (afganisztáni hadműveletek), de éppúgy leplezettebb, hírszerzési
együttműködésben is. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy az államok nemzetbiztonsági
szolgálatainak együttműködése zömmel kétoldalú együttműködésekre épül, leginkább a
kölcsönös előnyök elvére építve. Minden állam természetesen félti a saját kiépített
hírszolgálatát és informátorait, melyeket a legkisebb kiszivárgott információ dekonspirálhat
(és esetenként életveszélybe sodorhat).
Abban mindenesetre bízni lehet, hogy mivel a terrorizmus globális fenyegetést jelent a világ
valamennyi demokratikus állama számára, a kormányzatok a hírszerzés terén is bővíteni
fogják a terrorcselekmények megelőzését szolgáló együttműködésüket. Az már most is
megfigyelhető, hogy az EU növekvő részvétele a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a
kábítószer-csempészet elleni harcban a hírszerző szervek között az információ megosztás
növekedéséhez vezetett.
12.2.6.4.

A Nemzetbiztonsági Hivatal feladatai a terrorelhárításban

Az Nemzetbiztonsági Hivatal a Magyar Köztársaság belföldi illetékességű kémelhárító és
alkotmányvédelmi feladatokat ellátó biztonsági szolgálata, mely a Nbtv. 5. § c) pontjának
megfogalmazásában „felderíti és elhárítja a külföldi hatalmak, szervezetek vagy személyek
terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit. A törvény által használt
megfogalmazásból egyértelműen kitűnik, hogy a terrorelhárítás felelőssége elsősorban a
belföldi elhárító szolgálat vállán nyugszik, míg a hírszerzés a megszerzett információkkal
segíti a terrorcselekmények megelőzését. Az NBH terror elhárítási feladatai közé tartozik a
terrorista szervezetek tagjainak illetve velük kapcsolatban álló személyeknek az ellenőrzése,
az esetleges terrorcselekmények lehetséges magyarországi célszemélyeinek és
célobjektumainak a nemzetbiztonsági védelme. Ez utóbbi feladatot a szolgálatok szoros
együttműködésben látják el a kiemelt objektumok védelmét ellátó Köztársasági Őrezreddel,
valamint a rendőrséggel.
A terror elhárítás magyarországi rendszerével összefüggő jogi szabályozás nyomán
párhuzamosság alakult a NBH és a rendőrség között a terrorcselekmények felderítésének
területén. Az időben a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény előtt megszületett
rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 69. § (4) bekezdése feljogosította a
rendőrséget hogy előzetes felderítést (értsd: bírói engedélyhez kötött titkos
információgyűjtést) végezzen terrorcselekményekkel kapcsolatban, ha az adott ügyről a
bejelentés a rendőrséghez érkezett, illetve arról a rendőrség szerzett tudomást. A Nbtv. 5. § i)
pontja szó szerint megismétli ezt a megfogalmazást, immáron a NBH feladatkörébe utalva az
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adott terrorcselekménnyel kapcsolatos felderítés lefolytatását. A feladatok bizonyos
„egymásra csúszása” a terrorcselekmények felderítése terén természetesen joggal vethet fel
kérdéseket mind a hatékonyság, mind a gazdaságosság szempontjából. Nem kívánatos
esetben ugyanarról a Magyarországon működő és akcióra készülő terrorista csoportról akár
egyidejűleg, más-más informátortól is érkezhettek jelzések a rendőrséghez és az NBH-hoz.
A felesleges, és esetenként az adott operatív akció hatásfokát is rontó párhuzamosság
kiküszöbölésének nyilvánvaló egyetlen módja a rendszeres koordináció a rendőrség terror
elhárítási részlege és az NBH illetékes műveleti igazgatósága között. Az azonban
mindenképpen szükségesnek látszik, hogy a kormány a Nbtv. 77. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján hozott határozatban pontosabban fogalmazza meg a terrorelhárítás
nemzetbiztonsági és rendőrségi vonatkozásait.
Az NBH terror elhárítási feladataival szintén szoros összefüggésben említhető meg a
bevándorlók, menekült státuszért és állampolgárságért folyamodók, valamint a
vízumkérelmet benyújtó személyek ellenőrzése és az ezzel kapcsolatok feladatokat (Nbtv. 5.
§ g) pont). Az NBH e tevékenysége szorosan összefüggött az 1998. március elsejével
hatályba lépett, a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény, mely több ponton
módosította a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és a bevándorlásról
szóló 1993. évi LXXXVI. törvényt.
A menedékjogot kérők esetében az NBH a Menekültügyi és Migrációs Hivatallal működik
együtt. Az elutasított külföldi a határozat bírói felülvizsgálatát kérheti. A jogi szabályozás
mind a polgári, mind a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokat feljogosítja arra, hogy egy –
például terrorista szervezettel összefüggésbe hozható – adott személlyel kapcsolatban
beutazási illetve tartózkodási tilalom elrendelését kezdeményezze az ORFK-nál.
A vízumkérelmekkel kapcsolatos biztonsági ellenőrzést sokszor nehezíti, hogy a kérelmező
nem tartózkodik az országban. A beutazni kívánó terveiről, szándékairól kizárólag a
kérelemben adatai állnak rendelkezésre. A kérelmező személye által felvetett esetleges
terrorveszélyeztetettséggel kapcsolatban így az NBH-nak kell információkat szereznie,
szükség esetén együttműködve a hazai és a külföldi partnerszolgálatokkal.
Fentebb már említésre került, hogy szoros összefüggés van a terrorista szervezetek
működése és a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalma között. Az
illegális fegyverkereskedelem megakadályozása szintén megjelenik az NBH
feladatrendszerében a Nbtv. 5. § l) pontjában. Ugyanitt esik említés a haditechnikai termékek
legálisan folyó forgalmának ellenőrzéséről is. A terrorszervezetek ugyanis nem csak illegális
szállításokkal juthatnak fegyverekhez. Mindezek alapján kockázati tényezőként jelenik meg
a különböző fegyverrendszerek a honvédség és más fegyveres testült működésével
összefüggésben lévő tárolása és legális forgalma is. Ez utóbbi feladat nem csak az NBH,
hanem a Katonai Biztonsági Hivatal feladatrendszerében is megjelenik a Nbtv. 7. § e-f)
pontjaiban. Mindez természetesen folyamatos konzultációt igényel a szolgálatok és az
illetékes minisztériumok között.
A NBH feladatrendszerébe nem csak a Magyar Köztársaság ellen tervezett
terrorcselekmények megelőzése, illetve elhárítása tartozik bele, hanem azoknak a
terrorszervezeteknek a felderítése is, melyek Magyarországot nem az általuk elkövetendő
terrorcselekmény célországának tekintik, hanem hazánkat kívánják felhasználni átutazásra,
megbúvásra, bázisépítésre, infrastrukturális hátterük létrehozására, esetleg itt kívánják
megtervezni más államok ellen irányuló akcióikat. A demokratikus viszonyokkal együtt járó
nyitottság, Magyarország földrajzi fekvése és kedvező gazdasági adottságai még vonzóbbá
tehetik az országot egyes terrorista csoportok számára. Ez a biztonsági kihívás már
önmagában megalapozza a folyamatos terrorfelderítő és elhárító munka szükségszerűségét.
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12.2.6.5.

A Katonai Felderítő Hivatal feladatai a terrorlehárításban

A KFH a Magyar Köztársaság katonai felderítő szolgálata, mely békeidőben a kormányzati
hírigényeket és a Honvéd Vezérkar hadászati munkájához szükséges információkat szerez
be, munkáját – hasonlóan az IH-hoz – alapvetően az ország határain kívül, külföldi
irányultsággal folytatja, de ha ez szükségessé válik, hazai területen is működhet. A KFH-t az
Nbtv. a 6. § d) pontja hatalmazza fel arra, hogy információkat gyűjtsön a fegyveres erők
biztonságát veszélyeztető terrorszervezetekről.
A terrorcselekmények felfedése érdekében végzett hírszerző tevékenységet sok esetben nem
lehet elválasztani polgári és katonai szempontok szerint, hiszen a terrorszervezetek sem ilyen
elhatárolódás szerint tervezik és hajtják végre akciójukat. Példaként lehetne hozni a
szeptember 11-i amerikai célpontok ellen végrehajtott terrortámadást, melynél a
terrorszervezet akciótervében egyaránt szerepelt polgári (World Trade Center) és katonai
(Pentagon) objektum. Nyilvánvaló, hogy a szolgálatok feladatrendszerében sok esetben
párhuzamosan megjelenő terror elhárítással kapcsolatos teendők csakis szoros
együttműködéssel és koordinációval oldható meg eredményesen. Hasonlóan az IH NBH-felé
meglévő kötelezettségéhez, a KFH-nak is azonnal továbbítani kell minden olyan információt
a Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) felé, mely összefüggésbe hozható a Honvédelmi
Minisztérium, illetve a Magyar Honvédség szerveinek terrorveszélyeztetettségével. Az adott
terrorcselekmény felderítése a nyomozás elrendeléséig katonai vonatkozások felmerülése
esetén kizárólag a KBH hatáskörébe tartozik.
A magyar katonai hírszerzés működésében is új fejezetet nyitott a NATO-tagság elnyerése,
melynek folytán a KFH is nagyobb támogatottsággal, és szélesebb vertikummal végezheti
feladatait. A szövetségen belül az egész felderítő részleg egységes szakmai irányítás alatt áll,
a beérkezett hírszerzési adatok és információk adaptálása, összevetése és a döntéshozók
számára történő előkészítése a Nemzetközi Katonai Törzs szervezetébe tartozó Hírszerző
Osztály (Intelligence Division) feladata. Ez az osztály koordinálja az egyes tagállamok
hírszerző szolgálatainak a Szövetség érdekében folytatott tevékenységét.
Évente két alkalommal ülésezik a NATO Hírszerzési Fóruma (NATO Intelligence Board),
melyben az egyes országok katonai hírszerzéseinek vezetői tanácskoznak. Természetesen a
szövetségen belüli hírszerzési koordináció elsősorban a tagállamok nemzeti felderítése által
megszerzett hadműveleti, harcászati információkat fogja össze és osztja el. Azonban a
NATO hírszerzési együttműködési dokumentumaiban is megjelentek már az új biztonsági
kihívások kezelésének kérdései. Természetesen a terrorszervezetek elleni ütközetet nem
lehet kizárólag kémműholdakkal megvívni, a terrorizmus elleni küzdelem a katonai
hírszerzés vonalán – kiváltképp a terrorizmust támogató államokkal szemben – ennél jóval
komplexebb eszközöket igényel.
A magyar nemzetbiztonság szempontjából feltétlenül jelentős tényező – és itt nem csak a
katonai vonatkozásokra kell gondolni – hogy a NATO-tagsággal párhuzamosan
Magyarország kapcsolódhatott egy olyan információs rendszerhez, melybe a jelentéseket
zömmel az igen jelentős technikai, személyi, anyagi feltételekkel rendelkező amerikai, brit,
francia és német hírszerző szolgálatok szállítják. Persze a közös hírszerzéssel kapcsolatban
feltétlenül fontos különbséget tenni elsődleges hírszerzési adatok – ügynöki jelentések,
lehallgatott telefonbeszélgetések, műholdfelvételek – és az azokra épülő elemzések között. A
nemzeti hírszerző szervek természetesen szívesebben adnak ki elemzéseket és értékeléseket,
mint primer jelentéseket, hiszen például egy iraki terrorista kiképzőtáborról szóló ügynöki
jelentés nyers továbbítása könnyen életveszélybe sodorhatná az információ forrását. Néha
még az ügynökjelentésekre épülő elemzések is nagyon kényes anyagnak számítanak,
ugyanis ha egy kormány alaposan tanulmányoz egy másik kormánytól származó és nem
kellően „fertőtlenített” (azaz az információ forrására utaló adatoktól megtisztított) jelentést,
esetleg bepillantást nyerhet annak hírszerzési kapacitásába.
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12.2.6.6.

A Katonai Biztonsági Hivatal feladatai a terrorelhárításban

A KBH a Nbtv. 7. § c) pontjának megfogalmazása szerint a Honvédelmi Minisztérium és a
Magyar Honvédség szervezeteinél felderíti és elhárítja a külföldi hatalmak, személyek vagy
szervezetek terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseit.
A KBH-val kapcsolatban a Nbtv. másképp fogalmazza meg a terror elhárítás feladatait, mint
az NBH esetében. Itt ugyanis nincs olyan jellegű szűkítés, hogy a KBH akkor végezheti az
előzetes felderítést, ha a terrorcselekményről a bejelentés hozzá érkezett meg, vagy ő szerzett
róla tudomást. Ez pedig a törvényalkotó egyértelmű szándékát mutatja, hogy a KBH minden
olyan ügyben jogosult eljárni, ami kapcsolatba hozható a Honvédelmi Minisztériummal és a
Magyar Honvédséggel, illetőleg, ami saját működési területén jelentkezik. Ebből
természetesen az is következik, hogy ha például a rendőrség (és természetesen a többi
rendvédelmi szerv is), vagy a többi nemzetbiztonsági szolgálat katonai vonatkozású
terrorcselekmény nyomára bukkan, haladéktalanul köteles továbbítani az információt a KBH
felé. Különösen indokoltnak látszik ez abban az esetben, amennyiben egy terrorszervezet a
Magyar Honvédség szervezetén belül próbál meg kapcsolatot létesíteni. Ez esetben kellő
felderítési lehetőségekkel – a katonai létesítmények zárt jellege miatt – kizárólag a KBH
rendelkezik.
A katonai elhárítás speciális feladatát képezi a katonai objektumok terrorista csoportok ellni
biztosítása is. A különböző fegyverraktárak, bázisok, adatkezelési objektumok gyakran
jelennek meg, mind terrorszervezetek célpontjai, és nem kizárólag rombolási célzattal,
hanem a fegyverkészletek és más katonai technológiák megszerzésének szándékával. Az
objektumvédelmi feladatok mellett a katonai szállítások biztonságának szavatolás, valamint
a Magyar Honvédség vezető beosztású tisztjeinek védelme is a KBH feladatrendszerében
jelenik meg.
12.2.6.7.

A magyar nemzetbiztonsági célszerű struktúra reformjának terror elhárítási
vonatkozásai

Az egyes szolgálatok terror elhárítással kapcsolatos feladatainak áttekintése után szólni kell
röviden a magyar nemzetbiztonsági struktúra felépítésével, valamint a szolgálatok közötti
koordinációval kapcsolatos változtatási célszerűségekről is, mivel azok alapvetően
határozhatják meg a jövőben a magyarországi terror elhárítás rendszerét.
Azokban az államokban, ahol – a magyarországi modellhez hasonlóan – több szolgálat is
működik, a nemzetbiztonsági struktúráknak alapvetően három alaptípusa alakult ki. Létezik
az úgynevezett „versengő, vagy konkuráló modell”, melyben valamennyi szolgálat
elsősorban az általa kiépített személyi és technikai hálózatra építve szerzi meg a kívánt
információkat. Ennek kétségtelen előnye, hogy egy adott üggyel kapcsolatban a különböző
szolgálatoktól beszerzett információk egybevethetők, ütköztethetők a politikai döntéshozók
által. Hátrányai közé tartozik viszont, hogy – akár az operatív akciók hatásfokát is csökkentő
– átfedések alakulhatnak ki egy-egy üggyel kapcsolatban, másrészt ez egy drága rendszer,
ugyanazokra a biztonsági kihívásokkal párhuzamosan több saját technikai és személyi
hírszerző rendszert üzemeltető szolgálat foglalkozik, melyek az általuk leadott jelentésekkel
próbálják hatékonyságukat bizonyítani – a költségvetési pénzeszközök felett is diszponáló –
döntéshozók előtt.
Beszélhetünk úgynevezett „szektoriális modellről” is, melyben a különböző szolgálatok
egyes minisztériumok alárendeltségében működnek. Itt általában a hírszerzés a külügy-, a
katonai szolgálatok a hadügy-, míg a belső biztonsági szolgálatok a belügyminiszter
felügyelete alatt állnak. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy az egyes tárcák vezetői
könnyebben juthatnak az őket igazán érdeklő információkhoz, hátránya azonban, hogy a más
minisztériumok, illetve állami szervek számára is releváns információk sokszor nem
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kerülnek az érdekeltek kezébe idejében, ami a döntéshozatali folyamat minőségére lehet
káros következménnyel.
Végül létezik a magyarországi szakemberek és a kérdéssel foglalkozó szakértők között
egyaránt népszerűnek mondható úgynevezett „kooperáló modell”, ahol a szolgálatok
függetlenségüket megőrizve szerzik be az információkat, ám működik egy – a szolgálatok
vezetőit és az ügyekben érintett minisztériumok képviselőit tömörítő – koordináló szerv. Ez
a rendszeresen ülésező testület az ügynökségek feladatainak meghatározásában játszik fontos
szerepet, valamint e testület vezetője van felhatalmazva arra, hogy a szolgálatoktól bejövő
jelentéseket továbbítsa a kormányzat számára. E rendszer kétségtelen előnye, hogy az adott
ügyekhez kapcsolódóan kizárhatóak a jelentősebb párhuzamosságok, és a fontosabb
információk valamennyi érdekelt – és annak megismerésére jogosult – személyhez eljut.
Hátránya talán az, hogy az egyes kérdésekhez kapcsolódó véleménykülönbségeket már az
adott testületben elsimítják, a döntéshozók elé sokszor már csak a legkisebb közös nevezőre
alapozott vélemények jelennek meg (szerencsésebb esetben azért jelzik a meglévő
véleménykülönbségeket, ám a javasolt döntési alternatívákat ilyenkor is próbálja a testület
erősen redukálni).
Azt persze hangsúlyozni kell, hogy két külön kategóriát képez a szolgálatok által ellátott
klasszikus titkosszolgálati munka (politikai, katonai, gazdasági információk beszerzése és
megvédése), valamint az úgynevezett új kihívásokkal kapcsolatos biztonsági tevékenység,
ahová a terrorizmus elleni küzdelem is tartozik. Ez utóbbiakkal kapcsolatban – a közös
feladatok miatt – még inkább szükségesnek látszik az intézményesített koordináció, nem
csak a szolgálatok, de a többi érdekelt rendvédelmi szerv között is.
Rátérve a hazai struktúra sajátosságainak vizsgálatára, azt elöljáróban feltétlenül meg kell
jegyezni, hogy a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok felépítését és működését szabályozó
Nbtv. nyugat-európai mércével mérve is sok szempontból kiállja az összehasonlítást.
Kiemelkedő részletességgel szabályozza a szolgálatok által alkalmazható eszközöket, és az
Országgyűlés mindig ellenzéki képviselő elnöklete alatt álló Nemzetbiztonsági Bizottsága
számára is jelentős ellenőrzési jogosítványokat biztosít. Természetesen az mindig a
Bizottság többségét alkotó kormányzati többség felelőssége, hogy mennyire él az ellenőrzés
eszközeivel.
A jelenleg érvényben lévő szabályozás által a szolgálatok számára meghatározott feladatok
azonban néhány ponton átfedéseket mutatnak. Ez még akkor is igaz, ha a szolgálatok egyes
ügyek felderítésénél „más irányultsággal” működnek. Talán a leginkább szembeötlő kérdés a
szolgálatok és a rendőrség és az NBH terrorcselekményekkel kapcsolatos felderítő
feladatainak – fentebb már elemzett – párhuzamossága. Mindenféle változtatási elképzelés
megfogalmazása előtt azt le kell szögezni, hogy mivel mind a Nbtv., mind a rendőrség
működését szabályozó törvény kétharmados jogszabály, így bármilyen létező struktúrának,
illetve a terrorelhárítással kapcsolatos feladatrendszer módosítása politikai konszenzust
igényel a parlamenti pártok között. Az elmúlt évek tapasztalati azt mutatták, hogy a
szükséges közös nevezőt nem tudta megtalálni a kormánytöbbség.
Mindez reálisan nézve azt jelenti, hogy a jelenlegi törvényi háttér adta lehetőségek mellett
kell megtalálni azokat a megoldásokat, melyek folyamatos koordinációt eredményeznek
majd a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a rendőrség és a titkos információgyűjtésre
jogosult szervezetek között. Ez pedig leghatékonyabban kormányzati szinten képzelhető el.
Szakmai körökben több változat is felmerült a szolgálatokat, az érintett rendvédelmi
szerveket és minisztériumokat összefogó szerv felállítására. E tervezett testülettel
kapcsolatban szóba került már a Hírszerző Közösség, illetve a Nemzetbiztonsági Szolgálatok
Tanácsa megjelölés is. A lényeg nyílván nem is az elnevezésben rejlik, hanem abban, hogy a
feladatok pontosan meg legyenek fogalmazva, és a testület koordinációs munkáját valaki
összefogja, mivel az eseti konzultációk önmagukban nyílván nem képesek megszűntetni a
jelenleg létező párhuzamosságokat.
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Magyarországon 2001 áprilisától kezdte meg működését a 2000. évi CXXVI. törvény által
felállított Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ, mely információkat igényelhet,
valamint információkat nyújthat a nemzetbiztonsági szolgálatoknak és a titkos
információgyűjtésre jogosult szervezeteknek. A szervezett bűnözéssel kapcsolatos
intézményesített együttműködés – sikeressége esetén – például szolgálhat a terror elhárítási
koordináció területén is. Természetesen itt nem egy újabb intézmény létrehozása látszik
célszerűnek, sokkal inkább az együttműködési terület kibővítése. A tervezett
struktúraváltással és a hírszerzési feladatok meghatározásával kapcsolatban megjelent az
elvárás is, hogy a titkosszolgálati munkában a prognosztikus tevékenységnek – azaz nem
csak a meglévő biztonsági kockázatoknak, hanem a várható kihívások feltérképezésének – a
jelenleginél hangsúlyosabb szerepet kell kapnia.
Összegzésként elmondható, hogy kizárólag a politikai akarat – pontosabban a parlamenti
pártok közötti konszenzus - tudja rákényszeríteni arra a szolgálatokat, a terrorcselekmények
felderítésében feladatokkal rendelkező rendvédelmi szerveket és a minisztériumokat, hogy
intézményesített, érdemi együttműködés alakuljon ki a nemzetbiztonsági feladatok – így a
terrorelhárítás területén is.
12.2.6.8.

Összefoglalóan a terrorizmus alapvető nemzetbiztonsági illetékességéről

A szakértők a jövőben a biztonság újabb dimenzióit érintő problémák megjelenését vetítik
előre. Továbbra is kiemelt szerepet tulajdonítanak a politikai, vallási és ideológiai indíttatású
terrorista akcióknak. A szervezetek – főként a Közel-Kelet megoldatlan problémáiból
adódóan – saját államuk megalapítása érdekében vagy más államok gazdasági, kormányzati,
vagy egyéb területének gyöngítése céljából további súlyos akciókat követhetnek el. Az
etnikai, vallási és anarchista jellegű akciók a legnagyobb valószínűséggel Európa területén
következhetnek be. Európa helyzetét, biztonságérzetét tovább gyengítheti a belső (ETA,
IRA, szélsőséges csoportok, alvó cellák, diaszpórák) és külső terrorista csoportok (beutazó,
letelepedő szélsőséges vallási fanatikusok) tevékenységének felerősödése.
A szakértők különösen veszélyesnek tartják az úgynevezett "szürke szféra" akcióinak
következményeit. Az ilyen típusú akciókat az anarchiára való törekvés és a szervezett
bűnözés felerősödése jellemzi. Az úgynevezett "szuper terrorizmushoz" pedig a nukleáris,
radiológiai anyagok, biológiai és kémiai anyagok felhasználása tartozik. Veszélyt jelenthet a
radiológiai anyagok (pl.: 60-as izotópszámú kobalt, és 127-es izotópszámú cézium)
megszerzése, felhasználása.
Az elmúlt négy év során világviszonylatban kétségtelenül romlott a helyzet mind a
terrorcselekmények, mind pedig a merényleteknek áldozatul esők számát tekintve. Ha
azonban térségekre lebontva is megvizsgáljuk az adatokat, akkor kiderül, hogy a
terrorfenyegetettség csupán a világ bizonyos térségeiben nőtt, sőt néhol drasztikusan (pl. a
Közel-Keleten, Dél-Ázsiában és a posztszovjet térségben), máshol viszont jelentősen
csökkent (így az Egyesült Államokban és Kelet-Közép-Európában, sőt tendenciáját tekintve
Nyugat-Európában is). Ha pedig még ennél is tovább megyünk, akkor kiderül, hogy a
legtöbb merényletet Irakban, az Izrael által megszállt területeken, Kasmírban, Kolumbiában,
Észak-Írországban, Spanyolországban, Thaiföldön, Afganisztánban, Oroszországban,
Franciaországban, illetve Pakisztánban követték el. A legtöbben pedig Irakban, az Egyesült
Államokban, Oroszországban, Kasmírban, Kolumbiában, Pakisztánban, Izraelben, Indiában,
Afganisztánban és az Izrael által megszállt területeken estek áldozatul
terrorcselekményeknek.
A terrorcselekmények és az áldozatok száma azonban nem mindig jelzi egy-egy ország
terrorfenyegetettségének igazi mértékét, mert bár például szeptember 11. borzasztóan sok
áldozatot követelt, azóta Amerikában csupán nyolc ember halt meg terrortámadás
következtében, a cselekmények száma pedig korábban sem volt jelentős. Emellett vannak
országok és térségek, ahol bár a merényletek száma magas, ezeknek mégis kevesen esnek
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áldozatul (pl. Görögország, Franciaország), s vannak olyan országok, ahol kevés ugyan a
terrorcselekmény, de nagyon nagy az áldozatszám (pl. Angola, az Egyesült Államok,
Uganda, Szudán). Vagyis nagyon sok szempontot kell elemeznünk ahhoz, hogy hiteles képet
kapjunk egy-egy ország terrorfenyegetettségéről. Az általunk áttekintett adatokból az derül
ki, hogy napjainkban a világnak nem mindig azok a térségei igazán terrorfenyegetettek,
amelyekre az Egyesült Államokban és Európában a politikusok beszédei hivatkoznak. Ezt
igen komoly ellentmondás, különösen egy olyan helyzetben, amikor egyes politikusok a
szabadságjogok korlátozásának szükségességét hirdetik a terrorfenyegetettségre hivatkozva.
Nem tekinthető szerencsésnek azt sem, hogy a politikusok és a média szívesen beszélnek
általában a terrorizmusról, mert mind a fenyegetettség, mind a terrorizmus elleni harc
komoly mértékben függ attól, milyen típusú terrorizmussal állunk szemben. A világ
terrorcsoportjainak túlnyomó többsége ugyanis napjainkban is a „nemzeti terrorizmus"
kategóriájához tartozik, vagyis csupán lokális vagy szubregionális szinten tevékenykedik.
Bár a fennmaradók egy részének hatóköre regionális, esetleg régiókon is átívelő, de az
esetek túlnyomó többségében itt is viszonylag pontosan behatárolható az a terület, amelyet
fenyegetnek (pl. a törökkurd, iráni, palesztin militáns csoportok, illetve az albán
szeparatisták stb.). S végül számolni kell az ún. globális terrorizmussal, amelyet 2001
szeptemberében ismert meg a közvélemény.
Az említett felosztás a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából is döntő körülmény. Mert
Európa például az északír, a baszk, vagy a korzikai szeparatisták, a mediterrán országok
anarchistái elleni több évtizedes harcát úgy vívta, hogy elkerülte a szabadságjogok jelenleg
kilátásba helyezett korlátozását, s ha nem is volt képes megnyerni ezt a küzdelmet, a nemzeti
terrorista szervezetek tevékenységének kockázatát, legalábbis elviselhető mértékűre
csökkentette. Olyannyira, hogy ezek tevékenysége következtében – a MIPT adatai szerint –
csupán harmincnégy ember vesztette életét Nyugat-Európában 2001 szeptembere óta. Az
európai országok egyébként, annak ellenére, hogy hivatalosan tagjai a világméretű
terrorizmusellenes koalíciónak, a nemzeti terroristáikkal folytatott harcukat napjainkban is
maguk igyekeznek megoldani, s ezt számos tekintetben elkülönítik az Egyesült Államok
által meghirdetett és vezetett terrorizmus elleni háborútól. Vagyis ez utóbbi praktikus
értelemben az „új típusúnak”, „globálisnak”, vagy al-Kaida-típusúnak nevezett terrorizmus
ellen folyik. Még akkor is, ha eszköztárának egyes elemei vitathatatlanul megkönnyítik és
megkönnyíthetik a nemzeti terrorizmus elleni küzdelmet.
12.3. „Szép új világ” vagy a terrorizmus ma322
Az emberi társadalom fejlődése során talán soha nem volt még ekkora szakadék a világ fejlett és
fejletlen részei között, talán soha nem volt még ilyen kilátástalan, reménytelen a helyzete a
szegények milliárdjainak és talán soha nem volt még olyan nagyképű és farizeus a fejlett világ,
mint napjainkban. Ha valami, akkor ez a mai, kvázi korlátlan lehetőségekkel rendelkező
nemzetközi terrorizmus igazi oka.
A 2001. szeptember 11-én elkövetett merénylet megváltoztatta a történelmet. A XXI. századba
történő történelmi léptékű átlépés valójában nem a szocialista világrendszer 1989/90-es
összeomlásával, és nem az ezredfordulóval köszöntött ránk, hanem a New York-i World Trade
Center földig rombolásával. A XX. század második felének problémáira addig adott társadalmi,
politikai és katonai válaszok látszólag elvesztették érvényüket. Ahogy a XIX. század elhúzódott
1914-ig, mi nem voltunk ily szerencsések, nem kaptunk pluszba, csak egy esztendőt. A
szeptember 11-én bekövetkezett események felgyorsították a történelem kerekét. A neoliberális
irányítottságú globális gazdasági modell meghatározó szereplői a bekövetkezett tragikus
események kapcsán mind határozottabban érvényesítik politikai érdekeiket, mely jelenség erős
szinkronizációt mutat a marxi társadalom felfogás egyik alapelvével, az alap és a felépítmény, a
gazdaság és a politika ok-okozati kapcsolatával, elválaszthatatlan összefonódásával. Az új
típusú neokolonizáció (gyarmatosítás), a neoliberális globalizáció, megtalálta paripáját a
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nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem (NTEK) ideológiájában. Sajnos mindkét elem velünk
élő törvényszerű gazdasági és történelmi valóság. Egyikből sem kértünk, mégis részeivé váltak
hétköznapjainknak. Az új típusú gazdasági rend megerősödése törvényszerűen okozza, magával
hozza és erősíti (erősítette) a neki ellenálló (ideológiai) mozgalmakat. A zömmel baloldali
irányultságú, de jobboldali – főként nacionalista – hangokkal is rendelkező neoliberális
globalizáció-kritikai mozgalmak azonban nem azonosíthatóak a terrorizmussal. Amíg a
neoliberális globalizáció-kritikai mozgalmak tiltakozó kifejezési módjai megmaradnak a
nemzeti és nemzetközi világtalálkozók, tüntetések, felvonulások, sztrájkok, illetve a
munkavállalók és munkaadók, vagy a civil szerveződések és az államszervezet közötti
különböző érdek- és értékegyeztető tárgyalások, vagyis a politikai csatározások színterén, addig
velük kapcsolatban nincs helye a terrorizmus kifejezésnek. A tiltakozó megmozdulásokon
megnyilvánuló erőszakos cselekmények vagy a hatalom (rendőrség, titkosszolgálatok)
provokációi, vagy olyan szélsőséges csoportok (bal- és jobboldaliak egyaránt) cselekedetei,
melyektől maguk a szervezők is elhatárolódnak.
A szocialista világrendszer megszűnése óta keresik a helyüket és szerepüket a győztes
kapitalista világrendszer militaristái. A hadiipar, mely a Szovjetuniót gazdaságilag tönkretette,
az Egyesült Államok gazdaságát időről-időre talpra állítja. A volt Jugoszlávia területén folytatott
béketeremtés, majd békefenntartás, a jugoszláviai légi háború, a terrorizmus elleni „szent
háború” jegyében mért afganisztáni „válaszcsapás”, a tervezett iraki „megelőző csapás”, a „lator
államokat” féken tartó rakétavédelmi rendszer, a NATO haditechnikai rendszereinek
korszerűsítése és gyorsreagálású erőinek a felállítása kiváló lehetőséget nyújt az Egyesült
Államok hadiipara számára a fejlődésre. Már-már munkanélkülivé váltak a „gonosz
birodalmának” megszűnésével, amikor mint fuldoklónak a mentőöv, jött a nemzetközi
terrorizmus és „meggyalázta” a világ csendőrét. A terrorizmus nem a XX. vagy a XXI. század
találmánya. Amennyiben elfogadjuk azt a meghatározást, hogy a terrorizmus politikai célból
elkövetett köztörvényes bűncselekmény, a társadalmak fejlődési menetében évszázadok óta
lépten-nyomon találkozhatunk olyan eseményekkel, melyekben a politikai akarat köztörvényes
erőszakos cselekedetekben nyilvánult meg. Az ilyen cselekedetekre az európai kultúrkörben a
terrorista jelzőt a francia forradalom óta használjuk. A cselekmény természetesen mindenkor a
róla ítéletet mondó hatalom vagy politikai csoport érdekeinek megfelelően minősül(t)
terroristának vagy szabadságharcosnak, jogos cselekedetnek vagy bűncselekménynek,
bűntettnek. A minősítés változhatott az őt tükröző érdekeknek megfelelően politikai, hatalmi
vagy etnikai hovatartozás szerint, illetve térben és időben, vagy ezek kombinációjával egyaránt.
A terrorista cselekmények megítélése során a politikai indíttatás jelenti a legnagyobb problémát.
Minden állam üldözi a köztörvényes bűncselekmények elkövetőit, ugyanakkor az alapvető
emberi jogok közé tartozik a politikai nézetek jogi védelme is. Azon államok, melyek politikai
nézeteit képviselik a terroristák, természetes „menekülési” lehetőségeket jelentenek az
elkövetők számára. Gyakran előfordul, hogy a terroristákat ezek az államok nem adják ki a
terrorista cselekményt elszenvedő ország hatóságainak, és csak látszat büntetésben részesíti
őket. Mivel az alapvető emberi jogokat és azok tiszteletben tartását az ENSZ Alapokmánya és a
legtöbb állam alkotmánya is rögzíti, a jelenleg érvényesülő nemzetközi tendencia szerint az
államok egymás közötti két- és többoldalú szerződésekkel igyekeznek biztosítani az
együttműködést, hangsúlyosan a terrorista cselekmények politikai okoktól való elválasztásával,
illetve a kiadatással. Ugyanakkor bizonyos terrorcselekmények hivatalból történő üldözésére
minden állam hajlandó (diplomaták védelme, a légi közlekedés és a tengeri hajózás
biztonságának szavatolása, illetve az ezek ellen elkövetett terrorcselekmények üldözése).
Napjaink egyik legnagyobb biztonsági kihívása (a fejlett világ által deklaráltan) jelenleg a
nemzetközi terrorizmus, mely a 2001. szeptember 11-én elkövetett cselekménnyel háttérbe
szorított más, legalább ilyen – ha nem súlyosabb –, az emberiség élhető jövőjét veszélyeztető
problémákat (neoliberális globalizáció, „fenntartható” növekedés, környezetszennyezés, fajok
pusztulása, génmanipuláció, globális felmelegedés, „gazdag észak–szegény dél”, migráció,
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proliferáció, szervezett bűnözés, lokális fegyveres konfliktusok stb.). Prioritást a küzdelemnek
az a jelenség ad, hogy a terrorizmus a legfejlettebb országok és állampolgáraik biztonságát
veszélyezteti, nem utolsó sorban a világ egyetlen gazdasági-katonai-politikai szuperhatalmát, az
Amerikai Egyesült Államokat. Természetes következménye az eseményeknek, hogy az Egyesült
Államok felveszi a kesztyűt, hisz nagyszerű lehetőséget lát világhatalmi és világcsendőri
szerepének megerősítésére, az amerikai gazdasági, politikai, katonai és társadalmi érdek- és
értékrend terjesztésére és világméretű védelmére. Költségkímélési szempontokból maga mögé
sorakoztatja a küzdelemhez a világ legnagyobb és általa vezetett katonai szövetségét a NATO-t;
a szintén nyugalmukat féltő fejlett gazdaságú országokat (Kanada, Nyugat-Európa, Japán); a
saját belső (általában etnikai-politikai alapú) terrorizmusukkal küzdő országokat (Oroszország,
Kína, Nagy-Britannia), és területi-hadszíntéri szükségszerűségből néhány kevésbé demokratikus
(néhány esetben diktatórikus) társadalmi berendezkedésű fejletlen, vagy kevésbé fejlett országot
(Pakisztán, egyes arab országok, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Üzbegisztán, stb.).
Kényszeredetten, de megvárja az ENSZ felhatalmazását (Irak), vagy még azt sem (Jugoszlávia–
Koszovó). Szeptember 11-e előtt is volt terrorizmus, a világ számos pontján haltak meg ártatlan
emberek az arctalan erőszak következtében, de ez nem sértette olyan mértékben az Egyesült
Államok érdek- és értékrendszerét, hogy nemzetközi koalíciót hozzon létre az ellene való
küzdelemre és „szent háborút” indítson az általa veszélyesnek minősített országok ellen.
Óhatatlanul is felmerül a gazdaságföldrajzot ismerő emberek fejében, hogy van-e összefüggés a
terrorizmus elleni küzdelem jegyében indított vagy tervezett háborúk és azon tények között,
hogy Afganisztán hatalmas földgáz-, Irak pedig kőolaj-készletekkel rendelkezik, illetve, hogy a
szövetségesi rendszerbe tartozó Kaukázuson túli országok területén, a Kaszpi-tengeri olajmezők
közelében amerikai támaszpontok létesültek, ahol több ezer amerikai katona állomásozik. A
terrorizmus elleni harc következtében az Egyesült Államok igen jelentős gazdasági, katonai és
politikai befolyásra tesz szert a közép-ázsiai térségben, a világ legjelentősebb ásványi olaj
készleteinek a közelében. A prágai NATO csúcstalálkozón elfogadott „megelőző csapás” elve
pedig feljogosítja az Egyesült Államokat és szövetségeseit arra is, hogy a világ bármely
országára csapást mérjen, vagy azzal fenyegessen, amennyiben azt gazdasági, politikai vagy
katonai érdekei úgy kívánják. A kiszemelt célország pedig könnyen keveredhet a „terroristaállam” gyanújába vagy vádjába, ha a CIA is úgy akarja, természetesen szigorúan az amerikai
nemzetbiztonsági érdekek szerint, melyek képviseletére a CIA törvényileg is el van kötelezve.
12.3.1.

A terrorizmus elleni küzdelem „hadszínterei”

Amennyire gazdag és változatos a világ különböző pontjain fellángoló terrorizmus
kialakulásának ok-okozati rendszere, illetve megjelenési formája, olyan változatossá és
gazdaggá válik az ellene folytatott harc módszer- és eszközrendszere is. Mivel a terrorizmus
nagyon összetett, komplex társadalmi jelenség, az ellene való küzdelem szükségszerűen át
kell, hogy ölelje a társadalmi, az állami, a közösségi és az egyéni lét gazdasági, jogi, politikai,
katonai, igazgatási, etnikai és kulturális, stb. vetületeit is. A tudományos-technikai haladás
következtében a világ nem csak számunkra zsugorodott össze, hanem a terroristák, a
terrorizmus számára is. Bár továbbra is lesznek földrajzilag elszigetelt válsággócok, ahol a
terrorizmusnak alapvetően etnikai okai vannak (Észak–Írország, baszk–spanyol, izraeli–
palesztin, hutu–tuszi viszony Ruandában, kurd probléma), a korszerű technikai és technológiai
rendszerek alkalmazásával, felhasználásával a terroristák a világ bármely pontján, bármikor
váratlan csapást mérhetnek, olykor igen súlyos következményekkel.
12.3.1.1.

A terrorizmus elleni küzdelemnek hat fő feladatra kell összpontosítania
erőforrásait:
• a terrorizmus megjelenésének, kiváltó okainak megszüntetése;
• a készülő, tervezett cselekmények időben történő felfedése és megakadályozása;
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• a terrorista cselekmények közvetlen megakadályozása, elhárítása;
• a bekövetkezett csapások hatásainak, következményeinek csökkentése;
• a z elkövetők felfedése, elfogása;
• a z elkövetők felelősségre vonása.
– Az első feladat hordozza magában a leghumánusabb, legbékésebb módszereket és
eszközöket, ugyanakkor hosszú ideig tart. Jellemzően politikai, gazdasági és jogi
eszközöket, módszereket igényel a terrorizmus okainak megszüntetése, a válsággócok
felszámolása. Ide tartozik a népek, nemzetek önrendelkezéshez, függetlenséghez való
jogainak a tiszteletben tartása és biztosítása (például az orosz–csecsen, kínai–ujgur,
spanyol–baszk, izraeli–palesztin válságok), a neokolonializmus, a neoliberális
globalizáció megszüntetése, a faji megkülönböztetés, a rasszizmus (például a ruandai
hutu–tuszi probléma, egyes afrikai országokban a fehér lakosság hátrányos
megkülönböztetése) megszüntetése, a vallási ellentétek csökkentése. Nem
elhanyagolható a konfliktusban résztvevő nemzetek, népek, vallási és társadalmi
csoportok, illetve az egyének felelősségérzetének, toleranciájának, a másság
tiszteletének, elfogadásának növelése és az erőszak eszközeinek, módszereinek
alkalmazásáról való békés lemondatásnak a jelentősége, egyfajta pozitív
tudatformálásnak a fontos szerepe. Csak az első területen elért sikerek, a terrorizmus
kiváltó okainak a megszüntetése jelenthet az emberiség számára békés, emberi,
kulturált, kiszámítható és élhető, emberhez méltó jövőt. Ha az első területen nem
sikerül jelentős sikereket elérni, akkor a fennmaradó öt területen való küzdelem az
emberiség számára egyet jelent a probléma hosszan tartó fennmaradásával, az
emberiség megosztottságával terroristákra és ártatlanokra, jókra és gonoszokra, ebből
kifolyólag az erőszakkal való tartós együttéléssel, a szabadság- és más alapvető emberi
jogok korlátozásával, a folyamatos frusztráltsággal, a humánum csökkenésével.
– A második feladat főerőkifejtését a hírszerző és az elhárító szolgálatok végzik. Ehhez
igen kiterjedt ügynöki hálózatot kell létrehozniuk és fenntartaniuk, illetve a
legkorszerűbb csúcstechnológiát kell alkalmazniuk nagy mennyiségben, mivel a
tervezett terrorista cselekmények időben történő felfedése és megakadályozása
leghatékonyabban a válsággóc területén, a terrorista gondolat születésének helyszínén
történhet meg. Ugyanakkor a „hálózat” mind hatékonyabb működtetése jelentősen
sértheti az alapvető szabadságjogokat. Például az Egyesült Államok Védelmi
Minisztériumában létrehozott Éberségi Hivatal elindított egy „Totális Éberségi
Programot”, melynek keretében a hivatal magánszemélyek adatait fogja gyűjteni
(internetes levelezés, web helyek látogatása, hitelkártyás vásárlás). (Népszabadság
Online, 2002. 11. 26.). Köztudomású, hogy az amerikai titkosszolgálatok jelenleg is
folytatnak számítógépes adatgyűjtést a terrorizmusban való részvétellel gyanúsított
személyekről, éljenek bárhol a világban. Ehhez a területhez tartozik a megelőző csapás
mérésének elve is. Az ENSZ Alapokmánya biztosítja a jogos önvédelem elve alapján a
háborús támadás megelőzése érdekében mérendő megelőző csapás lehetőségét. Ha
nem sikerül a terrorizmus okai megszüntetésében jelentős eredményeket elérni, és
ezáltal elmélyül, szélesedik a most megkezdett harc, igen kockázatossá válhat a
megelőző csapás elvének érvényesítése. A fejlett világ könnyen beleeshet abba a
csapdába, hogy gazdagságának további fenntartása és a fontos gazdasági erőforrások
birtoklása érdekében, mindenkori aktuális gazdasági-politikai érdekeinek megfelelően,
a neki nem tetsző országokat terrorista gyanúba keverje és ellenük megelőző
csapásként háborút indítson és fegyveres erővel kényszerítse őket érdekei
kiszolgálására. Ilyen gyanúba keveredett most az Egyesült Államok az Irak elleni
háborúra történő előkészületekkel is.
– A harmadik feladat a terrorista cselekmények közvetlen megakadályozása, elhárítása.
Mivel a terrorista cselekmények térben és időben általában váratlanok és rövid
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lefolyásúak, közvetlen elhárításukra, megakadályozásukra nagyon kevés a lehetőség.
A hatékony elhárításnak passzív és aktív módszerei egyaránt vannak. A passzív
módszerekhez tartozik a terrorista cselekményekhez felhasználható eszközöknek a
szigorú ellenőrzése, védelme, terrorista kezekbe történő kerülésének a
megakadályozása, az államigazgatási objektumokba való szabad bejutás korlátozása,
ellenőrzése. Megnehezíti a passzív védelmet, ha egy országban legális a
fegyverkereskedelem, illetve, hogy a felhasználható eszközök általában a hétköznapi
életben megtalálhatók vagy könnyen beszerezhetőek, előállíthatóak (a természetben
megtalálható, vagy a mezőgazdaságból, a vegyiparból, az egészségügyből kikerülő
mérgek, gombák, baktériumok, vírusok, radioaktív izotópok). Egy ország
sebezhetőségét tovább növeli, ha fejlett informatikai rendszerrel rendelkezik az
államigazgatás és a gazdaság, ezért e rendszerek védelmére különös figyelmet kell
fordítani, és ki kell építeni, fenn kell tartani a szükséges mértékű hagyományos
(informatika nélküli) működés lehetőségét is. Az aktív módszerek alkalmazása a benne
résztvevő szervek (hadsereg, rendőrség kijelölt szervezetei) speciális felkészítését és
felszerelését, állandó készenlétét, gyors alkalmazhatóságát teszi szükségessé. A fejlett
országokban fontossá válik a tömegtájékoztatás, a média védelme és ellenőrzése is.
– A negyedik feladat a csapások hatásainak, következményeinek a csökkentése. A
terrorizmus hagyományos eszközei (lőfegyverek, robbanó anyagok) mellett egyre
valószínűbb a jóval nagyobb pusztító és demoralizáló hatást kiváltó vegyi, biológiai,
sugárzó és nukleáris eszközök alkalmazása. Míg a hagyományos eszközök hatása
általában azonnali vagy rövid idejű, a vegyi, biológiai, sugárzó és nukleáris eszközök
fegyverként történő alkalmazása során a hatás megjelenése az elkövetéstől időben
távolabbra eshet, mely jelentősen megnehezíti az alkalmazásuk megakadályozását,
illetve az elkövetők elfogását. A hatások jelentkezhetnek elszórtan, ha az elkövetés
célja a lakosság demoralizálása, megfélemlítése, az államszervezet működésének
akadályozása, megnehezítése, illetve tömegesen, ha a cél a lakosság pusztítása, az
államszervezet működésének bénítása. A hatások illetve a következmények
csökkentésében részt vesz az egészségügyi ellátó rendszer, a tűzoltóság, a polgári
védelem és a katasztrófavédelem. Tömeges hatás esetén szükségessé válik a hadsereg
hasonló rendeltetésű alakulatainak az alkalmazása, illetve más képességeinek
(viszonylag nagy létszám és annak gyors bevethetősége, őrzés-védelem, műszaki
támogatás, szállítás, elszállásolás, élelmezés, stb.) igénybevétele. Az informatikai
rendszerek elleni támadások káros hatásainak a csökkentésére ki kell építeni, fenn kell
tartani a szükséges mértékű hagyományos (informatika nélküli) működés lehetőségét
is. Mivel a terrorista cselekménynek igen jelentős eleme a médián keresztül történő
megjelenés, nagyon fontos a kívánt médiahatás elérésének a megakadályozása. A
média önkorlátozására nem lehet számítani, ezért szükségessé válhat annak állami
korlátozása, illetve „irányítása”. Fel kell készülni az egyidejűleg több területre irányuló
terrorista cselekmények egymásra gyakorolt hatásainak a csökkentésére is, mely a
védelemben részt vevő szervezetek gyors reagáló képességét, egységes irányítását és
nagyfokú önállóságát igényli.
– Az ötödik feladat az elkövetők felfedése, elfogása, mely alapvetően rendőri, nyomozati
feladat, illetve bizonyos esetekben a rendőrség és a hadsereg erre kijelölt, speciálisan
felkészített és felszerelt szervezetei alkalmazását teszi szükségessé. Nagyon fontos és
egyre nagyobb jelentőséget kap a rendőri szervek nemzetközi (regionális)
együttműködése, mivel a terroristák működési területe – a nagyon erős és határozott
rendőri ellentevékenység miatt – általában több országra is kiterjed (felkészülés, akció,
pihenés).
– A hatodik feladat az elkövetők felelősségre vonása több jogi problémával is jár,
melyekkel előbb már foglalkoztam. Alapvető követelmény, hogy a felelősségre vonás
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mértéke önmagában is legyen bizonyos fokú visszatartó erő. Sok országban
megfigyelhető, hogy a terrorelhárító műveletek során sok terrorista veszíti életét, és
nagyon kevesen jutnak bíróság elé, általában csak azok, akik megadják magukat.
Valószínűleg ez a jelenség is visszavezethető a terrorizmus nemzetközi jogi
megítélésének a problémáira, melynek gyökere a politika meghatározó szerepe a
terrorista cselekményekben. Az államok többsége ezért arra törekszik, hogy a terrorista
cselekedeteket valamilyen módon megfossza politikai jellegüktől, így a honi bírósági
eljárásban illetve a kiadatásban a köztörvényes bűnelkövetőkre vonatkozó törvényeket
és eljárásokat alkalmazhatják.
A szeptember 11-ei események után az Egyesült Államok átértékelte a Nemzetbiztonsági
Stratégiáját, és ennek hatására a világ számos országában végbement ez a folyamat. Ennek
értelmében ma már nem a nukleáris vagy bármilyen hagyományos háború elkerülésének
vagy esetleges megvívásának a kérdése áll a stratégiák élén, hanem a terrorizmus elleni
küzdelem. A terrorizmus elleni hatékony harc megköveteli, hogy abból az államszervezet
minden eleme kivegye a részét, az széles nemzeti és nemzetközi konszenzuson illetve
együttműködésen alapuljon és szünet nélkül kell folytatni. A felsorolt feladatokat térben és
időben különböző intenzitással, de folyamatosan kell végezni az alábbi területeken:
gazdaság, pénzügy, kereskedelem, politika, diplomácia, bűnüldözés, honvédelem és a
katonai erő alkalmazása külföldön, polgári-védelem, katonai és polgári hírszerzés, elhárítás,
jogrendszer, kommunikáció, tömegtájékoztatás, hírközlés és informatika.
A terrorizmus elleni küzdelem nem csak a rendőrség, a hadsereg vagy az államszervezet
feladata, hanem össztársadalmi érdek, abban részt kell vennie az egyénnek, a
közösségeknek, a civil szervezeteknek is. A kontroll nélküli állam hajlamos a demokráciát és
a jogrendszert saját szája íze szerint alakítani, ezért nagyon fontos, hogy a társadalom
folyamatosan lássa, érzékelje és ellenőrizze a terrorizmus elleni küzdelmet, nehogy
„rendőrállam” alakuljon ki, mert az állam által elkövetett „erőszak” további elégedetlenséget
generálhat, ami táplálhatja a terrorizmust, és olyan spirál alakul ki, melyből a demokrácia
irányába már nem lehet külső beavatkozás nélkül kilépni. Terrorista módszerekkel nem lehet
hosszútávon és hatékonyan küzdeni a terrorizmus ellen, mert az erőszak további erőszakot
szül és a társadalom, az állam önmaga terrorizálójává válik.
12.4. A polgári-katonai együttműködés (CIMIC) jelentősége a felderítés és a hírszerzés
területén
A 2001. szeptember 11-én, New York és Washington ellen elkövetett terrorista merényletek
ráébresztették az Egyesült Államok vezetőit, hogy a világ legnagyobb katonai szuperhatalma
sem sérthetetlen. Már korábban is történtek terrorista merényletek a külföldön állomásozó
amerikai katonák, technikai eszközök és objektumok ellen, sőt a World Trade Center ellen is. A
szeptember 11-i merénylet újszerűsége és hatékonysága (3 ezer áldozat) azonban
megdöbbentette az egész világot: hiszen az iszlám terroristák teljesen szokatlan módszert és
eszközt használtak, már nem csak a külföldi amerikai érdekeltségek megtámadására
koncentráltak, hanem az USA „szívét”, Washingtont és New Yorkot (és ott is a legérzékenyebb,
legfontosabb célpontokat) támadták. A terrorakció újszerűsége, hatékonysága és az új
világrendben helyét kereső amerikai hadipotenciál „időszerűtlensége” arra késztette a fejlett
világ vezetőit, hogy kijelentsék: a harmadik évezred kezdetén a legnagyobb biztonsági kihívás a
nemzetközivé vált terrorizmus, mely veszélyt jelent a világ stabilitására.
A merényletsorozat állami támogatásával vádolt Afganisztán elleni gyors válaszcsapás
ráébresztette az Egyesült Államokat arra, hogy a vezetése alatt álló katonai szövetség, a NATO
döntéshozó és háborús vezetési mechanizmusa, valamint katonai potenciálja elavult. A NATO
kvázi önkritikát gyakorolt és a 2002. novemberi prágai csúcsértekezletén elkötelezte magát az új
kihívásoknak megfelelő hadipotenciál kialakítására.
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Egy ország, vagy katonai szövetség hadipotenciálja nagyon sok összetevőből áll, kezdve az
egyes katona kiképzettségétől az őt irányító politika elszántságáig. A hadipotenciál egyik
viszonylag új eleme a polgári-katonai együttműködés (CIMIC, Civil-Military Co-operation).
A polgári-katonai együttműködés azért csak viszonylag új elem, mivel, mint konkrét
megnevezés, szervezet és módszer a jugoszláviai polgárháborút lezáró IFOR/SFOR
békefenntartó műveletben jelent meg először. Valójában ez az elem a háborúk történetének
kezdetétől fontos területe a hadviselésnek, bár koronként máshogy nevezték, vagy név nélkül
művelték, taktikailag és stratégiailag egyaránt sokszor töltött be jelentős szerepet. Az új évezred
új katonai-biztonsági kihívása, a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben is megtalálható az
általános és konkrét helye és szerepe.
A jugoszláviai polgárháborút lezáró daytoni békeszerződést megvalósító és a kialakult helyzetet
stabilizáló IFOR/SFOR békefenntartó művelet támogatásaként kelt új életre a polgári-katonai
együttműködés. Leighton Smith admirális az IFOR csapatok parancsnoka 1996 áprilisában az
alábbiak szerint jellemezte a civil-katonai együttműködés helyzetét a szervezet szarajevói
bázisán: „Novemberben még semmit sem hallottunk a civil-katonai együttműködés
szervezetéről és fogalmunk sem volt mi a feladata. Jelenleg képtelenek vagyunk nélküle
dolgozni”.
Az amerikai hadseregben már működő polgári ügyek (CA, Civil Affairs) mintájára létrehozott
CIMIC rendszer hatékony és eredményes működése biztosította a békeművelet elfogadtatását az
egymással szembenálló boszniai nemzetekkel. A CIMIC tevékenység főcsapása már a
kezdetektől arra irányult, hogy az IFOR/SFOR csapatok rendelkezésére álló speciális katonai
erőforrásokkal (egészségügy, szállítás, műszaki támogatás (aknamentesítés, út- és hídépítés,
lakó és közösségi épületek építése és újjáépítése), ellátás, képzés) hozzájáruljon a sokat
szenvedett polgári lakosság normális életkörülményeinek helyreállításához, az új közösségek,
falvak, régiók életképességének megteremtéséhez, a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek,
menekültek és hontalanok visszatelepítéséhez, a szociális körülmények (egészségügy, oktatás,
lakhatás) javításához, összességében a polgári lakosság normális életfeltételeinek
megteremtéséhez, a „békeélet” újraindításához.
A harc, a háború győzelmes megvívására felkészített és felszerelt katonák számára ezek a
feladatok szokatlanok, idegenek. A békefenntartó műveletek céljainak eléréséhez létre kellet
hozni a CIMIC rendszert, amely a katonai erőforrások polgári érdekekben történő felhasználását
tervezi, szervezi, irányítja és végzi. A CIMIC rendszer napról-napra, hónapról-hónapra, évrőlévre a feladat végrehajtása közben tökéletesíti önmagát. Ma már a katonai vezetők tudatába is
beépült a CIMIC jelentősége, megkerülhetetlensége a békefenntartó műveletek során.
Mi lesz a CIMIC helye és szerepe az új típusú háborúban, a terrorizmus elleni küzdelemben?
Különös jelentőséget ad a kérdésnek, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben nem csak a
hadsereg, hanem számos polgári szervezet is részt vesz jóval nagyobb feladatkörrel és
intenzitással, mint egy hagyományos háborúban. A másik oldalon, az ellenség soraiban nem
csak reguláris hadosztályok és hadtestek állnak, hanem polgári személyek, félkatonai
szervezetekbe egyesítve és felkészítve, kiképezve, akik az egyik pillanatban még békés, esetleg
elégedetlenkedő polgárok, a másik pillanatban pedig fegyverrel a kezükben már terroristák. A
fegyveres erők terrorizmus elleni küzdelemben való részvétele egyaránt jelent honi
(országhatáron belüli) feladatokat és országhatáron kívüli (általában a NATO szövetséges
tagországok területén kívüli) hadműveleteket (lásd Afganisztán, Irak). A prágai NATO
csúcsértekezleten a szövetség elhatározta, hogy létrehoz egy 20+1 ezer fős gyorsreagálású,
speciálisan felkészített és a legmodernebb eszközökkel felszerelt köteléket, mely a világ
bármely pontján (a NATO szövetség határain belül-kívül is) rövid idő alatt (5-30 nap) bevethető
lesz (ENSZ felhatalmazás alapján), terrorista és tömegpusztító fegyverek alkalmazásával
fenyegető országok ellen. A jelenleg már folyamatos fejlesztés alatt álló és közel 60 ezer fősre
tervezett eurohaderő pedig nem a megelőző vagy a válaszcsapásokban fog részt venni, hanem a
csapások utáni békefenntartó műveletek végrehajtását vállalja magára.
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A jelenleg érvényben lévő NATO doktrínák és szabályzatok természetesen megfogalmazzák a
terrorizmus elleni küzdelem katonai feladatait, de még nem tükrözhetik a prágai
csúcsértekezleten elfogadott határozatokat. Annak ellenére, hogy az értekezleten kijelentették,
hogy az új feladatok miatt nem változik a szövetség alapdoktrínája és az alapszerződés,
természetesen szükségessé válik az új feladatoknak megfelelő új doktrínák és szabályzatok
kialakítása. Az érvényben lévő doktrínák a fegyveres erők V. cikkely szerinti alkalmazását és
így a polgári-katonai együttműködési feladatok végrehajtását is csak a szövetség országhatárain
belüli alkalmazás esetére fogalmazzák meg. Az új alkalmazási elvek új környezetet is jelentenek
a haderő részére, ami befolyással van a feladatok végrehajtására is. Háborúban a polgári-katonai
együttműködés fő célja a polgári erőforrások allokálása a haderő számára a kitűzött katonai
céljai eléréséhez. A háborús CIMIC rendszerét alapvetően az európai hadszíntérre dolgozták ki,
azon belül is a szövetség tagországai területére, mely működési területen a CIMIC
összpontosítja a polgári erőforrásokat. A hadszíntér megváltozása a CIMIC rendszert jelentősen
befolyásolja, mert az új hadszíntéren meglévő polgári erőforrások nem lesznek azonosak a
megszokott európaival. Különösen drasztikus lesz az eltérés egy afganisztáni, iraki vagy trópusi
jellegű hadszíntéren, esetleg egy nagyon sok szigetből álló területen. Egy teljesen szokatlan
hadszíntéren meglévő polgári erőforrás-rendszer allokálása igen komoly nehézséget jelenthet a
CIMIC rendszernek, mely probléma egyik megoldása a harcoló erők teljes önellátásra történő
felkészítése lesz, a másik megoldás a CIMIC rendszer képességeinek jelentős növekedését
jelentheti. A legcélravezetőbb megoldásnak az ígérkezik, ha mindkét terület fejlesztése
megvalósul. Egyrészről az expedíciós hadsereg önellátó képességét az optimálisan maximális
szintre kell emelni, másrészről a CIMIC rendszer képességeit, összetevőit jelentősen fejleszteni
kell. A két terület fejlesztését egyidejűleg, párhuzamosan és egymást kiegészítve, néhol
duplikálva, optimalizáltan kell végrehajtani.
12.4.1.

Melyek a CIMIC képességek és feladatok eredményes megvalósítását befolyásoló
tényezők?

– Országhatáron belül a haderő modern és speciális képességeinek fokozottabb és a más
szervekkel való összehangoltabb igénybevétele a terrorista támadások elhárításában,
illetve a következmények csökkentésében.
– A terrorista ellenség támadásait a civil szférából fogja indítani.
– A célország hadszíntérének állapota, előkészítettsége.
– A célország, a szomszédok, a régió gazdasági fejlettsége.
– A célországban vannak-e szakadár csoportok, azok milyen jelentőséggel és befolyással
bírnak.
– A szomszéd országok, a régió diplomáciai köthetősége a támadókhoz.
– A haditevékenység során a NATO erőforrások felhasználhatósága.
– A befogadó nemzeti támogatás megvalósíthatósága.
– A haditevékenység a nemzetközi média figyelmének középpontjában lesz.
– Nagyszámú menekülttel kell számolni, ennek minden vonzatával.
– A haditevékenységek kezdetén vagy alatt kevésbé számolhatunk a nemzetközi
segélyszervezetek jelenlétével és humanitárius tevékenységével.
– A csapásmérő expedíciós haderő önellátó képessége minden területen.
– A csapásmérés célpontjai valószínűleg civil környezetbe lesznek ágyazva.
– Nagyszámú nem katonai szervezet vesz részt a művelet különböző fázisaiban a
csapásmérő oldalon.
– A haditevékenységek befejezése és a békefenntartásra történő áttérés CIMIC
szempontból is nagyon bonyolult, képlékeny és kritikus időszak lesz.
A CIMIC rendszer alapfeladatait és az azok megvalósíthatóságát befolyásoló tényezőket,
körülményeket összevetve az alábbi következtéseket vonhatjuk le:
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– Országhatáron belüli feladatok hatékonyabb végrehajtása érdekében fokozni kell a
haderő és más szervezetek közötti együttműködési képességeket, a speciális katonai
képességek „befogadását”.
– Növelni kell a CIMIC rendszer képességeit és felkészültségét.
– Növelni kell a CIMIC rendszer részvételét a haderő biztonságának fokozásában.
– A csapásmérő expedíciós haderőnek jelentős, önálló CIMIC rendszerrel kell
rendelkeznie.
– Már békeidőben meg kell kezdeni CIMIC szempontból is a hadszíntér felderítést.
– A hadszíntér felderítés konkrét eredményeinek megfelelően kell előkészíteni a CIMIC
rendszert.
– A CIMIC rendszert fel kell készíteni a nagyszámú nem katonai szervezet részvételére a
hadművelet különböző fázisaiban.
– A célok közvetlen civil környezete miatt a csapásmérésnek nagyon pontosnak,
precíziósnak kell lennie.
– Növelni kell a CIMIC szakértők szerepét a leküzdendő célok kiválasztásában.
– Jelentős média jelenléttel kell számolni a hadművelet minden fázisában.
– Külön fel kell készíteni a CIMIC rendszert a haditevékenységek befejezését és a
békefenntartásra történő áttérés magában foglaló időszak bonyolult feladataira.
– A haditevékenységek befejezése utáni békefenntartó feladatok nagyon sok eltérő
sajátossággal fognak rendelkezni az eddig végrehajtott békefenntartó feladatokhoz
képest.
12.5. A nemzetközi szervezett bűnözés és a terrorizmus szimbiózisa (avagy paradigmaváltás
a hírszerzésben illetve felderítésben)323
12.5.1.

A terrorizmus és a szervezett bűnözés a biztonsági kockázataink rendszerében

A világ gyors ütemben és állandóan változik, globalizálódik, szinte minden mindennel
összefügg, a tegnap még hagyományosnak tekintett kihívásokat ma új típusúak váltják fel
vagy egészítik ki.
A világban zajló állandó politikai, gazdasági, társadalmi változások, átalakulások
megváltoztatták az emberek biztonságról alkotott elképzelését, a biztonság – amúgy is
összetett – fogalma sokadszorra ismét átértékelődött. A világ egyre jobban kitárul előttünk, az
élet szinte minden területe hihetetlen és gyors fejlődésen megy keresztül, ugyanakkor nap,
mint nap szembesülünk kiszolgáltatottságunkkal, sebezhetőségünkkel. A félelem az
ismeretlentől és a már megtapasztalt borzalmak ismétlődésétől arra ösztönöz minket, hogy
fogódzókat, új kapcsolatokat, lehetőségeinkhez mérten garanciákat keressünk. Ennek a
törekvésnek lényeges eleme a biztonság.
A biztonság fogalmának átalakulása többirányú folyamat. Alapvetően jellemző az állam által
garantált biztonságtól való elmozdulás, megőrizve természetesen annak állami jellegét is. E
folyamat kétirányú, vertikális vonulatában a nemzeti biztonság az egyének és a csoportok
biztonsága felé mozdult el, ugyanakkor megfigyelhető egy globális tendencia is, amely az
egész emberiségre és a bioszférára is kiterjed. A folyamat horizontális kiszélesedése azt
jelenti, hogy a biztonság ma már több mint politikai-katonai koncepció, mivel magába foglalja
a gazdasági, társadalmi és környezeti dimenziókat is. Ez a szélesebb értelmezés együtt jár a
politikai felelősség növekedésével, amely lényegét tekintve azt jelenti, hogy a biztonságot
minél szélesebb csoportokra és területekre ki kell terjeszteni.324
Korunkban megnőtt a biztonságra fenyegetően ható kihívások száma is. A nemzetközi
szervezett bűnözés és a terrorizmus is ezekhez a kihívásokhoz tartozik. A hagyományos
biztonságfogalom – politikai-katonai jellege miatt – nem foglalta magába ezeket az új
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elemeket, amelyek – bár mindig is jelen voltak – a globalizáció kiterjedésével alapvetően
befolyásolják a nemzetközi közösség életét.
Számos érv hozható fel amellett, miért kell ezeket a kockázati tényezőket a biztonságra
veszélyes elemeknek tekintenünk. Az állam, amely a globalizáció következtében már veszített
korábbi hatalmából, további monopóliumcsökkenéssel kell, hogy szembenézzen, különösen a
nemzetközi szervezett bűnözés és az illegális kábítószer-kereskedelem önálló leküzdése
szempontjából. Ezt igazolja az európai integráció, amelyben a totális nemzeti szuverenitás
feladása következtében az egyes államok számos kompetenciája a közösséghez kerül. A
demokratikus átalakulás korszakát élő, valamint a fejlődő országok – elsősorban a minden
területet lefedő jogi szabályozás hiányának következtében – nehezebben tudnak védekezni és
jobban ki vannak téve annak, hogy veszélybe kerül a demokratikus átalakulási folyamat.
Fontos tényezőként kell értékelnünk, hogy a kihívások valamennyi államot érintik, egyetlen
ország sem tudja magát kivonni a szervezett bűnözés vagy a terrorizmus alól, amelyek
ugyancsak globalizálódtak.
Végül a kérdés fontosságát az is jelzi, hogy e gondok megoldásával ma már minden szinten
foglalkoznak, az új típusú kockázatok mindenütt biztonságot fenyegető tényezőként
jelentkeznek és markánsan megjelenő nemzetbiztonsági érdekeket és értékeket is sértenek.
A több államon, régión átnyúló, vagy akár a globális jellegű fenyegetések jelen korunk
meghatározó, a biztonságot alapvetően befolyásoló tényezőjeként kell értékelni. A
szakirodalom a transznacionális kockázatokat, globális veszélyforrásokat, különböző
megközelítésekben, mégis azonos tartalommal értékeli. A legtöbbször említett kategorizálások
szerint ide tartozik:
– a nemzetközi terrorizmus,
– a nemzetközi szervezett bűnözés,
– a tömeges migráció,
– a transznacionális egészségügyi fenyegetések,
– a transznacionális környezetszennyezés és a globális felmelegedés.
A transznacionális fenyegetések természetesen közös jellemzőkkel rendelkeznek:
– a legtöbb fenyegetés nem egy konkrét államhoz köthető, ilyen például a nemzetközi
bűnözés, terrorizmus vagy a csempészet;
– hosszabb távon ható, térben és időben változó folyamatok, a fenyegetés természete
régióról-régióra változhat, hatásukat akár több évtizeden keresztül is kifejthetik
(nukleáris szennyezések);
– a globalizációval és az információs társadalommal új bűnözési formák jelennek meg (pl.
cyberterrorizmus);
– a transznacionális fenyegetések egymás hatását felerősíthetik, például a kábítószer
kereskedelem erősödése együtt jár a pénzmosás mértékének növekedésével, amelyből a
terrorizmus is jelentős hasznot húz.
A transznacionális biztonsági fenyegetések veszélyeztetik egy ország egészét, politikai
intézményrendszerét, társadalmi berendezkedését, vagy a lakosság épségét és egészségét. Más
megközelítésben ezeket a veszélyeket úgy is értékelhetjük, mint amelyek az adott állam vagy
régió lakosságának életminőségét fenyegetik vagy azt rontják. Fontos kiemelni ugyanakkor,
hogy a transznacionális fenyegetések elemzése során meg kell határozni, melyek tekinthetők
egy adott ország biztonságára nézve tényleges fenyegetésnek és melyek nem. Ez azért
lényeges, mert ez határozza meg a szembeállítható erők és állami intézmények feladatát,
legyen az fegyveres erő, rendvédelmi szerv, illetve ezen belül nemzetbiztonsági szolgálat.
A különböző transznacionális veszélyeket és fenyegetéseket az államok természetesen eltérő
módon értelmezhetik, de az ellenük való sikeres fellépéshez elsősorban nemzetközi szintű
konszenzusra van szükség.325 A nemzetközi biztonság a nemzetközi intézményekre, a
nemzetközi rezsimekre és a nemzetközi jogra épül.326 A nemzetközi biztonság koncepciójában
és gyakorlatában az a felismerés tükröződik, hogy a biztonság területén az államok
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kölcsönösen függenek egymástól, csak együttműködve képesek fenntartani a közös
biztonságot. Világos tehát, hogy az új típusú kihívások a nemzetközi intézmények esetében is
előtérbe kerültek. Ezen intézmények közül az ENSZ, a NATO az Európai Unió kiemelt
szerepet tölt be.
Az ENSZ 2005. évi közgyűlése számára készített szakértői jelentés az alábbiakban foglalja
össze az új fenyegetéseket:
– Szegénység, fertőző betegségek és a természeti környezet pusztulása.
– Konfliktusok államok között és államokon belül.
– Nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek terjedése.
– Terrorizmus.
– Transznacionális szervezett bűnözés.
Az európai integráció belső fejlődésének zavarai az elmúlt másfél évtizedben, de különösen az
elmúlt öt év során szorosan összefüggenek azzal a ténnyel, hogy sem nemzeti, sem nemzetközi
szinten nem sikerült eredményesen kezelni a világban megjelenő új biztonsági problémákat.
Ezért vált szükségessé a biztonság elemzése az egyén szintjén, összekapcsolva azt a társadalmi
csoportok és a régiók szintjével. Ennek során az EU nagy lépést tett előre a közös biztonságés védelempolitika területén, ennek során a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni harc
gyakorlati módszerei is előtérbe kerültek.
Az új biztonsági fenyegetések elleni hatékony fellépés szükségessé teszi az államok együttes,
összehangolt cselekvését, a hatékony multilateralizmust. A különböző transznacionális
veszélyeket az egyes NATO országok is eltérő módon értékelhetik. Általánosságban
elmondható, hogy az északi NATO országok a transznacionális veszélyeket a hagyományos
katonai fenyegetés fölé helyezik, míg a keleti és déli válságövezetekhez közeli NATO
országok az etnikai konfliktusok okozta következményeket helyezik előtérbe.
A civilizált világ minden politikai döntéshozójának abban van a legnagyobb felelőssége, hogy
világos módon ki kell jelölniük a transznacionális fenyegetések, veszélyek közül azokat,
amelyek nemzetbiztonsági kockázatként jelentkeznek. Ez számos országban – köztük
hazánkban is – megtörtént. A döntés eredménye a különböző biztonságpolitikai
dokumentumokban tükröződik.327
12.5.2.

A terrorizmus és a szervezett bűnözés aktualitásai

Napjainkban szinte egymást érik a nemzetközi terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel,
valamint az ellenük folytatott küzdelem lehetőségeivel és azok esetleges korlátainak
vizsgálatával foglalkozó konferenciák, kutatói szemináriumok, fórumok és bizottsági ülések.
Időnkénti rendszerességgel ilyen jellegű kormányzati találkozók is zajlanak. A szakterülettel
foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek, valamint az illetékes döntéshozók – többnyire
az összefüggések jegyében – igyekeznek számba venni az érintett szervezetek, intézmények,
társadalmi alrendszerek, országok illetve az érintett nemzetközi közösség egészének teendőit,
hogy válaszokat adjanak korunk kihívásaira, amelyek, ha nem is minden esetben újak, de
mindenképpen átalakulóban vannak.
Mind a terrorizmus, mind pedig a szervezett bűnözés esetében igaz, hogy csak akkor tudunk
igazán eredményesen küzdeni ellene, ha megfelelő információkkal rendelkezünk, illetve
legalább közelítőleg sikerült azonosítanunk az illető személyeket, csoportokat, szervezeteket,
vagy államokat, amelyek kapcsolatba hozhatók ezekkel a jelenségekkel. A kihívások
kezelésére válaszokat adni szándékozó gyakorlati politikának tehát egyértelmű, kellő
mélységben megvizsgált, megalapozott és világos információkra van szüksége a megelőző és
végrehajtó műveletekhez egyaránt. jellegű elemekre egyaránt támaszkodó, érdemi
cselekvéshez. A döntés előkészítésben részt vevők – köztük a nemzetbiztonsági szolgálatok –
felelőssége is, hogy ezeket az információkat összegyűjtsék.
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12.5.3.

A nemzetközi szervezett bűnözés és a terrorizmus kapcsolódása

A terrorizmus és a szervezett bűnözés napjaink állandó veszélyforrása lett. Mindkét jelenség
szervezetében és módszerében folyamatos fejlődés, átalakulás figyelhető meg. Közös bennük,
hogy gyorsan és hatékonyan alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez, így állandóan
új arcukat mutatják és mindkettő új kapcsolódó fogalmakkal bővül.
Terrorizmus:
terrorcselekmény,
terrorküszöb,
terrorfenyegetettség,
terrorállam,
terrorérzékenység, öngyilkos terrorista, terrorveszély, narkóterrorizmus, bioterrorizmus,
cyberterrorizmus, szuperterrorizmus stb.
A konkrét terrortámadások mögött általában meghúzódik valamilyen vallási, ideológiai,
politikai vagy etnikai motívum. Ez a pont azért lényeges, mert így lehet elkülöníteni a
terrorizmust a tisztán profitorientált szervezett bűnözéstől:
– A terrorcselekmények, illetve azok elkövetői igénylik a figyelmet; a média szerepe tehát
igen fontos. Céljuk, hogy az elkövetett erőszakról minél többen szerezzenek tudomást, s
a társadalmi normák megszegése révén az elkövetők a társadalom fölött állónak tekintik
magukat.
– A háttérben általában a társadalom peremére sodródott elemek állnak. A
marginalizálódás nem feltétlenül anyagi jellegű. Ezek a csoportok a legális politikai és
jogi eszközrendszert alkalmatlannak tartják igényeik érvényesítésére.
– A konkrét áldozatok kiválasztása általában véletlenszerű, de minden esetben szimbolikus
értelmű.
– Az akciók minden esetben jóval szélesebb rétegek ellen irányulnak, mint maguk a
közvetlen áldozatok.
– Az akciók minden esetben előre megfontoltak és céljuk a megfélemlítés.
Szervezett bűnözés: maffiabűnözés, bűnözői hálózat, bűnbanda, elkövetői csoport, bűnözői
kartellek, bűnszindikátusok, bűnszervezeti család, stb.
A huszonegyedik századba lépve, szükségessé vált a szervezett bűnözés új, korunk állapotának
megfelelő értelmezése is. A bűnözés legkifinomultabb formájának folyamatos figyelemmel
kísérése és a jelenség természetrajzának felvázolása már a szervezett bűnözés klasszikus
történelmi példáinak vonatkozásában is jogos igényként jelentkezett.328 Az Europol által
kialakított ismertetőjegyek közül nyolcat már az úgynevezett Volstead Act (1920)329 kapcsán
kialakult klasszikus bűnözési forma is magán viselt. A fogalom összetettsége folytán érdemes
ezeket áttekintenünk:
– kettőnél több személy együttműködése;
– mindenkinek saját meghatározott szerepe van;
– hosszú, határozatlan időtartamú;
– a fegyelem és irányítás valamilyen formája;
– súlyos bűncselekmények elkövetésének gyanúja;
– nemzetközi szintű működés;
– erőszak vagy a megfélemlítésre alkalmas egyéb módszerek alkalmazása;
– kereskedelmi vagy üzleti szervezeti formák használata;
– pénzmosás;
– a politika, a média, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás vagy a gazdasági élet
befolyásolása;
– mindez a haszon és/vagy hatalomszerzés érdekében.
12.5.4.

A terrorizmus és a szervezett bűnözés politikai, társadalmi és gazdasági
kapcsolódásai

Napjainkban világossá vált, hogy a biztonsági fenyegetések kapcsán már nem egyszerűen azok
megjelenése és előfordulásuk nagysága, hanem inkább azok társadalmi-gazdasági-politikai
szerepének és funkciójának változása dominál. A terrorizmus esetében egy valami nehezen
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kihagyható a pontos fogalomból, ez pedig a politikai cél mindenek felettisége. A terroristák
általában magasztos célok és elvek mentén tevékenykednek, ugyanakkor képtelenek erről a
társadalom többségét békés eszközökkel megnyerni. Ez fáradságos és kétes kimenetelű lenne,
így az olcsóbb, de kétségkívül az „extrémebb” megoldást választják.
A terroristák végső célja általában megegyezik a forradalmárokéval: átfogó és jelenős
társadalmi változások elérése. A forradalmárokkal ellentétben ugyanakkor nem nyílt sisakkal
küzdenek, hanem a konspirált és leplezett harcot részesítik előnyben. Náluk a módszer az
eredmények kizsarolása. Ezt a fajta megközelítést a politika egyik ága – az un. Politics – az
angolszász politológia „szentháromságának” egyikével, a politika konfliktusos világának
megközelítésével értelmezhető leginkább.330 Az egyének, a társadalmi csoportok, különböző
szervezetek mind-mind eltérő érdekekkel rendelkeznek. A prioritási sorrendek különbözősége
illetve az eltérő életkörülmények, szituációk mindig az érdekek ütközéséhez vezetnek. Az
eltérő érdekek és értékek kifejezésre juttatásnak egyik alternatívája tehát terrorizmus.
A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem elsősorban a terrorszervezetek tevékenységének
felszámolására és a terroristák fizikai megsemmisítésére, semlegesítésére, vagy anyagi
forrásainak felszámolására koncentrál. Kevésbé foglalkozik ugyanakkor a kiváltó okaival, a
terrorizmus gyökereivel, ha tetszik, a terrorizmus társadalmi infrastruktúrájával, például annak
a társadalmi közegnek országokon belüli, illetve nemzetközi szinten való visszaszorításával,
amely a modern terrorszervezetek működését lehetővé teszi. A terrorcselekmények
előkészítéséhez és elkövetéséhez ugyanis még a legszervezettebb és leghatékonyabb
terrorcsoportok esetében is bizonyos társadalmi háttér szükséges. A jelenleg
legveszélyesebbnek tekintett új típusú terrorizmus esetében például olyan, viszonylag nagy
létszámú muszlim közösségre van szükség, amelyen belül megtalálható az a szűk réteg, amely
támogatja, de legalább tolerálja a terrorista módszerek alkalmazását. Az európai
terrortámadások kapcsán ilyen fajta társadalmi kontextust kell feltételeznünk
Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is. Mégis a terrortámadások hátterében
markánsan megjelenő politikai jelleget találunk, hiszen mindkét ország esetében elmondható,
hogy elkötelezett támogatói az USA Irak-politikájának.
Nagy-Britannia esetében ugyanakkor egy másik – meglehetősen veszélyes – társadalmi
dimenzióra figyelhetett fel a világ közvéleménye. Annak ellenére, hogy a biztonsági szektor –
köztük a brit titkosszolgálat is – tudomással bírt, a terrorizmus társadalmi támogatottságának
meglétéről az iszlám közösség keretein belül, arra senki nem számított, hogy a támadásokat
un. második generációs muzulmán személyek követik el. Ez újabb kérdéseket vet fel, amelyek
elsősorban a társadalmi integráció működését kérdőjelezik meg.331
A politikum kapcsán a szervezett bűnözéssel is foglakoznunk kell. Semmiképpen sem új
keletű problémával találkozunk, amikor megállapítjuk, hogy a szervezetszerű alvilági
csoportok gyakran a politikával és a „hivatalos” gazdasággal is összefonódnak. A bűnözői
szervezetek is haladnak és szembenéznek a kor új kihívásaival és ehhez igazítják a már ismert
pozíciókat, érdekeltségeiket. A profitszerzés, mint cél a szervezett bűnözői csoportok számára
a tényleges hatalommal fennálló kapcsolat nélkül általában nem létezhet. Ennek érdekében
időszakosan társadalmi szempontból progresszív akciókba is pénzt fektetnek, mint például
alapítványok, választási kampányok, közhasznú társaságok támogatásába. Ez azt vonja maga
után, hogy még a szigorú hierarchikus rendszerrel bíró bűnözői szervezetek is gyors
tőkemozgásokra törekednek a legális szférában és ehhez megfelelő táptalajt kínál a
korrumpálható államigazgatás és maga a politika. Ebben a stádiumban a szervezett bűnözés
áttételes – vagy direkt – személyes kapcsolatok révén összeköti az alvilágot a legmagasabb
szintű politikai vezetéssel és minél magasabb szintre jut el, annál inkább a legális szférához
igazodik, alakítja érdekeit.332
Egyes országok példáján keresztül láthatjuk, hogy a szervezett bűnözés a politikai struktúrákat
is rombolja, különösen azokban esetekben, ahol a demokratikus állam keretei nem elég
szilárdak. Az emberek úgy érzik, a kormány nem elég erős ahhoz, hogy megállítsa a szervezett
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bűnözést és egyre gyakrabban fordulnak védelemért a bűnszövetkezetekhez, aminek a
következtében a politikai intézmények degradálódnak.333 A szervezett bűnözéstől való félelem
aláássa a politikai reformok hitelességét és ez is táplálja a szélsőséges nézeteket, amelyek
viszont a terrorizmus kialakulásához vezethetnek.
A szervezett bűnözés azért is kiemelten fontos téma, mert ez a fenyegetés nemcsak
önmagában, mint erőszakos bűnelkövetés jelenik meg, hanem számtalan esetben párosul olyan
negatív jelenségekkel, mint a korrupció, a zsarolás, az ipari kémkedés, különböző gazdasági
bűncselekmények, unfair üzleti gyakorlat alkalmazása és még sorolhatnánk. A globalizáció
hatása sajnos a szervezett bűnözés terén is érzékelhető. Nemzetközi szindikátusok terjesztik ki
hatalmukat a gazdasági régiókra, képessé válnak nemcsak nemzetek gazdasági érdekeinek
veszélyeztetésére, de nemzetközi szervezeteket is befolyásuk alá tudnak vonni.
A szervezett bűnözés kihasználja a társadalmak, gazdaságok gyenge pontjait, sőt azokat
tovább gyengítve erősíti saját pozícióit. A szakértők nem elsősorban magának a szervezett
bűnözésnek tulajdonítják a legnagyobb veszélyt, hanem azoknak a jelenségeknek, amelyek
mindezt lehetővé teszik, segítik és hozzájárulnak a szervezett bűnöző csoportok, szindikátusok
létrejöttéhez; és amelyek egyfajta társadalmi igényként jelennek meg.
A nyolcvanas években végbement egy mennyiségi változás a szervezett bűnözés terén, melyet
a kilencvenes években egy minőségi irányváltás követett. Az első esetben a bűnöző
szindikátusok jelentős növekedésen mentek keresztül, alkalmazkodva a környezet
változásaihoz, elengedhetetlenné vált számukra tevékenységük újraszervezése. Sikeres
működésükhöz egyre több specialistát, szakembert, – akár pénzügyi területen, akár valamelyik
tudományban – kellett alkalmazniuk, de előtérbe került a kommunikáció, az
információszerzés, a korrupció kiszélesítése és természetesen a partneri együttműködéshez a
kapcsolattartás, összeköttetések megszervezése. Ez a szervezeti téren bekövetkező mennyiségi
változás igen jelentős minőségi módosuláshoz vezetett. Egyszerre alkalmaznak kifinomultabb
és erőszakosabb megoldásokat, véresebb eszközöket, azaz a végletek mindkét irányában
történő elmozdulás látható tevékenységükben. Továbbá, aktivitásuk felgyorsult, az okozott
károk megsokszorozódtak, fenyegetésük súlya jelentősen növekedett. Ezzel egy időben a
legális üzletszférára kiterjesztett befolyásuk is számottevően erősödött. Ezek a változások
természetesen a szervezett bűnözés alapvető és legfontosabb ismérvét igazolják: a lehető
legnagyobb profit elérése a legkevesebb kockázattal. Ez természetesen a legális üzletmenetet
folytató vállalkozások jellemzője is, de hozzá kell tenni, hogy a szervezett bűnözők a profitot
elsősorban az illegális szférában igyekszenek „kitermelni” és számukra a legkevesebb
kockázat érdekében az emberi élet sem drága.
A szervezett bűnözés valóban egy ágazattá forrta ki magát, az illegális javak és szolgáltatások,
az árnyékgazdaság ágazatává. Rendelkezik a saját követelményeivel, melyek elsősorban a
titkosság, a titoktartás, a szigorú hierarchikus fegyelem és rendelkezik korlátokkal is, mint
például a piszkos jövedelem tisztára mosásának korlátozott lehetőségei, a törvény általi
fenyegetettség és természetesen a saját „ágazati konkurencia”, hiszen a nemzetközi
együttműködés a szervezett bűnözés esetében nem jelent minden területre kiterjedő és teljes
egyetértést. Ebből az aspektusból a szervezett bűnözés bizony több mint kriminológiai
jelenség, hiszen a bűnöző is a társadalom tagja, piszkos jövedelmét a legális piacon költi el,
mossa tisztára, tehát részese a legális szféra folyamatainak is.
A szervezett bűnözés létrejöttének és gyors ütemű fejlődésének fontos következménye a
szervezett bűnözés és a gazdasági bűncselekmények közötti határvonal gyakori elmosódása
lett.334
A szervezett bűnözés tehát olyan új fenyegetési forma a gazdasági szereplők számára, mely
rejtetten, az ipari kémkedés, erőszakos cselekmények, mulasztások, emberi gyengeségek
felhasználásával kívülről és belülről egyaránt rendkívül veszélyes.
A terrorizmus nem új jelenség, fenyegetését azonban eddig elsősorban állami, politikai szinten
értékelték. A 2001. szeptember 11. eseményei végképp rámutattak arra a tényre, hogy a
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gazdasági élet szereplői sem hagyhatják figyelmen kívül ezt a típusú biztonságot veszélyeztető
faktort. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a gazdasági élet szereplői között a piaci szféra magán
tulajdonú vállalatai épp úgy sebezhetőek és fenyegetettek a terrorizmus által, mint az állami
intézmények és az állami kézben, befolyás alatt működő vállalatok. Tény azonban, hogy
legtöbb esetben a terroristák erőszakos cselekményeik végrehajtásával elsősorban az államot,
egy adott nemzet társadalmi, szociális értékeit, igazgatási rendszerét, morálját akarják
rombolni vagy ezekkel szemben követeléseket támasztani. Nem lehet vitatni, hogy a minden
dimenzióban – idő, tér, eszközök, ismeret, sebezhetőség, érték – koncentrált módon
alkalmazott erőszak képes a fenyegetést olyan szinten megvalósítani, mely kritikus helyzeteket
teremthet politikai, gazdasági és társadalmi szinten egyaránt.
12.5.5.

A terrorizmus pénzügyi forrásai a szervezett bűnözés bázisán

A jelenleg működő terrorszervezet sejtjeinek, csoportjainak fenntartása jelentős anyagi forrást
igényel. Igen fontos területet, illetve eszközt jelentenek a terrorizmus elleni küzdelemben a
terrorizmus infrastruktúráját gyengítő, illetve annak felszámolását célzó gazdasági-pénzügyi
intézkedések és azok végrehajtásának ellenőrzése. Mindenképpen aktuális kérdés – a
terrorizmus és a szervezett bűnözés összefüggései között – az egyre inkább kölcsönösség
jegyeit mutató pénzügyi kooperáció irányainak vizsgálata. Ennek a tendenciának a hátterében
– ha úgy tetszik a szervezett bűnözés és a terrorizmus egymásra találásában – azok a
változások húzódnak meg, amelyek a kétpólusú világrend felbomlásával jártak együtt.
Mára a terrorizmus és a szervezett bűnözés tevékenységi köre egyre nagyobb átfedéseket
mutat. A terrorista szervezeteknek már nem elégséges az az anyagi támogatás, amit bizonyos
országoktól kapnak, más forrásokra is szükségük van. A hidegháború végeztével leomlottak a
masszív politikai és gazdasági határvonalak, ami megnyitotta a kapukat a kereskedelem, a
migráció és a tőkeáramlás előtt, de a pozitív tendenciákkal szemben teret engedett a
nemzetközi bűnözésnek is. Az eddig csak államellenes tevékenységet folytató, lázadó,
félkatonai, szélsőséges csoportok illetve terrorista szervezetek fokozatosan terjesztették ki
tevékenységi körüket a szervezett bűnözés területeire, mégpedig nem a szervezett bűnözéssel
rivalizálva, hanem azzal együttműködve.335
A kábítószer kereskedelem, az embercsempészet, az illegális migráció a nő- és
gyermekkereskedelem, a tömegpusztító és hagyományos fegyverek illegális kereskedelme, a
csempészet, pénzügyi és gazdasági bűncselekmények, nemzetközi korrupciók csak kiragadott
példái a bűnszervezetek által elkövetett cselekményéknek, amelyek sok esetben a társadalmi
stabilitást, a nemzetbiztonságot, a demokratikus társadalmak életminőségét, a nemzetközi
pénzügyi rendszer stabilitását is súlyosan veszélyeztetik. A szervezett bűnözés eszközének is
tekinti a terrorizmust és sok esetben a szervezett bűnözés maga a terrorizmus anyagi és
technikai utánpótlása.
Az illegális pénzügyi műveletek központi eleme a pénzmosás. A pénzmosás különböző
formáit és módszereit a kábítószer bűnözés alakította ki. A kábítószer bűnözésben hatalmas
összegek forognak, de napjainkban a mosásra szoruló piszkos pénzeknek ennél már bővebb
forrásai is vannak, amelyek kiterjedt szervezett bűnözői tevékenységből származnak.
A pénzpiacra gyakorolt kedvezőtlen hatások, továbbá a tisztára mosott pénzből finanszírozott
legális gazdasági tevékenység hatással lehet egy ország reálgazdaságára is. Ezért
egyértelműnek tűnhet az a megállapítás, hogy a pénzmosás – egy ország pénzügyi
biztonságának veszélyeztetésével – nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet, nem is említve a
terrorizmus finanszírozásában vállalt sajátos szerepét.
A terrorista csoportok a nemzetközi szervezett bűnözés lehetőségeit kihasználva teremtik elő a
működésükhöz szükséges pénzügyi háttér egy részét, közreműködésükkel jutnak hozzá
azokhoz az eszközökhöz, amelyekkel elkövetik vagy potenciálisan elkövethetik
cselekményeiket vagy éppen annak módszereit használják fel tagjaik célországokba történő
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bejuttatásához. A fentiek alapján az egyes területeket – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak
szerint csoportosíthatjuk:
12.5.5.1.

Pénzügyi támogató területek:

–
–
–
–
–
–
–
–

illegális kábítószer-kereskedelem
illegális fegyverkereskedelem
emberkereskedelem
szervkereskedelem
csempészet
hamisított termékek kereskedelme
drágakövek és nemesfémek illegális kereskedelme
„high-tech” bűncselekmények (a bankszektorral kapcsolatos bűncselekmények
tekintetében)
– tengeri kalózkodás
12.5.5.2.

A fegyverek beszerzéshez kapcsolódó tevékenységi formák:

– illegális fegyverkereskedelem
– tömegpusztító fegyverek és technológiák illegális kereskedelme
– „high-tech” bűncselekmények (a kritikus infrastruktúrák célpontként történő
felhasználása esetén)
12.5.5.3.

Egyéb támogató tevékenységi formák:

– embercsempészet és illegális migráció
– okmányhamisítás
12.5.5.4.

A narkóterrorizmus

A terrorizmus és a kábítószer bűnözés között meglehetősen szoros kapcsolat mutatható ki.
Nem véletlen az a tény, hogy az utóbbi időben lényegesen többet halljuk a narkóterrorizmus
kifejezést. Ez persze nem új keletű dolog. Az úgynevezett politikailag motivált bűnelkövetők
– a terroristák – és a kábítószer bűnözők érdekszövetségét kifejező együttműködési
szisztéma már évtizedek óta működik.336 A terroristák azért kereskednek kábítószerrel, hogy
finanszírozhassák harcaikat, a kábítószer-kereskedők pedig terrorista szervezeteket hívnak
segítségül jól jövedelmező kokain- és heroin üzleteik lebonyolításához. A jelenség ma már
kinőtte a helyi illetve regionális kereteket és teljes mértékben nemzetközi szintű problémává
nőtte ki magát.
A kábítószer kereskedelem ma jobb üzlet, mint valaha. A világ felosztása megtörtént,
mindenkinek megvan benne a szigorúan meghatározott helye és a behatárolt tevékenysége.
A világon több olyan terrorszervezet működik, amelyek a kábítószerből befolyt
pénzösszegből fedezik kiadásaik egy részét. Ilyen például az al-Kaida terrorszervezet,
melynek anyagi erőforrását elsősorban az Afganisztánból, Pakisztánból és Iránból származó
ópium adja. Vagy a Kurd Munkáspárt, a PKK, amely az európai heroin piac jelentős
hányadát felügyeli. A Dél-Amerikában működő terrorszervezetek esetében is nagyon fontos
szerepet játszik a kábítószer kereskedelemből származó pénzösszeg. Nem tévedünk nagyot,
ha azt állítjuk, hogy a narkóterrorizmus klasszikus megnyilvánulásai is e régióhoz köthetőek.
A narkóterrorizmus az utóbbi időben kapcsolódott a kábítószerek nemzetközi
kereskedelméhez. Ez nem jelent mást, mint hogy a nemzetközi kábítószer kereskedelemben
megjelennek a fegyveres politikai csoportok. Ezek nem egyszerűen az anyagi haszonszerzés
céljából tevékenykednek, mint ahogy ezt bármelyik bűnszövetkezet teszi, hanem azzal a
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céllal munkálkodnak, hogy finanszírozzák politikai tevékenységüket és ily módon
destabilizálják a törvényes kormányokat.
Egyébként a kábítószer kereskedők és a terrorista csoportok közös jellemzője, hogy
törvényen kívül helyezik magukat, így cselekszenek. A kétfajta csoport adott esetekben
ugyanazokon a területeken működik, ugyanazokat a csempész csatornákat használja, egy
helyen szerzi be a fegyvereket, egy helyen végzi a jövedelmeik tisztára mosását. Még az sem
idegen tőlük, hogy a terrorcselekmények pénzügyi fedezetét a kábítószer kereskedelem
jövedelméből biztosítják.
12.5.6.

A nemzetközi szervezett bűnözés és a terrorizmus felderítése valamint elhárítása a
nemzetbiztonság keretében

12.5.6.1.

A nemzetbiztonsági tevékenységgel szembeni új kihívások

A nemzetbiztonsági tevékenység célját, a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatait a
demokratikus államokban a nemzet-, illetve az állambiztonságához, az alkotmányos rend
védelméhez, a szuverenitás biztosításához kötődő területeken lehet meghatározni. A
jellemző feladatköröket az alábbiak szerint összegezhetjük:
– az állam biztonságának védelme az idegen titkosszolgálati tevékenységgel szemben;
– az alkotmányos rendet veszélyeztető, az alkotmányos rend erőszakos
megváltoztatására és a hatalom erőszakos megszerzésére irányuló titkos és
törvényellenes cselekmények, tevékenységi formák megelőzése és felderítése;
– az állam biztonságos és jogszerű működésének garantálása, az állam titkainak
védelem, az állami tisztviselők védelme és ellenőrzése;
– a kormányzat tájékoztatására a nemzet biztonsága szempontjából és a közjó fenntartása
céljából jelentőséggel bíró információk gyűjtése, elemzése és értékelése;
– a demokráciára különös veszélyt jelentő események megelőzése és akadályozása.337
Ide tartozik a politikai célzatú, személyek és anyagi javak ellen irányuló erőszakos
cselekmények, a terrorszervezetek, a tömegpusztító fegyverek elterjedése, az illegális
kábítószer kereskedelem és a szervezett bűnözés is.
A felosztásban az állam biztonsági struktúrájához fűződő, nemzetbiztonsági védelem
területeit vehetjük számba, amelyek között nehéz lenne fontossági sorrendet felállítani.
Ugyanakkor a biztonsághoz kapcsolódó feladatokat illetően jelentős átrendeződés figyelhető
meg. Az államokhoz nem vagy alig kötődő új típusú kihívások nemcsak az egyes országok
kereteit, de egyre gyakrabban a kontinensek határait is túllépik. Ennek megfelelően számos
országban ezeket a demokráciára különös veszélyt jelentő kockázati tényezőket értékelik a
legnagyobb fenyegetésnek.
A paradigmaváltás leginkább az új típusú terrorizmus és a hozzá kapcsolódó bűnözési
formák – illegális kábítószer-kereskedelem, illegális migráció – megjelenése és azok
kezelése valamint az ellenük létrehozott nemzetközi együttműködés kialakulása kapcsán
értelmezhető.
A nemzetbiztonsági szolgálatok minden állam kulcsfontosságú alkotóelemét képezik. Ezek a
szervezetek biztosítják tehát az állam és a társadalom biztonságát veszélyeztető információk
megszerzését, elemzését és védelmét. A nemzetközi terrorizmus, a kábítószer kereskedelem,
a csempészet valamint a szervezett bűnözés és az illegális migráció jelentőségének
megnövekedése újfajta fenyegetéseket és kockázatokat jelent az országok belbiztonsága
számára és ezek a titkosszolgálati képességek fejlesztését is igénylik.338
A jelenlegi tendenciákat figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a növekvő ütemet mutató
globalizációval együtt olyan kihívások érkeznek a szervezett bűnözés és a terrorizmus
"határmezsgyéjére", amely kihívásokkal a bűnüldözőknek szintén szembe kell nézniük. A
civilizált világ érdeke, hogy a párbajban mindenkor a bűnüldöző szervek legyenek
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lépéselőnyben, hiszen csakis így járulhatnak hozzá a társadalmak, népcsoportok globális
biztonságának megteremtéséhez. Azért használhatjuk a globális biztonság kifejezést, mert ez
csak nemzetközi együttműködéssel érhető el és végezhető hatékonyan. Az országok illetékes
szervei között megfelelő koordinációt kell kialakítani, biztosítani kell az információk
áramlásának zavartalanságát. Mindez áldozatokat követel anyagi és politikai értelemben is,
de a prosperáló jövőkép kialakításához nem öncélúan tevékenykedő kormányokra van
szükség, hanem kooperatív együttműködésre és bár tudjuk egy-egy kormányzatnak nem
csupán az a feladata, hogy anyagi javakat áldozzon a terrorizmus elleni harcra, de mégis a
lehetőségekhez mérten legalább el kell jutnia a probléma felismeréséig, a következő
lépésben pedig lassan szó lehet az orvoslásról is.
A paradigma jelleg vizsgálatakor minden esetre le kell szögeznünk, hogy a szervezett
bűnözés (beleértve a kábítószer-kereskedelmet és a tömegpusztító fegyverek és technológiák
nem államok által folytatott kereskedelmét), valamint a terrorizmus elleni fellépés korábban
nem jelentettek hagyományos nemzetbiztonsági feladatot339, különösen nem olyant, mint
amivel szemben a szolgálatok nemzetközi együttműködése szükségessé vált volna. Ma már
ezek a kérdések azonban a titkosszolgálatok új kihívásait jelentik. A hidegháború idején a
terrorizmus jószerivel betagozódott a bipoláris világ rivalizáló szuperhatalmai mögé és a
terrorista szervezetek masszív támogatást élveztek azok valamelyikétől, aszerint hogy
antiimperialista vagy antikommunista ideológiát választottak álcázásul. Ezekkel a terrorista
szervezetekkel tehát nem önállóan, hanem az azokat támogató, azokat fenntartó rivális
hatalom elleni munka részeként foglalkoztak. A határokon belül működő etnikai, szeparatista
terrorista szervezetek (pl. ETA, IRA) belbiztonsági kérdést jelentettek és a bűnüldözés arra
szakosodott rendőri szervei vagy/és belső titkosszolgálatok foglalkoztak velük.340 A
szervezett bűnözés már korábban is nemzetközivé vált és ki is alakult ellene nemzetközi
rendőri együttműködés, abban azonban a nemzetbiztonsági szolgálatok hosszú ideig nem
vettek részt.
A proliferáció, a terrorizmus említett válfajához hasonlóan, elsősorban a két szembenálló
katonai blokkal kapcsolatos politikai kérdés volt és az ún. nukleáris küszöbállamok ezzel
kapcsolatos tevékenységét azon az alapon bírálták el, hogy melyik hatalmi csoportosulás
mögé soroltak be. Viszont a technológiák és a „know-how” kereskedelmével a szervezett
bűnözés akkor még nem foglalkozott.
A mai negatív változás alapjait maga a hidegháború rakta le az akkori terrorista szervezetek
anyagi és katonai eszközökkel történt támogatásával, tagjainak kiképzésével és mindezek
következményeként azok kinőtték a nemzeti kereteket. A hidegháború végeztével ezeknek a
szervezeteknek értelmetlenné vált fenntartaniuk a volt kelet-nyugat-polarizáltságára épülő
antiimperialista vagy antikommunista ideológiát. Átálltak az észak-dél ellentéteket
kihasználó antiglobalista vagy antineokolonialista talajra és a szélsőséges vallási (elsősorban
iszlám) ideológiára. A gazdag Észak országait büntetik, mert azok az elnyomott Dél
kizsákmányolásával és kirablásával fejlődtek és gazdagodtak, szegénységbe,
elmaradottságba taszítva a déli országokat. Állami forrásaikat is megújították. Azok az
országok ugyanis, amelyek lázadnak a jelenlegi világrend ellen, rájöttek arra, hogy ennek a
lázadásnak számukra legelőnyösebb eszköze a terrorizmus. A terrorizmus így – célpontjait
és forrásait tekintve is – nemzetközivé vált. Ezt tükrözi szervezeti felépítése, harcmodora és
taktikája is.
A terrorizmus és a szervezett bűnözés tevékenységi köre egyre nagyobb átfedéseket mutat. A
terrorista szervezetek számára nem elégséges az az anyagi támogatás, amit bizonyos
országoktól kapnak. Más forrásokra is szükségük van, amelyek nem mások mint a szervezett
bűnözés, a kábítószer-kereskedelem. Ez nem csak a tevékenységbeli átfedést, hanem a
nemzetközi bűnszervezetekkel történő összefonódást is jelenti. Utánpótlási bázisuk is
zömmel a szervezett bűnözés. A nemzetközi terrorista és bűnszervezeteknek a felépítése,
szervezeti és védelmi rendszere, belső fegyelme, kommunikációjának eszközei és módszerei
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magas színvonalúak. Az oda történő behatolás, beépülés, az onnan történő információszerzés
titkosszolgálati eszközöket, módszereket, fegyelmet és kiképzettséget igényelnek. Ezeken
kívül a jelenségek nemzetközi szintű megjelenése egyéb problémákat is felvetett.
A kormányok és törvényhozások korábban teljes mértékben a bűnüldöző szervekre bízták
ezeket a feladatokat. A bűnüldöző szerveknél jött létre az az intézményrendszer és szakértői
gárda, amelyik a korábbi körülmények között többé-kevésbé kezelni tudta ezeket a
kérdéseket. Amikor azonban célszemélyeik külföldre szöktek, onnan kellett segítséget kérni,
mert a határon túli operációkhoz nem értettek és jogosítványaik sem voltak meg ahhoz.
A bűnüldöző szervek külföldi jogosítványainak két elvi akadálya is volt. Egyrészt hiányzott
belőlük a titkosszolgálati felfogás és gondolkodási mód, amely szerint az ilyen jellegű
munka már nem egyszerű nyomozás, a közvetlen elkövető azonnali letartóztatása és bíróság
elé állítása, hanem hosszú távú felderítés és feldolgozás, a szervezet lehető legteljesebb
feltérképezése, majd az egész szervezet felszámolása.
A terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a proliferáció illegális
csatornái olyan összetett nemzetbiztonsági kérdést jelentenek, amelyek ellen nem lehetséges
bűnüldözési koncepciók szerint és bűnüldözési gyakorlat követésével végezni.
Következésképpen eme nemzetbiztonsági veszélyeket külföldön elsősorban a hírszerzés,
belföldön az arra szakosodott titkosszolgálat eszközeivel és módszereivel kell megelőzni
illetve elhárítani. Az is megállapítást nyert, amit a vonatkozó jogszabályok rögzítenek is,
hogy ezt a munkát a nemzeti titkosszolgálatoknak és bűnüldöző szerveknek szorosan
koordinálniuk kell. Ezzel azonban a gondok és problémák még nem szűntek meg. Tovább
bonyolítja a helyzetet a terrorizmus kizárólagos katonai megoldását célzó törekvések és a
terrorizmus elleni küzdelem háborúként történő értelmezése.341
A nemzetbiztonsági szolgálatoknak nehézséget jelentett az említett bűnözési fajták elleni
tevékenység, ami sok helyütt még mindig fennáll. Az addig csak ellenséges állami
titkosszolgálatok ellen folytatott „klasszikus" munkának kialakultak bizonyos kiszámítható
játékszabályai, amelyek úgy a támadó hírszerzés, mint a védekező elhárítás részéről politikai
megfontolásokon nyugodtak. Egy terrorista szervezettel vagy nemzetközi bűnszövetkezettel
szemben viszont nincsenek semmiféle szabályok. Azok a leghalványabb gyanú alapján
azonnal gyilkolnak. Nem zavarja őket az sem, ha saját szempontjaik szerint is ártatlant ölnek
meg, mert azzal is nő a szervezet tekintélye és belső fegyelme.
12.5.6.2.

A nemzetbiztonsági tevékenység elsődlegessége és hatékonysága a nemzetközi
szervezett bűnözéssel és a terrorizmussal szemben

A terrorizmus és a szervezett bűnözés erőszakot alkalmaz, de számos példát láthatunk arra,
hogy az állam rendelkezésére álló erőszak eszközei nem hatékonyak vele szemben.
Valószínű újra kell gondolni a biztonságpolitika eszköztárának összetételét, és új
prioritásokat kell kialakítani. Van olyan nézet342, amely például arra mutat rá, hogy
terrorizmus ellen nem a hagyományos fegyveres erők, hanem a titkosszolgálatok lesznek a
hatékonyabb eszközök, habár a mélyen gyökerező kiváltó okok megszüntetésének
szükségessége mindennél fontosabb lenne. Mivel a nemzetközi politikának a biztonsági
fenyegetésekkel összefüggő eseményei és folyamatai érdeklődést váltanak ki a
közvéleményben, ezért a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének társadalmi
megítélése nagyban függ attól, hogy e két fenyegetéssel szemben hogyan és milyen
hatékonysággal tudnak fellépni, illetve attól is, hogy az adott kormányzat milyen feltételeket
biztosít tevékenységük végrehajtásához.
A közvélemény számára triviális megállapításnak tűnik, hogy a szervezett bűnözés elleni, de
különösképpen a terrorizmus elleni küzdelemnek az egyik legmeghatározóbb területe a
nemzetbiztonsági, titkosszolgálati tevékenység. A szolgálatok napi tevékenységébe
természetesen nem látnak bele az állampolgárok, mint ahogy a média sem. A szolgálatok
kudarcairól sok szó esik, eredményeik, sikereik gyakran nem jelennek meg a médiában. Ez a
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tevékenység a dolgok természetéből adódóan nem látható és kevésbé mérhető, a
megakadályozott terrorcselekmények, egy-egy felszámolt terrorcsoport vagy egy szervezett
bűnöző csoport tevékenységének akadályozása szükségszerűen nem lehet látványos dolog,
viszont annál hatékonyabb. Ez jelenti ugyanis a sikeres prevenciót, a szolgálatok
tevékenységének lényegi elemét. A problémák abban az esetben jelentkezhetnek, amikor
ellentmondások kerülnek felszínre a meghirdetett politikai stratégia és a szolgálatok
gyakorlati tapasztalatai között vagy a társadalom számára nem érzékelhető módon fejeződik
ki a küzdelem hatékonysága. Nehéz például megértetni egy adott közösséggel, hogy az állam
éppen nem a terroristák célpontja, ugyanakkor amikor megfogalmazásra kerülnek az egyes
fenyegetettségek, akkor a terrorizmus problémáját prioritásként kezelik.343 Ez természetesen
nem azt jelenti, hogy ezekben az országokban ezeket megelőzően nem végeztek a
szolgálatok terrorelhárító tevékenységet, inkább a hangsúly eltolódásáról beszélhetünk.
Azokban az országokban ahol az állampolgárok elszenvedői a terrorizmus pusztításának, ott
természetesen a szükséges törvényi szabályozás mellett átszervezésre kerültek a
terrorelhárításban részt vevő nemzetbiztonsági szolgálatok is. Általánosságban elmondható,
hogy a terrorellenes küzdelem jegyében a demokratikus társadalmakban több fontos
intézkedés is történt. A már említett terrorizmus elleni törvények kidolgozása mellett
meghatározásra kerültek a lehetséges célpontok, megerősítették azok őrzés-védelmét.
Ugyancsak ebbe az intézkedési csomagba sorolható a terrorizmus ellen fellépő biztonsági
szolgálatok, rendvédelmi szervezetek hatáskörének bővítése, a nemzetbiztonsági szolgálatok
átszervezése és a közöttük lévő együttműködés hatékonyságának növelése is.344
12.5.6.3.

A demokrácia és az emberi jogok indokolatlan korlátozásának veszélyei

A demokratikus államok centrális feladatuknak jelölik meg a szervezett bűnözés és a
terrorizmus elleni küzdelmet. Ennek a küzdelemnek egyik hibája, hogy saját hatalmukat
állandósítani kívánó kormányzatok felismerik, hogy a terrorizmus és a szervezett bűnözés
elleni fellépés alkalmas módja a végrehajtó hatalom erősítésének, a demokratikus
intézmények visszaszorításának vagy éppen a civil társadalom szabadságjogainak
korlátozására.345 A szervezett bűnözés és a terrorizmus, mint konspiráció leírható úgy is,
hogy jelenlétében akkor is hinni kell, ha az nem bizonyítható, hiszen egy összeesküvés annál
veszedelmesebb, minél kevesebbet tudunk róla. Ezért számos szakértő állítja, hogy a
szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harc nagyobb veszélyt jelenthet az alkotmányos
demokráciára, mint maga az elhárítani kívánt biztonsági kockázat. Ezzel összefüggésben
leginkább az emberi jogok korlátozásának kérdése kap nagy hangsúlyt.346 A
nemzetbiztonságra hivatkozni olyan tettek és politikák esetén, amelyek magyarázatra
szorulnának, minden államtípusban kényelmes politikai eszköz a csoportérdek számára. Ez
különösen érvényes lehet a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni fellépés esetén is,
amely esetében már számos kritikai észrevétel megfogalmazásra került.347
Megfigyelhető, hogy a politikai értékelések nem általában a bűnözést, hanem csupán a
nemzetközivé váló szervezett elkövetéseket ruházzák fel mitikus erővel. Mind gyakoribb az
érvelés, miszerint a nemzetközi relációban jelentkező fenyegetések visszaszorítása a
modernizáció legerősebb országainak belső sikere, míg a szervezett bűnözés és a terrorizmus
kialakulása külső okokkal magyarázható, azoknak a szegény régióknak a bűne, amelyek
minden elmaradottságukat és rendetlenségüket a Föld elit részeire zúdítják. Ismét alakulóban
van egy kétpólusú világ, a bűntelenek és a bűnösök tábora. Nem is véletlen, hogy a
társadalomvédelem középpontjában az illegális migráció és a kábítószer kereskedelem és
fogyasztás visszaszorítása szerepel. Ezekben az esetekben a nemzetbiztonsági
szolgálatoknak is egyre nagyobb szerep prognosztizálható, amely hazánk esetében is igaz
jelenleg, de a jövőben még inkább.
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12.5.6.4.

A nemzetbiztonsági tevékenység költséghatékonysága

Minden ország annyit költ nemzetbiztonsági szolgálataira, amennyit célszerűnek tart és
amennyit képes. A célszerűséget jó esetben a ráfordításért kapott eredmény határozza meg.
A képességet a gazdaság és a költségvetés állapota formálja. Vezető nyugati hatalmak
védelmi költségvetését az utóbbi 15-20 évben vizsgálva kiderül, hogy a szolgálatok
finanszírozása – az utóbbi időben különösen a terrorizmus elleni küzdelemmel
összefüggésben országonként változóan – emelkedik348, míg a hadsereg költségvetése
általában csökken. Megjegyzendő, hogy a szolgálatok költségvetése a legtöbb országban
nem publikus, ezért ezt a megállapítást csak bizonyos közvetett és/vagy összehasonlító
adatok és trendek vizsgálatából származó következtetések alapján lehet megtenni.
Jó „beruházást" jelent-e az adófizetők pénzét erre költeni? Egyértelmű a válasz, hogy igen!
A megtérülés kiszámításához szükséges egzakt számok és örökérvényű képletek vagy
mércék azonban nemhogy nem nyilvánosak, hanem nem is léteznek. Különösen nehéz a
polgári szolgálatok eredményeinek közvetlen anyagi hozadékát kiszámítani. Gondoljunk
csak arra, hogyan lehetne kiszámítani egy szervezett bűnözői csoport működése
korlátozásának anyagiakban jelentkező előnyeit. A szolgálatok költséghatékonyságát tehát
nem lehet az alkalmazott kutatások eredményességének mércéjével mérni. Bármilyen
hatékony is lehet egy nemzetbiztonsági szolgálat, anyagi forrásaival köteles takarékoskodni
és nincs a világon olyan költségvetés, ami ne szorítaná erre. Alapvető célkitűzés a
hatékonyság növelése. Sajnálatosan ennek nincs receptje. Az a szabály sem mondható ki,
hogy ha az állami költségvetést csökkentik, akkor abban a nemzetbiztonsági tevékenységre
eső részt is csökkenteni kell, sőt legalább a reálértékét mindenképp meg kell őrizni. Ugyanis
az arra fordított kiadásnövelések többszörös megtakarítást eredményezhetnek más
területeken.
Figyelemmel a szolgálatok takarékossági és a hatékonyságot növelő kötelezettségére, annak
legkézenfekvőbb módja az lehet, az tűnik, ha a meglévő emberi és technikai
információforrásokat folyamatos hatékonyságvizsgálatnak vetik alá és a kevésbé hatékony
forrásokat megszüntetik vagy – amennyiben lehetséges – átcsoportosítják. Ezt általában
minden szolgálat meg is teszi, de látványos eredményei ennek nem lehetnek, mert a
nemzetbiztonsági veszélyforrások legalább annyira összetettek, mint maga az ellenük
folytatott tevékenység.349
12.5.6.5.

A nemzetbiztonsági szolgálatok stratégiái és együttműködési lehetőségei

A mai globalizálódó világban számos olyan nemzetbiztonságra veszélyes jelenség és
tendencia létezik, amelynek nem csak a megoldása, hanem esetenként már a felderítése is
meghaladja még a legnagyobb emberi és technikai erőforrásokkal rendelkező szolgálatok
lehetőségeit is. A biztonság csak a veszélyek, fenyegetések összefüggésében értelmezhető. A
fejlődésből fakadó lehetőségek felhasználása egyaránt történhet a biztonság érdekében
illetve az ellene való tevékenység céljából. A nemzetbiztonsági tevékenység szemszögéből
vizsgálva a veszélyforrások kapcsolata mindig valamilyen módon felmerül. A veszélyek is
evolutív fejlődést mutatnak és egyes mutációik pedig új, minőségi áttörést eredményeznek.
Ilyenek az előzőkben említett illegális migráció, terrorizmus, szervezett bűnözés, kábítószer
kereskedelem, proliferáció kérdései, melyekkel kapcsolatban odáig már eljutottunk, hogy túl
nagy feladatot jelentenek a hagyományos bűnüldözés, de még az egy országon belüli
titkosszolgálati és bűnüldözési összefogásnak is.
A terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni fellépésre több területen is kínálkozik lehetőség.
A nemzetbiztonsági szolgálatok szempontjából, a szervezett bűnözéssel és a terrorizmussal
szembeni fellépés lehetséges területeiként jelentkeznek:
– A megelőzés, amely a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége során elsődleges
tényező.
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– A szükségletek korlátozása, az anyagi források, a fegyverek, robbanóanyagok, az
információhoz történő hozzáférés és a publicitási lehetőségek korlátozása.
– A beépülés, terrorista szervezetek és a szervezett bűnözői csoportok soraiba történő
pozíció létesítésével a humán felderítés érdekében.
– Értékelés-elemzés, az ismert személyek, elkövetési módszerek, lehetséges célok
elemzése, a háttértényezők részletes vizsgálata.350
Az együttműködés lehetséges területei a szolgálatok között:
– Azonos témában komplementer jellegű információcsere.
– Egy bizonyos témában szerzett és átadott információt a partner egy másik témában
szerzett információval honorálja.
– Egyoldalú információátadás annak tudatában, hogy a partner azt adott esetben hasonló
gesztussal viszonozza.
– Valamilyen speciális ok miatt az egyik ország hozzájárul ahhoz, hogy saját területén a
partner folytasson felderítést, információszerzést, azzal a feltétellel, hogy annak
eredményeit vele megosztja.
– Az egyik ország szolgálata felkéri partnerét bizonyos kapacitásának ki-, illetve
felfejlesztésére és a megnövelt kapacitás révén szerzett információtöbbletet megosztja
partnerével.
– Közös gyakorlatok, melyben mindkét együttműködő partner emberei részt vesznek.
– Technikai
szakemberek,
analitikusok
cseréje,
kölcsönös
kiképzések,
nyelvtanfolyamok. Az együttműködés alapelve, hogy az együttműködésben minden
együttműködő a legjobb szakmai, kapacitásbeli képességei, és anyagi lehetőségei
szerint teljesít.
A legjobb megoldásként mindenképpen egy úgynevezett széles alapú, egységes stratégiára
van szükség, a megfelelő, politikai, gazdasági, nemzetbiztonsági és katonai részstratégiákkal.
Ezen túl csak a nemzetközi összefogás, együttműködés teremtheti meg azokat az alapokat,
amelyek egyértelműen a terrorizmus felszámolását és a szervezett bűnözés megszüntetését
célozzák.
12.6. Dinamikusan változó világunkban a fejlődő hírszerzés és elhárítás351
A globalizáció nagy hatással van a civilizációra, az országok biztonságpolitikájára, a nemzeti
katonai doktrínára, a nemzeti biztonsági stratégiára, benne a titkosszolgálati stratégiára.
Napjainkban a globális biztonsági kockázatok megjelenési formájukat, arányukat, intenzitásukat
átfogó, vagy regionális jellegüket tekintve jelentősen megváltoztak. Nem is olyan régen, a múlt
század végi társadalmi-gazdasági átrendeződések kapcsán megjelenő válságok még viszonylag
jól kiszámíthatók voltak, alakulásuk, lefolyásuk többé-kevésbé befolyásolható volt. Manapság
az újabb világméretű válságok és fenyegetések nehezebben ismerhetők fel, így bonyolultabban
is "kezelhetők". Amennyiben lényegük időben felismerésre kerül, úgy a nemzetközi
szervezetek, minden állam, benne a nemzeti titkosszolgálat is igyekszik kezelésükre
felkészülni.352
12.6.1.

Az USA titkosszolgálati szerepvállalása

A XX. század végén végbement társadalmi, gazdasági és katonai rendszerváltozások,
átalakulások a globális világ új kihívásait, fenyegetéseit eredményezték. Ennek kapcsán az
USA - elsősorban más államok, szervezetek gazdasági erősödése által - azzal volt kénytelen
szembesülni, hogy érdekeinek érvényesítése nagymértékben nehezebbé vált. Mivel ezen
gondját, problémáját orvosolnia kell, így elengedhetetlen a háborúkat, konfliktusokat kiváltó
okok, illetve más, az USA értékeivel, érdekeivel ellentétes érdekeltségű államok
szándékainak, képességeinek értékelése és elemzése. Ráadásul az USA-nak – belső problémái
megoldásán túl, immár, mint egyedüli világ-, szuperhatalomnak – transznacionális és globális
737/1098

12. A folyamatosan változó biztonsági környezet hatásai a nemzetbiztonsági szolgálatokra néhány kiemelt megközelítésből

érdekellentétekkel, konfliktusokkal, azok indukáló okaival, a nemzetközi szervezetek
munkájával, békefenntartással, terrorizmus-elleni fellépéssel is foglalkoznia kell. Ennek
értékelő, elemző munkájában kap kiemelt szerepet a hírszerzés és elhárítás.
A jövőben az USA-nak konkurenciájaként számolnia kell új globális (nagy-) hatalom
megjelenésével. Számolnia kell továbbá – immár a társadalmi-gazdasági rendszerváltozásokat
követő gazdasági visszaesés után – a regionalizmus erősödésével elsősorban Oroszország, de
az Európai Unió, Kína, Japán vagy India részéről, amely vetélytársként előbb-utóbb az
Amerika-ellenességben is visszatükröződhet. Amerikai titkosszolgálati körök már az
átalakulások előtt felhívták az állami vezetés figyelmét arra, hogy a regionális és
világhatalmak gazdasági vetélkedése előbb-utóbb katonai téren is megjelenhet.
Az USA nemzetbiztonsági stratégiája, stratégiai hírszerzése és elhárítása nagyon is reálisan
azon alapszik, hogy a világ fejlődése következtében – annak töretlen és kiszámítható voltából
fakadóan – a manapság meglévő nagyhatalmi státuszt megkérdőjelezve valamely más állam,
ország politikai, gazdasági és katonai téren is Amerika konkurensévé válhat. Mindezen túl
Amerikának ráadásul a nem kiszámítható, nem prognosztizálható fejlődéssel, befolyásoló
hatással, továbbá a világméretekben is megjelenő nemzetközi terrorizmussal is számolnia kell.
Az USA-nak, mint egyedüli világhatalomnak a jelentkező transznacionális fenyegetéseket
időben figyelembe kell vennie. Manapság – mint minden, így – az atom, a biológiai, vegyi
(ABV) fegyverek ellenőrizetlen adás-vétele jelenti a legnagyobb veszélyt mind az USA, mind
a világ fejlődésére. Az ABV-fegyverek kontroll nélküli terjedése – megtöbbszörözve a Föld
biztonsági kockázatát – a nemzetközi terrorizmus, az országhatárokat átlépő szervezett
bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a prostitúció, az emberi testrészek szervezett
kereskedelme, a migráció előretörését közvetve is maga után vonja. A kritikus méreteket öltő
nemzetközi válságokat azonban az USA sokszor egyedül már nem képes megoldani. A helyzet
megoldása tekintetében Bush elnök méltó partnere Putyin orosz elnök, akivel – országának
stabilizálása, gazdasági megerősödése kapcsán is – összefogva az igazán bizonytalan, kritikus
regionális és helyi konfliktusokat is kezelni tudja. Az együttműködés jelentősége igazán abban
van, hogy míg a két egykori világhatalom korábban szemben állt egymással, országuk
politikája, nemzetközi tevékenységük, gazdaságuk, katonai-iparuk fejlődése eltérő mértékű és
irányú volt, értékeik és érdekeik merőben különböztek egymástól, addig ma már
együttműködnek, ha korlátozottan is.
A világ katonai konfliktusaira, a hadviselésre jelentős mértékű hatást gyakorol – a
nanotechnológia fejlődése által is – a katonai és haditechnikai fejlődés. Bár az USA e
területeken meglévő előnye igen jelentős, azonban számolnia kell más fejlődő államok e téren
meglévő gyorsabb felzárkózásával, fejlődésével. A nukleáris és tömegpusztító fegyverek, az
elektrodinamikus fegyverek terjedése, az információ-technológiai és kibernetikai hadviselés, a
techno-terrorizmus, a nanotechnológia, az alkalmazott biotechnológia megjelenése a katonaiiparban is új korszakot nyitott. A katonai, haditechnikai "vetélkedés" új fenyegetések,
kihívások megjelenését vetíti előre. Az új technológiák, fegyverek, fegyverrendszerek persze
új típusú hadviselést is indukálnak. Míg korábban nem léteztek, addig manapság már számolni
kell a kibernetikai-, információs-, transznacionális és infrastrukturális-, aszimmetrikus és
aszinkron hadviseléssel, illetve azok új formációival. Míg a katonai konfliktus lehetősége egy
adott térségben kisebb lett, addig az új típusú fenyegetettség valós esélye, immár több
térségben is sokkal nagyobb. Mindezek megvalósulásának mértéke, jelentkezése persze
elsősorban pénzügyi-gazdasági lehetőség függvénye, de számolni kell velük.
A Föld legerősebb hatalma jelenleg az USA, amely méreteit tekintve ugyan kisebb, de inkább
kiszámíthatatlanabb globális veszélyekkel, fenyegetésekkel áll szemben. A világ számos
pontján – igaz még a nukleáris háborús küszöb alatt (Irán, Észak-Korea provokációja miatt) –
csak az USA hozzájárulásával tudják a jelentős katonai erők, békefenntartók szavatolni a
fegyverek nélküli "normális" életet. Az USA ezen gazdasági és katonai előnyének és
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fölényének fenntartásában kap kiemelt szerepet a jól szervezett és a nagyhatalmi státuszhoz
igazított nemzeti hírszerzés és elhárítás.
12.6.2.

Oroszország titkosszolgálati szerepvállalása

Az egykori Szovjetunió – nem klasszikus – titkosszolgálati kultúrája erős hatással volt az
egykori világhatalom fejlődésének minden területére, szegmensére. Befolyásoló tevékenysége
– reális, valós mérlegelés nélkül, alapvetően – meghatározta a birodalom biztonság-,
katonapolitikáját, gazdaságát, nemzetiségeinek, lakosságának mindennapi életét. A
kommunista világrendszer öklének is tekintett titkosszolgálat – elsősorban a KGB – fő
ellenségének az USA-t és a NATO-t tekintette. Munkáját, tevékenységét a nyugati
titkosszolgálatok is "megirigyelték", mivel nemcsak a szocialista-kommunista világrendszer,
hanem - saját érdekeinek megfelelően - a nyugati világ országai belpolitikáját, társadalmi,
gazdasági fejlődését is képes volt befolyásolni, alakítani. Az egykori Szovjetunióban
arányaiban is eltérő volt az egyes iparágak fejlettsége. A prioritást élvező katonai és
titkosszolgálati iparágak műszaki-technikai termékeinek alkalmazásán túl a titkosszolgálati
szakemberek széles tömege tevékenykedett külföldön. Tevékenységük által a közvélemény, a
törvényhozás, a kormánydöntések alakításán és manipulálásán kívül a médiában való
beavatkozás, titkos befolyásolás, pszichológiai-hadviselés, hacker-háború stb. gyakorlatilag az
idegen, "ellenséges" ország teljes katonai és polgári életét képes volt uralni, átlátni és
befolyásolni.
Az egykori Szovjetunió katonai-ipari komplexumában, illetve számos nemzetközileg mérve is
kiváló katonai termék megteremtésében és fejlődésében, a szovjet civil és a katonai
tudományos és technikai életben kiemelt szerepet vállalt és kapott a hírszerzés és elhárítás. A
birodalom méretéhez képest is aránytalanul gigászi titkosszolgálat, továbbá a prioritást élvező
iparágak fenntartása óriási állami, költségvetési kiadásokkal járt. Ennek eredményeként a
szovjet gazdaság is egyoldalú, aránytalan lett. Míg számos területen rendkívüli eredményeket
ért el, addig más – nem elsőrendű – gazdasági iparág alig fejlődött. A csillagháborús tervek
megvalósítására való törekvés a szovjet polgári gazdaságot szinte teljesen elsorvasztotta.
A kommunista világbirodalom és világrendszer összeomlását követően a mai Oroszországban
a törvényes, demokratikus államrendszer megvalósítása a titkosszolgálati rendszer
újjáalakítását is szükségessé tette. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSzB) operatívműveleti tevékenysége által manapság is Oroszország regionális, de már egyre inkább a
nagyhatalmi érdekeinek megvalósulását segíti elő szakembereivel, eszközeivel. A KGB
utódszerveiként most is önálló titkosszolgálatok manapság is hatékonyan alakítják mind az
orosz bel-, mind a külpolitikát, az ország társadalmi, gazdasági életét nemcsak határokon
belül, de a volt világhatalom érdekszférájában, vagy azon túl is. Az újjáalakult, gazdaságilag is
megerősödött ország fejlődéséből tevőlegesen kiveszi részét a többször is megreformált FSzB,
amelynek befolyása az orosz politikai elit körében, a gazdaságban, illetve fordítva is
megfigyelhető. Az orosz polgári hírszerzés (SzVR) tevékenysége elérte "jogelődje" 1991 előtti
színvonalát. Elsődleges feladata a gazdasági hírszerzés, de a tudományos és műszaki
információszerzés is fontos területe maradt a szolgálatnak.
12.7. A katonai felderítés aktuális kérdései a terrorizmus elleni harcban353
Mivel korunkban és előreláthatóan még évekig, sőt évtizedekig nem várható hazánk
környezetében és Európában egy nagyméretű, reguláris fegyveres erők közötti összecsapás
(háború) ezért a felderítés fő figyelmét az új típusú veszélyekre, mindenekelőtt a nemzetközi
terrorizmusra és a tömegpusztító fegyverek elterjedésére kell összpontosítani.
Közismert az, hogy 2001. szeptember 12-én a NATO Tanács határozata értelmében az előző
napi terrortámadás nem csak az Amerikai Egyesült Államokat ért fegyveres támadás, hanem az
Észak-atlanti Szerződés 5. cikke szerint mind a 19 tagállam elleni támadás volt.
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Az USA kérésére a NATO azonnal felajánlotta a felderítési adatok bővített cseréjét, továbbá
2001. október 9-tõl hét AWACS (a NATO légvédelmi és riasztó rendszer részét képező)
felderítő repülőgépet adott át az észak-amerikai kontinens légvédelmének erősítése céljából.
Ezek a repülőgépek 2002. május 16-ig láttak el felderítő szolgálatot az USA és Kanada
légterében.
A balkáni békeműveletekben résztvevő NATO katonai erők megkezdték azon terrorista
csoportok és személyek felderítését és felszámolását, amelyek az al-Kaida szervezettel tartottak
kapcsolatot. (Ezt a feladatot 2004. december 2-tõl az Európai Unió erői vették át BoszniaHercegovinában.)
2001. október 26-tól a NATO Dél-európai Szövetséges Haditengerészeti Erői felderítési és
ellenőrzési feladattal megkezdték az „Active Endeavour” fedőnevű műveletet a Földközi-tenger
keleti medencéjében, majd 2003 márciusától ezt a feladatot kiterjesztették a teljes Földközitengerre és a tengeri átjárókra (Gibraltári-szoros és Szuezi csatorna), valamint a Vörös-tengerre.
Ehhez a tevékenységhez 2004-ben csatlakozott Oroszország is.
Az Észak-atlanti Tanács 2002. november 21–22-i ülésén Prágában a tagállamok elfogadták az új
terrorizmus elleni katonai koncepciót, amely minden tagállamot kötelez a bővített és ellenőrzött
felderítési információk cseréjére és a várható terrortámadásokkal kapcsolatos figyelmeztető
(riasztási) együttműködésre. A prágai csúcson fontos döntések születtek a tömegpusztító
fegyverek elleni védelem, köztük az ilyen típusú fegyverek felderítésének feladataival
kapcsolatban is.
A nemzetközi terrorizmus elleni globális harc meghatározó képességű katonai erejeként
felállításra került a NATO Válaszadó Erő (NATO Response Force), amely mintegy 20 ezer fős
állományával rövid idő alatt bárhol bevethető 2006-tól.
Az Isztambulban, 2004. június 28–29-én megtartott Észak-atlanti Tanács ülésen további
határozatokat hoztak a terrorizmus elleni harc sikere érdekében. A NATO Tanács elrendelte a
Brüsszelben felállított terrorveszélyt felderítő egység (Terrorist Threat Intelligence Unit)
folyamatos működtetését és a többnemzeti vegyi, biológia, radiológia és nukleáris védelmi
zászlóalj felkészülését bármely tagállamot érintő veszély elhárításában való részvételre. A
zászlóalj bevetése függ a tömegpusztító fegyverek felderítését végző és várható alkalmazásáról
riasztó felderítő erők és eszközök folyamatos és megbízható működésétől.
A NATO terrorizmus elleni katonai koncepciója (NATO Military Concept for Defence against
Terrorism) világosan meghatározza azokat a képességeket (Capabilities), amelyek szükségesek
a terrorizmus elleni harcot segítő felderítéshez.
A koncepció nagyon fontosnak tartja a felderítés erőfeszítéseinek összpontosítását és
integrálását a meghatározott katonai feladatok sikere érdekében. Ehhez szükséges a különböző
forrásokból származó információk cseréje és hatékony, részletes elemzése. Ez különösen fontos
a speciális felderítés (HUMINT) vonatkozásában. A NATO bevetett felderítő szerveinek és
erőinek fontos feladata a parancsnoki döntésekhez (elhatározásokhoz), a tervezéshez és a
katonai műveletek, csapások és más harcászati eljárások végrehajtásához szükséges friss és
pontos adatok megszerzése és továbbítása a végrehajtó katonai erőkhöz.
A nemzetközi terrorizmus elleni harc problémáival a NATO-val párhuzamosan és egyeztetve
foglalkoznak az Európai Unió vezető testületei és szakértői is. Ennek keretei között az EU
Biztonsági Tanulmányok Intézete 2005. március 7-én tudományos tanácskozást szervezett
Luxemburgban Az ESDP szerepe 3 (hozzájárulása) a terrorizmus elleni harcban címmel. A
tanácskozás fő célja volt: az európai biztonsági és védelmi politika feladatainak
(hozzájárulásának) meghatározása a terrorizmus elleni harcban. A feladatokat négy csoportra
osztva a megelőzés, a védelem, a következmények felszámolás és a nemzetközi dimenziók terén
végrehajtandó teendőket fogalmazták meg. Mind a négy feladatkörben kiemelték a felderítés
fontosságát, erősítésének (fokozásának) szükségességét. Felhívták a figyelmet arra, hogy csak a
tagállamok felderítő erőinek és eszközeinek összehangolt tevékenysége és a megszerzett
információk értékelt és elemzett cseréje vezethet a terrorizmus elleni harc sikeréhez.
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Nagyon fontosnak tartják az egyesített helyzetértékelő központ (Joint Situation Centre) szerepét,
amely a polgári és katonai felderítő szervektől beérkező információk értékelésével lehetővé teszi
az Európai Unión belüli és a tagországok határain kívüli terrorfenyegetések figyelemmel
kísérését. Hangsúlyozták a terrorizmus elleni sikeres harc érdekében a tagállamok kétoldalú
együttműködését, amely eredményes volt az ETA elleni küzdelem során Spanyolország és
Franciaország között, valamint az ír terroristák elleni küzdelemben az Egyesült Királyság és
Írország között.
Az EU szakértői szükségesnek tartják a felderítés érdekében olyan magasan kvalifikált személyi
állomány toborzását, amely megfelelő nyelvi és kulturális kiképzés után képes lesz az iszlám
szélsőséges mozgalmak ellenőrzésére.
Több szakértő kiemelten hangsúlyozta azon terrorellenes tapasztalatok fontosságát, amelyeket
az EU erői és különböző szervezetei az ALTHEA művelet végrehajtása folyamán szereztek a
délszláv régióban.
A NATO Tanács és az Európai Unió vezető testülete által a nemzetközi terrorizmus elleni
küzdelem érdekében hozott határozatokkal egyetértően és azokat támogatva a magyar kormány
is megtette azokat a lépéseket, amelyek e küzdelemben való magyar hozzájárulást fejezik ki és
dokumentálják a konkrét teendőket. Ezek közé kell sorolni mindenekelőtt a Magyar Köztársaság
nemzeti bizottsági stratégiáját és a nemzeti katonai stratégiát.
12.8. Magán titkosszolgálatok megjelenése és működése Magyarországon354
Az egykori szocialista országok teljes struktúráját, politikai, társadalmi és gazdasági
berendezkedését alapjaiban alakította át a rendszerváltozás, amely – az állami szféra „rovására”
– a magánszektor szinte robbanásszerű fejlődését eredményezte. A magánvállalkozások
számának gyarapodásával, térnyerésükkel azonban a privátszféra adat- és információvédelme
már nem tudott lépést tartam, pedig azok sebezhetősége – a hiányos védelmi ismeretek, az
erőszakos piacszerző törekvések, a rosszul értelmezett takarékosság miatt – a fejlettebb
országokhoz képest sokkal nagyobb. Míg korábban nem kellett foglalkozni vele, azonban az új
piaci körülmények között hatalmas fejlődést produkáló keleti zónában az adatok és információk
már sokkal több védelmet igényelnek, akármint Nyugat-Európában.
A felzárkózás azonban – sajnos sokszor saját kárukon okulva – magán titkosszolgálati téren is
megindult. Számottevőbb fejlődés különösen a – nagyobb profitreményekkel kecsegtető –
bankszektorban volt megfigyelhető, ahol a bankszámlák, bank- és hitelkártyák fizikai és
elektronikus védelmének nyugat-európai gyakorlata a leghamarabb elterjedhetett. Szerencsére
azonban manapság már – a veszélyeket, kockázati tényezőket kellően megismerve és
mérlegelve – egyre több magánvállalkozás igyekszik információikat, adataikat illetéktelenektől
megvédeni, biztonsági rendszerüket megerősíteni. Remélhetően idejében felismerték, hogy a
fizikai védelem még nem teljes védelem, amely annál jóval többet jelent: a kockázatok és
veszélyek elvi lehetőségét, esetlegesen megjelenésük időben történő felderítését, a károkozás
megelőzését és felszámolását.
Míg a nyugati vállalkozások idejében felismerték adataik, információik védelmének
szükségességét, azt igen magas szintre emelték. Addig a hazai magánvállalkozások zöme –
egyelőre csak kényszerből – most kezd foglalkozni adatai információ védelmével, melyet
sokszor saját kárán tanul meg (pl. konkurencia állandó figyelme, szabadalmak, újítások
„lenyúlása”, internetes e-vásárlás kockázatai, adathalászás). Piaci titkaikat, a konkurensek
ténykedését (biztonsági intézkedések, új irányok, újítások stb.), az agresszív piacszerzés elleni
fellépést manapság egyre inkább már a súlyának megfelelően tudják kezelni, amely a hosszú
távú és tartós üzleti siker alapja is lehet. Azonban hazánk alakuló piacgazdaságában a
biztonságvédelmi kiadások tervezése, a kiegyensúlyozott, hosszabb távú gazdálkodásra való
törekvés még mindig nem annyira jellemző. Számos hazai vállalkozás – részben az átalakuló
jogi környezetnek, a felismert törvényi kiskapuknak, a fejlett nyugati piacszerző agresszív
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törekvéseknek – manapság inkább a mának, máról-holnapra él, így a biztonságvédelmi
kiadásokat is csak szükséges rossznak tartják.
12.8.1.

Titkosszolgálati tevékenység a privát szférában

A rendszerváltozást követően hazánkban is megjelent magán titkosszolgálatok kezdeti
tevékenységének nagyobb részét őrző-védő szolgáltatások nyújtása tette ki. Tevékenységük
alapvetően biztonságtechnikai, védelmi berendezések kiépítéséből, információs szakértői
tevékenység végzéséből, magánnyomozó irodák működtetéséből, illetve – kis mértékben –
szakmai ismeretek oktatásából tevődött össze. Később e téren jelentős minőségi fejlődés ment
végbe: a képzettséget alig igénylő élőerős szakmai tevékenység helyett a magántitkosszolgálatok egyre gyakrabban már komplex (élőerő, technika, adat-kép-jel továbbítás
stb.) védelmi-biztonságtechnikai rendszerek tervezésére, kiépítésére, illetve fenntartására és
működtetésére kaptak megbízásokat. Mind gyakoribb immár, hogy állami (bíróságok),
kormányzati (egészségügyi intézmények, rendőrség, kormányőrség) alapfeladatokat (személyi
biztosítás, őrzés-védelem, informatikai rendszer védelemé stb.) -elsősorban piaci alapon,
gazdasági érdekből - is felvállalnak. Magasabb szintű, klasszikus biztonsági, magánnyomozó
tevékenységük során persze vállalják a konkurencia üzleti titkainak kifürkészését, személyi
dossziékat fektetnek fel az üzleti partnerekről zsarolásra felhasználható adatokkal, melyek
aránya Magyarországon már jelenleg meghaladta tevékenységük 50 %-át. Hasonlóan a más
tevékenységet ellátó magán vállalkozásokhoz, a hazai nevesebb magán hírszerzők és elhárítok
egyre gyakrabban már külföldön dolgoznak, melyre a hazánkban működő multinacionális
vállalkozások megrendelése alapján kerül sor.
Tevékenységük sokszor még akadályokba ütközik. Így a szakmai, foglalkozási
összeférhetetlenségi norma fenntartását, az ún. kapcsolati tőke hasznosításának lehetőségét az
EU is tiltja. Ennek ellenére a magán titkosszolgálatok szakemberei – mivel a hatályos
jogszabályok jelenleg is korlátozzák, így azt mindig is cáfolták – intenzív baráti, személyi
kapcsolatot tartanak fenn volt kollégáikkal, barátaikkal, akik a hazai fegyveres és rendvédelmi
szervek titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott szervezeteknél dolgoznak.
Eszerint a magán hírszerzést (felderítést) és elhárítást (nyomozást) folytatók korábbi
kapcsolataikat „hasznosítva” az állami titkosszolgálatok, rendvédelmi (közhatalmi) szervek –
közpénzből finanszírozott, több évtized alatt kiépített, rendszerezett – adatbázisait magán
megbízások teljesítésére igyekeznek illegálisan felhasználni. Mint korábbi tanulmányaimban
is már vázoltam, mindez a közeljövőben – jogszabályi felhatalmazással, az állami szakmai
munka elsődlegessége mellett, a megszerzés eszközeinek, módszereinek szigorú védelmével –
az állami adatok, információk, források felhasználásával akár már piaci alapon megvalósítható
lehet, csökkentve némileg ezáltal az állami szakmai munkára fordított költségvetési
kiadásokat, illetve az állami adatbázisból történő üzleti alapon történő kiszivárogtatásokat,
konkurens megbízások teljesítését.
Érthető okok alapján a már működő magán-titkosszolgálatok kialakult információbázisa – a
sokkal komplexebb állami bűnügyi, operatív adatbázisokkal szemben – jelenleg csak egyes
személyes adatokra, részinformációkra terjed ki. A teljes adatbázis kiépítése, majd
felhasználása azonban csupán idő, pénz és összefogás kérdése. Mivel a
magántitkosszolgálatok adathalmaza előbb-utóbb úgyis létrejön, abból valós haszna
kimaradása esetén az államnak nem igen lesz, így az állami és a magán titkosszolgálatok piaci
alapon történő szakmai együttműködése, adatbázisaik kölcsönös használata akár már
rövidtávon is elképzelhető. Az esetleg csak adatvédelmi szempontból kifogásolható szakmai
együttműködési, adat-ütköztetési stb. tevékenységük legalizálása már csak a döntéshozókon,
jogalkotókon és törvényhozókon múlik.
A magán-titkosszolgálati vállalkozások hírszerző (felderítő) és elhárító feladatkörükön túl –
gazdasági megfontolásból, a több lábon való állásuk érdekében – egyéb profiljukba illő
tevékenységet is végeznek, így a szakmai ismeretek továbbadása oktatás-képzés keretében,
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biztonságtechnikai védelmi berendezések tervezése, kivitelezése, illetve magánnyomozó
irodák működtetése is mind a talpon maradásukat szolgálja.
Mind hazánkban, mind külföldön a magán-titkosszolgálatok, mint privát hírszerző (felderítő)
és elhárító vállalkozások – az állami monopóliumnak tartott hírszerzés és elhárítás
konkurenseként való – kialakulása és fejlődése az alábbiak miatt ígéretes jövő előtt áll:
– speciális hírszerzési (felderítési) és elhárítási ismeretekre és megbízható gyakorlatra
piaci alapon a privátszférában is valós igény, szükség van;
– a bűnözés szervezetté válása és fejlődése ellenére titkosszolgálati téren (!) meghozott
sokszor indokolatlan állami, kormányzati takarékosság, a reformintézkedések köntösébe
bújtatott költségvetési támogatás elvonások, létszámcsökkentések, államháztartási
kiadásokkal való megszorítások az állami nemzetbiztonsági szervezetek működését,
mozgásterét korlátozzák, melyek így a magán-titkosszolgálati vállalkozásoknak
kedveznek;
– az állami titkosszolgálatok működésének hatékonyságát a piaci ismeretek hiánya, a
bürokratikus elvárások, gazdasági érzéketlenség mindig is nagymértékben befolyásolta,
meghatározta;
– a volt keleti-zónában – a lassan alakuló, hiányos jogszabályi környezet miatt – megjelent
határokat is átlépő bűnözés rendkívül jól szervezett magán-titkosszolgálatokat hozott
létre. Ezek sokszor háborítatlanul alkalmaznak különleges titkosszolgálati módszereket,
erőket és eszközöket, persze bírói, ügyészi engedélyek nélkül. A bűnözés színtere a
fekete-, szürkegazdaság szinte valamennyi virágzó területe;
– szinte teljesen megszűnt az állami gazdasági hírszerzés a privátszféra térhódítása, az
államnak a termelőszférából való kivonulása következtében;
– a hírszerzés valamennyi ágát tekintve a gazdasági hírszerzés jelentősége és súlya
növekedett, az szinte a teljes privátszférát uralja.
12.8.2.

A magán-titkosszolgálatok tevékenységének célja, a hírszerzés területei

Napjainkban a modern hírszerző (felderítő) és elhárító magán-vállalkozások tevékenységének
célja – már csak szakmai jellegüknél fogva is – sokrétegű. Elsődleges céljuk az adatok, védett,
bizalmas, vagy titkos információk megszerzése legálisan, olykor illegálisan az operatív
információ, illetve adatgyűjtési módszerek alkalmazása által. Az átadott – kellően
dokumentált, elemzett, értékelt – információkat, adatokat a megbízó elképzelésének
megfelelően az üzleti életben használhatja fel. További magán-titkosszolgálati cél a megbízó
által adott helyre (objektumba, területre) hírszerző ügynökök, alkalmi informátorok
beszervezése, beépítése, telepítése meghatározott céllal. Célkitűzés lehet az operatív
kombinációkkal a megbízó számára kedvező(bb)en befolyásolni (napi, vagy hosszabb távon) a
gazdasági folyamatokat, üzleti tendenciákat, piaci trendeket. Az üzleti, gazdasági információk
megszerzésének újabb célja lehet továbbá a nemzetközi áru, pénz, tőzsdei stb. előrejelzések,
folyamatok, de akár más konkurens célcsoport pénzügyi-gazdasági helyzetének, kereskedelmi
döntéseinek figyelemmel kísérése.
A hazai magán-titkosszolgálatok – a piaci alapon működő magánvállalkozások és az állami
szervezetek között – részben leplezett feladatok vállalásával törekednek az ellenérdekelt
konkurensek szándékait, piaci, üzleti, kutatás-fejlesztési eredményeit, sőt olykor az állami,
vagy uniós támogatások rendszerét – azt csak részben teljesítési, illetve abból jövedelmezőbb
pénzkinyerési céllal – megismerni.
12.8.2.1.

Magán (üzleti, gazdasági) kémkedés

A rendszerváltozás után, a nyugat-európai demokratikus szerveződésekhez való
csatlakozásunkat követően politikai rendszerünket, társadalmunkat, gazdaságunkat is
átalakítottuk. Az állami mellett megjelent, sőt dominánssá vált a magántulajdon. Ez a
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körülmény a korábban (a politikai mellett) meghatározó katonai érdekek hátrébb sorolását és
– az állami mellett – a magán gazdasági érdekek védelmét jelentette. Az üzleti életben
meglévő, csak számunkra új pénzügyi-gazdasági harc a gazdasági érdekek és értékek
előtérbe kerülését eredményezte. A korábbi fix, jól átlátható, államilag védett piaci pozíciók,
érdekek és értékek megmaradásáért, esetleg új részesedés növeléséért – a nemzetgazdaságot
érintően az állami mellett – a magánszektor szereplői készek bármilyen eszközt igénybe
venni gazdasági érdekeik szerint. Mindehhez azonban rengeteg adatra, információra van
szükségük, amelyeket részben nyíltan, részben burkoltan lehet csak beszerezni. Itt
kapcsolható össze a piacgazdaság más szereplőivel a magán-titkosszolgálat. A megbízás
során a magán (üzleti, gazdasági) információgyűjtés, kémkedés célja a magánszférában a
gazdaság, a tudomány, a kereskedelem, az üzleti élet területén jelentkező versenypozíció
fenntartása, a konkurenssel szemben meglévő lemaradás elkerülése, sőt piaci előny
megszerzése és megtartása. Ez különösen a piaci stratégiai döntések meghozatalakor fontos a
felhasználójának.
A társadalom és gazdaság meghatározó más (kereskedelem, bank, ipar stb.) területeihez
hasonlóan, a fejlődés hatására a hírszerzés (felderítés) és elhárítás eszközei, módszerei,
eljárásai egyre finomodtak, hatékonyabbak, eredményesebbek lettek. A hírszerzési
(felderítési) és elhárítási tevékenység súlypontja áthelyeződött, a korábbi politikai, katonai
oldalról az ipari, gazdasági, műszaki-tudományos területekre. Megjelent a rövid-, középtávú
helyett a nagyobb távolságú, a korábbi kelet-nyugati irányú mellett az északdéli irányú
információszerzés, illetve előtérbe került az ún. körkörös hírszerzés (felderítés) és elhárítás.
A magán-titkosszolgálatok által folytatott hírszerzés (felderítés) és elhárítás tevékenységek
között leginkább klasszikus ipari kémkedés terjedt el. Ez ellen a privátszféra vállalkozásai
mindig igyekeztek valamilyen szinten (biztonságtechnikával, beléptető-rendszerrel)
védekezni, pedig sokszor elegendő lehetett volna a saját dolgozóinak a figyelmét felhívni az
indokolatlan fecsegés, e-mailezés elkerülésére, vagy még hatásosabb lehet az ellenőrzési
rendszer erősítése, munkahelyi szigorúbb előírások, rendszabályok életbe léptetése,
betartatása.
Néhány magán-titkosszolgálat – üzleti célból – „szabályos” ügynöki tevékenységet is folytat.
Az „ügynök” beszervezi az adott vállalat munkatársát, vagy pedig saját maga épül be oda. A
leggyakoribb módszer azonban az, hogy kihasználja baráti, illetve egyéb kapcsolatait,
akiknek „baráti gesztusokat” tesz. Ez leggyakrabban burkolt, „kedveskedő lekenyerezés”
(pld. ingyenes üdültetés, vagy egyéb anyagi vonzatú kedvezmény biztosítás) formájában
nyilvánul meg. A számítástechnika térhódításával napjainkban igencsak elterjedt a számításés informatikai úton megvalósított adat- és információszerzés, amely történhet aktív és
passzív módszerekkel. Nem minősül ipari kémkedésnek a nyilvános és/vagy (szándékosan,
vagy hanyagságból) nem védett forrásból nyert információk megszerzése, továbbá a
piacpolitikai elemzés, helyzetértékelés. E kettő közötti határvonalat a tevékenység legális,
vagy illegális végzése határozza meg.
Magán-titkosszolgálatok által igazán fontos, értékes adatok, információk erőszakos ráhatás
(kényszer) által is megszerezhetők. Ez persze a kevésbé fejlett országokban működik többékevésbé hatékonyan, gyakran zsarolás, gyilkosság, rablás, pszichikai kényszer
alkalmazásával. Adat és információ kerülhet illetéktelen kezekbe gondatlanságból is, ami
leggyakrabban fecsegessél, szervezetlenséggel párosulva valósul meg. Veszélyes lehet
továbbá a munkatársak fanatizmusa, vagy lazasága is.
12.8.2.2.

Magán (üzleti, gazdasági) elhárítás

A fejlett digitalizmus korában, a túltermelő-szolgáltató piacgazdaság korában minden
gazdasági adat, információ védelme alapkövetelménnyé vált. Ha ezek egy vállalkozás ezt
nem ismeri fel, vagy nem költ rá eleget azonnal hátrányba kerülhet konkurenseivel. Az új
típusú piacgazdaság korában az adat- és információbiztonság már nemcsak az adatok,
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információk megtartását (elhárítás), illetve újabbak megszerzését (hírszerzés) jelenti, hanem
mindezek megelőzésére is ügyelni kell. A megelőzésen túl azonban az adatok, információk
biztonságos kezelése, elemzése és értékelése is kiemelten fontos, ha nem akarjuk azokat
elveszíteni.
Társadalmi-gazdasági rendszerváltozásunkat követően a magyar biztonságpolitika – mint
sok minden más – átértékelésre került. Mindezt nemcsak a változások, hanem az új globális
veszélyek, fenyegetések megjelenése, azokhoz való alkalmazkodásunk szükségessé tette. A
hazai vállalkozások sokszor saját kárukon okulva ismerték meg a versenypiac számos
tisztességtelen elemét. Az üzleti világ minderre „válaszul”, jogos önvédelme által ún.
versenypiaci hírszerzést, illetve üzleti, gazdasági elhárítást folytat konkurensei alkalmanként
gátlástalan cselekedetei kivédésére. A magánvállalkozások többsége ha lassan is, de
felismerte, hogy saját biztonsági érdeke a versenytársak szándékainak, erejének
megismerése. Egy vállalkozónak, befektetőnek már rövidtávon is megéri adatait,
információit megvédeni. Ennek felismerése alakítja igazán át azon biztonsági
gondolkodásmódot, amelyben és a tevékenység végzésében persze csak a magántitkosszolgálatok vehetnek részt. A társadalmi-gazdasági változások hatására, a
létszámleépítések, a szervezeti korszerűsítések, a piacgazdaságra való átállások miatt a
magán-titkosszolgálatoknál is kialakult azon vállalkozói kör, amely – korábbi tapasztalatait,
ismereteit, profi kiképzését, esetleg baráti körét hasznosítva – az új viszonyok közepette
piaci körülmények között, a magánszférában kamatoztatja megszerzett speciális tudását.
Sokszor azonban a folyamat – a keleti zóna más országaihoz hasonlóan – néha nem épp
egyenesen, tisztességesen megy végbe, melyre ráadásul még a jogszabályok rásegítenek
(nincs részletes információbiztonságot rendező törvény, a magánhírszerzés [felderítés] és
elhárítás rendszere nincs szabályozva).
12.8.2.3.

Alternatív együttműködés

Az állami és a magán-titkosszolgálatok közötti együttműködés az idők folyamán hamar
kialakult. A titkosszolgálatok – szigorúan szakmai és törvényes – együttműködése (alternatív
együttműködés) elkerülhetetlen és szükségszerű is, azonban kizárólag a kölcsönös anyagi
érdekek mentén, különösen a teljesebb információszerzés és hasznosítás, az állami
koordináció és kontroll fenntartása érdekében. Az alternatív együttműködés elsősorban az
államnak érdeke azért, hogy a magán-titkosszolgálatokat feletti törvényi (állami) kontroll,
ellenőrzés biztosítva legyen. A hatályos jogszabályok érvényre juttatása, az EU-nak, NATOnak való megfelelés hazánk számára is kiemelten fontos. Az állami kontroll garantálhatja
továbbá a szakmaiság fenntartását, biztosítását, illetve a minőségbiztosítást és a szakmai
rendszerszemléletet.
Az alternatív együttműködés elengedhetetlen a lakosság, a magán vállalkozások különféle
adatainak, információinak magán-titkosszolgálatok általi kezelése miatt, különösen, ha a
privát szolgálati tevékenység hagyományos államigazgatási (önkormányzati, rendőrségi,
szakmai kamarai) eszközökkel való „tisztán tartása” nehezen biztosítható. Közérdek az is,
hogy a védendő adatokat, információkat a hatályos törvényeket betartó, hiteles személyek,
szervek kezeljék, illetve hogy mindezt bűnöző egyének, a szervezett bűnözés céljaiknak
megfelelően ne használhassák fel.
12.8.2.4.

Kvázi hírszerző közösség

Hazánkban is szükséges, hogy – az állami és a magánérdekek védelme során – a magántitkosszolgálati vállalkozások a hatályos jogi normáknak megfelelően, szakmai garanciákkal,
a bűnöző elemektől mentesen működjenek. A javasolt állami és magán-titkosszolgálatok
közötti alternatív együttműködés az elvárható szakmai színvonal, annak hatékonysága,
eredményessége, jogi rendezettsége miatt is fontos. Ahhoz, hogy mindez a gyakorlatban is
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megvalósuljon, valamennyi állami-, magán-titkosszolgálat és egyéb szervek, szervezetek
bevonásával a titkosszolgálatok új rendszerét, ún. kvázi nemzeti hírszerző közösséget kell
létrehozni és működtetni.
Nemzetközi szinten a magán és az állami szférában több, szoros kapcsolatban álló
titkosszolgálati szerv, vállalkozás együttműködése ismert (amerikai, orosz).
Együttműködésük, tevékenységük akár modell értékűnek tekinthető. Függetlenül attól, hogy
a mintaként is szolgáló észak-amerikai, orosz stb. hírszerző közösségek a hazaihoz képest
nagyságrendekkel nagyobb közigazgatási rendszert fognak át, azok szakmai működési
rendszerét -felügyeleti, irányítási és szervezési oldalról, az erőforrások, a közös
titkosszolgálati célok és érdekek függvényében – mindenképpen szükséges megismerni a
hazai bevezethetőség érdekében.
A hagyományos értelmezés szerint az állami hírszerzés (felderítés) olyan tevékenységet
folytató szervezet, amely közvetlenül a végrehajtó hatalomtól (kormánytól) és/vagy
közvetetten a törvényhozástól (jogszabályok által) kap felhatalmazást titkos információk
külföldi államokban történő gyűjtésére, illegális módszerekkel. Ezen kívül – némely
országban – a hírszerzés további speciális műveleteket, akciókat is végezhet, melyek által
befolyásolható más külföldi állam politikai, gazdasági, katonai vagy egyéb helyzete. A
hírszerzésben (felderítésben) a speciális műveletek végrehajtásában monopóliumot élvező
speciális szervezetek komplexuma a nemzeti hírszerző közösség, amely magában foglal
minden hírszerzési (felderítési) és elhárítási struktúrát, még azokat is, amelyek nincsenek
közvetlenül alárendelve a kormánynak. A közösséghez tartozik a belföldi terepen hírszerző
(felderítő), elhárító (kémelhárító) és alkotmányvédő alaptevékenységet végző valamennyi
szervezet, vállalkozás. Alapfeladatuk egy valóban hatékony hírszerző (felderítő) és elhárító
szolgálat irányítása, működtetése, tevékenységük összehangolása, koordinálása.
A nemzeti hírszerző közösségbe tartozhatnak még az államhatalmi, kormányzati tárcáknak a
bizalmas és titkos – titkosszolgálati eszközöket, módszereket alkalmazó – pénzügyi,
külpolitikai, bel- és külgazdasági, iparfejlesztési és kutatási területein működő szervezetei is.
Amennyiben mindez hazánkban is megvalósulna, úgy ebbe, valamint a szervezet
működésének ellenőrzésébe – valamennyi titkosszolgálat mellett – mindenképpen be kell
vonni az érintett minisztériumokat, államigazgatási szerveket, önkormányzatokat, továbbá a
Legfőbb Ügyészséget, az Állami Számvevőszéket, az APEH-et, az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács tagjait. E téren állami, kormányzati változtatások
(államháztartási reformcsomag, közigazgatás-korszerűsítés stb.) csak a titkosszolgálatoknak
és a nemzetbiztonsági tevékenységben érintett egyéb közigazgatási szerveknek, magánvállalkozásoknak kvázi hírszerző közösségbe történő szervezése útján, törvények, egyéb
jogszabályok módosításával és a jelenlegi általános nemzetbiztonsági és bűnügyi
titkosszolgálati jellegű információgyűjtés feladatrendszerének meghagyása mellett
lehetséges.
Hazánkban bár nagyon kevés az esély arra, hogy a nemzeti titkosszolgálatok átalakítására,
állami korszerűsítésére napjainkban sor kerüljön, a szakmai fejlődés érdekében mégis ki kell
építeni a titkosszolgálatok – szövetségesi kötelezettségeknek is eleget tevő – új, összefüggő,
koordinált rendszerét és közösségét. Szükséges továbbá a titkosszolgálati/kvázi hírszerző
közösségi együttműködés a hazai (párhuzamosságok elkerülése, költségtakarékosság) és a
szövetségesi (EU, NATO együttműködés) szinteken. Mindehhez elengedhetetlen viszont,
hogy a titkosszolgálatokat és tevékenységüket ne misztikus homály fedje, azok lényegesen
átláthatóbban működjenek, figyelemmel munkájuk jellegére, a jogszabályi előírásokra. A
titkosszolgálatoknál is akad tehát tennivaló: jogállami garanciával továbbra is biztosítani kell
a szolgálatok törvényes, szakmai munkáját és azt, hogy a politika ne tudja fel/kihasználni,
egyoldalúan ne befolyásolhassa érdekeinek megfelelően. Mindez össztársadalmi érdek is. A
titkosszolgálati rendszer átlátható működéséhez elengedhetetlen továbbá a szövetségesi
elvárásoknak is megfelelő állami (költségvetési) garanciák biztosítása.
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Már rövidtávon is szükséges biztosítani, hogy egy létrehozandó kvázi nemzeti hírszerző
közösség – a szakmai, politikai döntéshozók igényeinek kielégítésén túl – a magyar
közigazgatási rendszerbe és gyakorlatba be legyen illeszthető. Elvárásként fogalmazható
meg továbbá, hogy a létrehozandó kvázi hírszerző közösség jogilag, szakmailag rentábilisan
is fenntartható legyen és mindenkor feleljen meg a nemzeti és szövetségesi érdekeknek és
értékeknek.
12.9. A katonai felderítés és hírszerzés szerepe a jelen és a jövő hadviselésben (információs –
vezetési – hálózatos - digitális hadviselés támogatása)
A megváltozott hadművészet az információs hadviselés, mint a hálózatközpontú hadviselés
része355
A hálózatközpontú hadviselés legfontosabb eleme az információk megszerzésének és
felhasználásának radikálisan új módja, amely gyökeresen átalakítja a haderő vezetési rendszerét
is, hiszen lehetővé teszi, hogy minden információ a vezetés minden szintjén egy időben álljon
rendelkezésre és ennek megfelelően a döntések mindig a lehető leggyorsabban, és a lehető
legcélszerűbb, ha kell a legalacsonyabb szinten történjenek. Ez lehetővé teszi a minimális erő
alkalmazását is, elkerüli a „baráti tűzből” esetleg adódó problémákat, minimálisra redukálja
saját veszteségeinket és a járulékos pusztítást is.
Az információs hadviselés mint önálló katonai szakkifejezés az 1990-91-es Öböl-háború
tapasztalatai nyomán vált a szakirodalomban is teljes mértékben elfogadottá, azóta folyik annak
részletes elemzése, tartalmának pontosítása: „Az Öböl-háború tulajdonképpen a történelem első
olyan információs háborúja volt, amelyben az információs hadviselés szabályai érvényesültek.
Az információs háború, vagy más közelítéssel vezetési háború (information war – command and
control war) a háború új, egyben sajátos megvívásának módja, amelyet az integrált tudást
tartalmazó információk megszerzése, felhasználása és védelme érdekében az úgynevezett
információs hadviselés (information warfare) keretében vívnak meg a küzdő felek.”
Az információ megnövekedett jelentőségét az újfajta elektronikai-távközlési-informatikai,
valamint vezetési technológiák viharos fejlődése tette lehetővé, amely a hadügy folyamataiban
is szükségszerűen érvényre fog jutni: „A hadseregre is érvényes az a megállapítás, hogy a
jövőben a siker egyik döntő tényezője az információ megszerzése, alkotó módon történő
felhasználása, az információs és vezetési fölény megszerzése lesz. Amelyik fél az információhoz
előbb fér hozzá, és azzal jól tud gazdálkodni, az nyer, amelyik fél erre nem képes, az veszít.
Ilyen egyszerű törvények fogják megszabni a további fejlődés útját.”356
Az információs hadviselést rendszerint az információ megnövekedett szerepével hozzák
összefüggésbe, amely a társadalmi élet minden területén megnyilvánul, és döntő mértékben
határozza meg a jövő század fejlődésének irányát és ütemét: „Az információs társadalom az
ipari társadalmak utáni társadalmi formáció, a 21. század, az ún. információs korszak
társadalma. Az információs társadalom információra orientált társadalom, melyben az
információnak kiemelkedően magas az értéke, különleges szerepe van.”357
Az információs hadviselés olyan egységes elgondolás alapján végrehajtott tevékenységek
rendszere, amely valamely állam részéről egy másik állam működési rendjének befolyásolására
vagy megtörésére, továbbá a saját állam hatékony működőképességének megőrzésére irányul a
saját információs képességek megvédése, fejlesztése és alkalmazása, valamint a másik állam
hasonló képességeinek bénítása, zavarása vagy megsemmisítése révén.
12.9.1.

Az információs hadviselés tartalma

– valamely állam részéről más ország államigazgatási-gazdasági-katonai vezetésének és
műszaki-technikai (infrastrukturális, fegyverirányítási, navigációs stb.) rendszereinek a
kialakult helyzetre vonatkozó, nemzetbiztonsági szempontból fontos információktól való
megfosztása, megtévesztése hamis információkkal, az idegen állam erőforrásairól,
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működési rendjéről, tevékenységéről, szándékairól és egyéb fontos jellemzőiről szóló
információk megszerzése; a reális döntési alternatívák kidolgozásához, illetve a műszaki
rendszerek irányításához szükséges információk gyűjtésének, feldolgozásának,
továbbításának és rendelkezésre bocsátásának akadályozása;
– ezzel párhuzamosan a saját államigazgatási-gazdasági-katonai vezetés és a műszakitechnikai rendszerek megóvása az ellenség ilyen irányú tevékenységével szemben;
– a katonai felső vezetés és a saját csapatok információgyűjtési-továbbítási és feldolgozási folyamatainak olyan mértékű és minőségű fejlesztése és működtetése,
amelynek eredményeként a katonai vezetési folyamatok minősége jelentős mértékben
meghaladja az ellenség hasonló jellegű képességeit;
– az információs hadviselés részét képezik mindazon tevékenységek, amelyek a saját vagy
idegen ország közvéleményét, más államok politikai-gazdasági vezetését, valamint a
nemzetközi szervezeteket válságidőszakban és háborúban nemzetbiztonsági, kül- és
katonapolitikai szempontból tudatosan befolyásolják.
12.9.2.

Az információs hadviselés (IH) két fő tevékenységi területre bontható

Az IH a saját fegyveres erők tevékenységének közvetlen támogatására irányul az ellenséges
ország fegyveres erejének szétverésében és a katonai rend biztosításában.
Az IH az idegen állam működési rendjébe történő közvetlen beavatkozásra és a saját államiközigazgatási rend védelmére irányul általában a fegyveres erők támogatása és fegyveres
erőszak alkalmazása nélkül.
Az információs fölény azt az állapotot jelenti, amikor – egyrészről – valamelyik küzdő fél a
katonai műveletek eredményes végrehajtását biztosító információkat lényegesen gyorsabban,
jobb minőségben és nagyobb tömegben képes megszerezni, feldolgozni és a döntésekhez
rendelkezésre bocsátani, mint a másik, másrészről azt az állapotot tükrözi, amikor ugyanezen
fél a saját és az ellenséges társadalom, valamint a nemzetközi szervezetek és közvélemény
irányában – kedvező tudati befolyásolásuk céljából – hatékonyabban közvetít információkat,
mint az ellenség.
Az információs uralom az információs fölény kiteljesedését jelenti, amelynek során valamely
konkrét hadművelet eredményes végrehajtásának vonatkozásában az ellenséget megfosztjuk
az információk megszerzésének, továbbításának vagy feldolgozásának lehetőségétől.
Az információs fölény közvetlenül a vezetési fölény kivívására irányul. A vezetési fölény –
egyrészről – a küzdő felek vezetési-irányítási folyamatai között olyan minőségi különbséget
jelent, amikor az egyik fél tevékenységét meghatározó parancsok, utasítások tartalma és
időbenisége lényegesen jobban tükrözi a kialakult helyzetet és az ahhoz alkalmazkodó
célszerű cselekvésmodellt, mint a másiké, másrészről – azt az állapotot fejezi ki, amikor
ugyanezen fél végrehajtó állományának eltökéltsége (hajlandósága) a parancsok teljesítésére
azonos vagy nagyobb, mint az ellenséges haderő és társadalom tagjaié.
A döntőrészt polgári célú információs rendszerek (pénzügyi, egészségügyi, szociális, oktatási
stb.) felderítése, támadása és védelme szintén az információs hadviselés részét képezi, mivel
azonban annak nincs közvetlen hatása a hadműveleti-harcászati tervek kidolgozására és
végrehajtására, ezért e tevékenységek tervezése és szervezése nem katonai feladat.
Ebből kiindulva a polgári információs rendszerekkel kapcsolatos célokat és eljárásokat
politikusoknak, gazdasági-államigazgatási szakembereknek kell meghatározniuk, mivel
hivatalukból adódóan a legpontosabban ők képesek felmérni az ilyen típusú rendszerekbe
történő beavatkozás következményeit, és a beavatkozás (vagy a saját rendszerbe történő
idegen behatolás) politikai-gazdasági következményeiért szintén nekik kell a felelősséget
vállalniuk.
A „döntő fölény a megfelelő helyen és időben” elve szintén nem annyira az ellenség
megsemmisítésre, mint inkább a kezdeményezés megragadására, az ellenség hadműveleti
felépítésének, harcrendjének, működési struktúrájának megbontására irányul, az ellenséges
748/1098

12. A folyamatosan változó biztonsági környezet hatásai a nemzetbiztonsági szolgálatokra néhány kiemelt megközelítésből

csapatok pusztítása ennek csupán egyik – bár eleddig legfontosabb – eszköze. A hadászatihadműveleti tevékenységek alapvető célja nem az ellenség harcoló alakulatainak minél
nagyobb arányú megsemmisítésén, hanem elsősorban ezen csapatok vezetési rendszerének,
hadkiegészítési rendjének, hadműveleti felépítésének, együttműködésének, felderítésilogisztikai-műszaki és tűzrendszerének megbontása. Ez az ellenséges szándékról való
lemondatás és a háborúk megnyerésének hatékony eszköze volt a múltban, szerepe a 21.
században a működési struktúrák közvetlen megbontása révén jelentős mértékben növekedni
fog.
A struktúrák közvetlen megbontása azt jelenti, hogy nem az elemek megsemmisítése révén
csökkentik valamely rendszer működési hatékonyságát, hanem az elemek közötti kapcsolatok
befolyásolásával vagy megszüntetésével. E módszer az elemek számának és a struktúra
bonyolultságának növekedésével egyre eredményesebbé, egyre hatékonyabbá válik.
Napjainkra a döntés-előkészítés rendkívül összetett folyamattá vált, a katonai (hadműveleti)
tevékenységek tervezése során lényegesen több szempontot kell figyelembe venni, mint
korábban: a polgári erőforrások bevonása, a környezeti károk felmérése, a polgári objektumok
megkímélése, a saját veszteségek mérséklése, a politikai tényezők, a nemzetközi
szerződésekből fakadó kötelezettségek, a közvélemény reakciói, a saját gazdaság
működőképességének megőrzése és még sok egyéb tényező teszi a döntési alternatívák
kidolgozását és azok értékelését rendkívül bonyolulttá. Ezért a kialakult helyzetnek és a
kitűzött célnak leginkább megfelelő elhatározás kidolgozásához, a katonai tevékenységek
megszervezéséhez a korábbinál lényegesen több, célirányosan feldolgozott információra, és
ebből fakadóan kiterjedt együttműködési rendszerre van szükség. A szervezetek, alakulatok
közötti kommunikáció és együttműködés hiánya kudarcra ítélheti akár a legkorszerűbben
felszerelt haderőt is.
A korszerű haderők alapvető ismérvei közé tartoznak az automatizált irányítási funkciókkal
rendelkező, nagy találati pontosságú fegyverek és a hatékony felderítési, navigációs és
információfeldolgozási módszerek, amelyek egységes rendszerbeni alkalmazása már
napjainkban is az eredményes hadviselés alapját képezi: az ellenség általi megbontásuk
számottevően csökkenti a csapatok harci lehetőségeit.
A műszaki-irányítástechnikai fejlesztés elsődleges oka nem egyszerűen a katonai siker
mindenáron való kikényszerítésében rejlik, hanem abban, hogy a korszerű módszerek és
technika alkalmazása számottevően csökkentheti az élőerőben és az anyagi javakban
bekövetkező veszteségeket, amely a politika mozgásterét jelentős mértékben bővítheti adott
konfliktus kapcsán. A minimális veszteségre való törekvés az utóbbi években különösképpen
előtérbe került a békefenntartó műveletek és fegyveres biztosítási tevékenységek során, ami
megköveteli különböző nemzetiségű, rendeltetésű és harcértékű alakulatok hatékony
együttműködését, a műszeres felderítés és az automatikus tűzvezetés egységben történő
alkalmazását, az információk továbbításának és feldolgozásának automatizálását, a vezetésidöntéshozatali folyamatok optimalizálását, végső soron pedig a rendszerszemléleti alapokon
nyugvó, új típusú katonai gondolkodásmód kialakítását. A csapatok alkalmazási rendjének
megbontása jelentős – eredetileg nem tervezett – veszteségekhez vezethet, amelyek
belpolitikai következményei a konkrét szituáció függvényében akár a katonai műveletek
felfüggesztését vonhatják maguk után.
A fegyveres küzdelem megvívásának egyre fontosabb tényezője lesz a hadviselő országok
államigazgatásának, gazdaságának, infrastruktúrájának rugalmassága, teljesítőképessége és
azok rendszerszemléletű, hatékony együttműködése, mivel a korszerű háborúk megvívásának
eredményessége fokozott mértékben függ az előkészítés minőségétől, a vezetés és a
mindenoldalú biztosítás megszervezésétől, így e tevékenységek zavarása, bénítása a jövőben
kiemelt szerephez fog jutni. A modern államok társadalmi szervezetei viszont egyre
intenzívebbé és sokrétűbbé váló kapcsolataik révén sérülékenyebbé, egymás tevékenységétől
lényegesen függőbbé váltak, mint korábban. A távközlés, az energiaszolgáltatás, a
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műsorszórás, vasúti-közúti és a légi közlekedés, a pénzügyi és az államigazgatási rendszer
zavarai a társadalom működésének csaknem egészére azonnal kihatnak, mindez jelentős
befolyást gyakorolhat a fegyveres erők felkészítésére és alkalmazására is.
Megnőtt azoknak a beavatkozási pontoknak a száma, amelyekre történő ráhatással jelentős
zavarok kelthetők a szervezetek működésében, és ezekre a társadalom egésze a funkcionális
függőségek kiterjedt rendszere következtében sokkal gyorsabban és hevesebben reagál, mint
korábban. A korszerű társadalmakban lényegesen egyszerűbb nehezen megállítható, pozitív
visszacsatolásos elven működő, öngerjesztő, káros folyamatokat elindítani az államszervezet
és gazdaság működésében, mint azt megelőzően bármikor; valamely hiba, funkcionális zavar
következményei sokszor nem vagy csak kevéssé prognosztizálhatók, azokat a vezetés sok
esetben képtelen oly módon modellezni, hogy a zavar elhárítása érdekében azonnal és
hatékonyan be tudjon avatkozni.
Az információs hadviselésnek azon területei, amelyek a vezetési-fegyverirányítási és
navigációs rendszerek megbontására, valamint azok védelmére irányulnak, a leghatékonyabb
hadviselési eljárások közé tartoznak, amelyet az 1990-91-es Öböl-háború tapasztalatai
messzemenően igazolnak. A több hónapon keresztül végrehajtott légi és elektronikai csapások
elsődleges célpontjai – a tömegpusztító fegyvereken, repülőtereken és rakétakilövő-állásokon
túl – az ellenség felderítési (lokátor), kommunikációs és fegyverirányítási képességeinek
bénítása volt. E tényezőknek – és az információs hadviselés másik, nem kevésbé fontos
elemének, a saját vezetési rendszer hatékony alkalmazásának – köszönhetően a szárazföldi
hadműveletek során az ellenséges erők teljes dezorganizációja (és nem megsemmisítése!)
következtében jelentős ellenállással sehol sem találkoztak a szövetséges erők.
E háború azonban – elsősorban az ellenséges ország társadalmának viszonylagos fejletlensége
miatt – nem hozta felszínre az információs hadviselés minden aspektusát: a döntőrészt polgári
célú információs rendszerek zavarása, bénítása nem volt képes jelentős mértékű gazdasági kárt
okozni, az országon belül érdekellentétet szítani, politikai instabilitást előidézni, vagy akár
csak akadályozni a fegyveres erők és a gazdaság mozgósítását. E tényezők ugyan (az utolsó
kivételével) nem képezik a hadművészet elméletének alkotórészét, ami az információs
hadviselés eljárásai közül viszont a siker döntő tényezőjének bizonyult – az elektronikai
eszközökkel gyűjtött műholdas és egyéb felderítési információk hatalmas tömege –, már
egyértelműen a hadművészet elméletét gazdagította. Az Öböl-háborúban bebizonyosodott: az
elektronikai felderítés – más egyéb felderítési módszerek alkalmazása mellett –
nélkülözhetetlen eleme a korszerű hadviselésnek.
Az információs hadviselésnek létezik olyan tevékenységrendszere, amely nem kizárólag az
ellenség formális (szabályozott) információfeldolgozási és kommunikációs rendszereire
történő ráhatással vagy a saját hasonló rendszer alkalmazásával valósul meg, hanem másféle
eljárásokkal avatkozik be a saját vagy az idegen ország működési folyamataiba. Ez azért
lehetséges, mert a társadalmak vezetési és végrehajtási alrendszereinek elemeit tudatos,
gondolkodó lények alkotják a maguk pszichológiai adottságaival, akik nemcsak formális
vezetési csatornákon keresztül szerzik be a munkájuk, szolgálati tevékenységük és napi
életvitelük megszervezéséhez szükséges információkat, hanem egyéb forrásokból is.
Ugyanakkor a formális kommunikációs csatornákat sem mindig a vezetés döntés-előkészítésiirányítási folyamatainak támogatása érdekében alkalmazzák, hanem a döntések társadalmi
elfogadtatása céljából is, amely a vezetési fölény kivívásának egyik fontos tényezője. A
pszichológiai hadviselés módszere az emberek tudatára való ráhatás információk közvetítése,
megvonása, csoportosítása, értelmezése és torzítása révén annak érdekében, hogy a vezetés
által kitűzött céloknak és az általa meghatározott feladatoknak az elfogadására, végrehajtására
– vagy mindezek ellenkezőjére – ösztönözzenek. A pszichológiai hadviselés katonai
vonatkozásai a katonai vezetéselmélet részét képezik.
A jövő háborúja: távközlés, informatika, hadművészet című cikkből vett idézettel: „Az
információs hadviselés már nemcsak a képzelet terméke, hanem létező rész az Egyesült
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Államok szárazföldi, tengeri és légi erőinek arzenáljában. Arthur Cebrowski altengernagy, az
amerikai vezérkar irányítási, ellenőrzési, távközlési és számítógépes főigazgatója a minap
nyilvánosan kimondta: a távközlési-informatikai hadviselés megjelenése legalább annyira
megváltoztatta a hadművészet és a stratégia alapképleteit, mint annak idején az atombomba.
Ám nem a végpusztulás réme által, hanem ellenkezőleg: azzal, hogy puskalövés nélkül meg
lehet bénítani az ellenség hadseregét, sőt egész gazdaságát, bankrendszerét, egészségügyi
ellátását, iparát: mindent, amit komputerek tartanak nyilván és segítenek irányítani. Meg lehet
fosztani a vezérkart és a kormányt az információ továbbításának lehetőségétől. Kevesen
halnak meg, talán egy ház sem dől össze, a legyőzött ország gazdasága mégis hosszú évekig
romokban hever.”358
12.10. Lehetséges-e terrortámadások végrehajtása az információs rendszereken keresztül?
Ma már nagyon jelentős kockázat, hogy a 21. századi mindennapjainkban használt információs
rendszerek, amennyiben rossz kezekbe kerülnek, pont azok ellen használhatók fel, akik azok
működését természetesnek veszik. Így a társadalom igen széles rétegét érzékenyen érintheti egyegy ilyen támadás. Azonban pont ez a tény, ez a mindennaposnak, természetesnek vett tény az,
ami a legnagyobb veszélyt jelenti napjaink embere, és gyakorlatilag az egész társadalom
számára, hiszen amennyiben olyan hétköznapinak gondolt rendszerek, mint például a
villamosenergia szolgáltatás, a közlekedés, a telekommunikáció vagy akár a pénzügyi-banki
rendszerek egyike-másika részlegesen, vagy akár teljesen megbénulnak, illetve leállnak,
működésképtelenné válnak, akkor bizonyosodik be az az állítás, amit kutatók évek óta
hangoztatnak: napjaink társadalmaiban óriási függőség alakult ki az információs
infrastruktúrákkal szemben.
Amennyiben ehhez a függőséghez képletesen hozzáadjuk napjaink egyik meghatározó
veszélyforrását a terrorizmust, akkor világosan láthatóvá és érzékelhetővé válik, hogy ha
egymásra talál e két meghatározó tényező – az információs infrastruktúrák és a terrorizmus –
akkor cseppet sem érezhetjük magunkat biztonságban, még akkor sem ha a hivatalos
megfogalmazás szerint nem vagyunk közvetlen célpontjai egyik terrorista szervezetnek sem.
Az információs infrastruktúrákon keresztül egy-egy ország vagy akár egy egész régió anélkül
támadható – és amennyiben például a villamosenergiaszolgáltatást vesszük alapul ez akár a fél
európai kontinens is lehet –, hogy a terroristáknak fizikailag, személyes valójukban jelen kellene
lenniük a támadás kivitelezésénél, vagy végrehajtásánál. Ezek az információs infrastruktúrák
szerves, összefüggő, sok esetben integrált rendszereket jelentenek, amelyek nem érnek véget
egy-egy ország határánál, sok esetben számos országot, akár egy földrészt, de egynémely
esetben az egész Földet átszövik.
Amikor információs infrstruktúráról beszélünk sokan azonnal az internetre mint információs
rendszerre asszociálnak. Ez azonban csak részben igaz. Az internet mellett számtalan
információs infrastruktúrát használunk.
Amennyiben átfogó képet akarunk készíteni és fel akarjuk mérni, hogy milyen információs
infrastruktúrákat használunk kétféle csoportosítással élhetünk.
– Az első nagy csoportba tartozó rendszereket földrajzilag, vagy kiterjedés alapján
kategórizálhatjuk. Ebben az esetben három viszonylag elkülöníthető alcsoportot tudunk
megkülönböztetni.
• Az első alcsoportba a globális információs infrastrultúrák tartoznak. Ennek egyik
legmarkánsabb képviselője maga az internet, de ebben az esetben máris szembesülünk
a „viszonylagosság” problematikájával. A számítógép, amit csatlakoztatunk a
hálózathoz, és amelyen keresztül elérjük a világhálót maga is az internet részévé válik
abban a pillatanban hogy felcsatlakoztunk a hálózatra. Azonban egyszerű
felhasználóként mégsem érezzük, hogy ezáltal világméretű hálózatot, vagy
információs infrastruktúrát hoztunk volna létre a számítógépünkkel. Pedig a kiépített
infrastruktúra behálózza az egész földet.
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• A második alcsoportba a regionális infrastruktúrák tartoznak. Ilyenek például a már
említett villamosenergia ellátó hálózatok, amelyek szintén nem érnek véget egy-egy
ország határánál. Hazánk esetében gyakorlatilag minden szomszédos országgal van
valamilyen villamos energia hálózati kapcsolat, és ezáltal kapcsolatban vagyunk olyan
országok hasonló rendszereivel is mint Olaszország, Németország vagy Franciaország.
• A harmadik alcsoportba a nemzeti információs infrastruktúrák tartoznak. Ilyenek
például a kormányzati, katasztrófavédelmi vagy közigazgatási infrastruktúrák.
– A másik nagy csoportosítás aszerint tesz különbséget az infrastruktúrák között, hogy mi a
feladata, azaz milyen funkció ellátására hozták létre. Ebben a csoportban két alkategóriát
különböztethetünk meg:
• az egyik a támogató,
• a másik a funkcionális információs infrastruktúrák csoportja. Az információs
infrastruktúrák között azonban van néhány olyan, amelynek akár átmeneti
működésképtelensége is komoly veszélyt jelent a társadalomra. Ezeket kritikus
információs infrastruktúráknak nevezzük. A kritikus információs infrastruktúrák olyan
infrastruktúrális létesítmények és vagyontárgyak összességét jelentik, amelyek
működésének akadályozása, vagy rombolása képes a nemzetbiztonságot, a nemzet
gazdasági és szociális jólétét veszélyeztetni. Néhány kritikus információs
infrastruktúra tehát:
o energiatermelő, szállító és elosztó rendszerek;
o információs és kommunikációs rendszerek;
o banki és pénzügyi rendszerek;
o humán szolgálatok.
Az eddig elmondottakból világosan kiderül, hogy napjaink egyik legnagyobb veszélye talán
éppen az, ha a terrorizmus megjelenik az információs infrastruktúrákon keresztül. Itt elsősorban
nem az interneten elkövetett kisebb-nagyobb „gyerekcsínyekre” – honlap feltörésekre, szerver
behatolásokra, kezdetleges vírusok megírására és terjesztésére – kell gondolni, hanem jóval
komolyabb cselekmények végrehajtására. Azt az infrastruktúrák számbavételénél láthattuk,
hogy azok számtalan esetben egymással szorosan összekapcsolódva működnek. Láthattuk azt is,
hogy ezek közül az információs infrastruktúrák közül számos elengedhetetlen a nyugati
társadalmak mindennapi normális működéséhez. Abban az esetben tehát, ha egy terrorista
szervezet támadja vagy bénítja egy vagy több kritikus információs infatsruktúránkat, az
beláthatatlan következményekkel járhat a számunkra. Elsősorban gazdasági, anyagi, materiális
értelemben vett károkról van szó. (Mindehez hozzá kell azonban rögtön tenni, hogy a különböző
terrorszervezetek bár eltérő célok vezérlik őket, csak az esetek kis számában törekszenek igazi,
komoly károkozásra. A fő cél az esetek többségében a figyelemfelkeltés arra az ügyre vagy
szervezetre, amely érdekében tevékenykedik a szervezet.) A támadás azonban nem csak
materiális károkat okozhat – és itt már rögtön összhangba is kerül a hagyományos terrorizmus
ezzel az újfajta terrorizmussal –, hiszen azon kívül hogy a támadás következtében óriási anyagi
károkat szenvedhet egy-egy ország vagy régió, a működésképtelen információs infrastruktúrák
óriási negatív pszichikai hatással is lehetnek az emberekre. Ebben az esetben a háttérben az
eddig hibátlanul, megbízhatóan, ezért sokszor észrevétlenül működő infastruktúrák nem
működnek, azonnal elveszik irántuk a bizalom, és mivel óriási a függőség velük szemben, a
támadásnak drámai pszichológiai hatása lehet.
Az információs infrastruktúrák elleni „hatékony” támadás kivitelezése azonban összetett
tevékenységet feltételez. Ez egyrészt technikai, másrészt humán oldali összetevőket is jelent.
Technikai téren a kérdés többszörösen is összetett. Egyrészt a hatékony támadás többfrontos,
azaz több információs infrastruktúra egyidejű támadását feltételezi. Ráadásul van néhány, ma
már nagyon jól védett kritikus információs infrastruktúra, amely nem támadható hatékonyan
információs oldalról, azaz a támadás hagyományos eszközöket – fizikai pusztítást, rombolást,
robbantást – feltételez. A humán oldali összetevők között első helyen a felkészültséget kell
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megemlíteni. A rendkívül összetett és bonyolult, a legfejlettebb információtechnológiai és
védelmi megoldásokat alkalmazó rendszerek támadása igen jól fekészült szakembereket igényel.
Ezek kiképzése vagy megnyerése szintén nehéz feladat lehet terrorista oldalról. Azt azonban
nem lehet figyelmen kívűl hagyni, hogy akár ideológiai megfontolásból, akár anyagi javakáért
nagyon sokan nagyon sok mindenre képesek. És ha elfogadjuk e tényt, akkor máris reális a
veszély, amely erről az oldalról fenyeget.
Összegzésként elmondható, hogy ma már rendkívűl sok és komplex, egymással összefüggő
információs infrasruktúrális rendszert használunk. Ráadásul ezek közül számos olyan is van,
amely működése elengedhetetlen normális mindennapjaink fenntartásához. Ez pedig már
önmagában is egy meglévő veszélyforrás. Ha ehhez még hozzáteszzük napjaink egy másik igen
komoly veszélyforrását, a terrorizmust, akkor belátható, hogy amennyiben a terrorizmus
bármely szervezete vagy ága az információs infrastruktúrákat támadja, akár úgy is, hogy
hagyományos terrortámadásokat ötvöz információs támadásokkal, vagy azon keresztül követ el
támadásokat, akkor az olyan sokszor hangoztatott 21. századi posztindusztriális, vagy
információs társadalom igen komoly károkat szenvedhet. Ez nemcsak anyagi értelemben vett
károkat, hanem humán károkat, azaz komoly emberi veszteségeket is jelenthet.
Természetesen vannak szkeptikusok is szép számmal, akik azt mondják, hogy a terrorizmus
megmarad a hagyományos eszközöknél és módszereknél. Szerintük a terroristák a jövőben sem
jutnak hozzá azokhoz az információtechnológiai eszközökhöz, információkhoz és tudáshoz,
amivel keresztül vihetők az információs infrastruktúrák elleni támadások.
Azt azonban a szkeptikusok sem tagadják, hogy teljes mértékben nem lehet kizárni egy
információs infrastruktúrákon keresztül, vagy azokat célpontoknak tekintő terrorista támadást.
Ebben az esetben pedig meg kell mindent tennünk a megelőzés, azaz a lehető legnagyobb
biztonság megteremtése érdekében, illetve fel kell készülnünk arra, hogy egy esetlegesen
bekövetkező ilyen terrorista támadás után a következmények a lehető legminimálisabbak
legyenek.
A szkeptikusok mellett azonban szép számmal ott vannak azok is akik évek óta az
ellenvéleményt hangsúlyozzák. Szerintük nem az a kérdés, hogy bekövetkezik-e, hanem az hogy
mikor és hol egy információs infrastruktúra elleni terrorista támadás.
12.11. Az emberi és a technikai hírszerzés-felderítés a versenyképesség feltétele, arányának
célszerű megválasztása359
A HUMINT (Human Intelligence) az emberi erőforrással, emberek által végzett hírszerzés
illetve felderítés. Az igen korszerű és fejlett technika eszközökkel és rendszerekkel végzett
hírszerzési és felderítési tevékenység alapvetően fontos. Viszont az elmúlt két évtized biztonsági
kihívásai, kockázatai, veszélyei bebizonyították, hogy a technikai eszközökkel koránt sem lehet
kielégítően megismerni az ellenség, az ellenfél szándékait, terveit, cselekedeteit. Tehát megnőtt
a HUMINT jelentősége békeidőben, a védelemben, a válságkezelésben és a béketámogató
műveletekben is. Az alábbiakban a HUMINT jelentőségét a válságkezelés, béketámogatás
felderítő műveletein keresztül mutatom be azzal, hogy a polgári hírszerzés vonatkozásában
hasonlóan hangsúlyos és meghatározó a szerepe, különös tekintettel a terrorizmusra és a
szervezett bűnözésre.
A NATO által kiadott „A Felderítés Doktrínája” című okmányban „Az adatszerző szervek és
források fajtái. Az adatszerző szervek és források fajták szerint is megkülönböztethetők, a
következők alapján: elektronikus jelfelderítés (SIGINT); kép felderítés (IMINT); emberi
felderítés (HUMINT); akusztikus felderítés (ACINT); egyes országokban, elsősorban az USAban a technikai jelfelderítés (MASINT); a lokátor felderítés (RADINT) és a szeizmikus
felderítés”.
A felderítés fogalomrendszerének felépítése alapján a human intelligence (humán felderítés,
humán felderítési adat) rendszere és fontosabb törvényei: „Emberi erővel folytatott felderítés
magába foglalja mindazokat az ember által végzett adat és információgyűjtési eljárásokat,
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amelyeket az emberi érzékszervek, vagy ember által közvetlenül kezelt műszerek
felhasználásával végzünk. Ide sorolhatók a figyelők, felderítő járőrök, hírszerzők, által gyűjtött,
a hadifoglyok és átszököttek kihallgatása útján nyert, vagy a felderítő összekötő tisztek által
szolgáltatott adatok és információk. Minden katonai szervezet rendelkezik felderítő
képességekkel. A felderítés szempontjából azonban kiemelt figyelmet kell fordítani a
kifejezetten információgyűjtési céllal szervezett kötelékekre. A csapatfelderítő szervezeteket
elsősorban a harcászati információk, míg a mélységi felderítő szervezeteket alapvetően a
hadműveleti információk megszerzésére hozták létre. Felszerelésük, kiképzésük ennek
megfelelő. Az emberi erővel folytatott felderítés részét képezi az adatfeldolgozás folyamata is.
Az emberi erővel folytatott felderítés adatforrásai:
– Felderítő járőrök, mélységi felderítő csoportok; Figyelők, figyelőőrsök (fülelők); A
harcérintkezésben lévő csapatok harci jelentései;
– A hadifoglyok, átszököttek, helyi lakosság kikérdezése, a zsákmányolt eszközök és
okmányok elemzése;
– A más szervezetektől a törzshöz rendelt és kiküldött összekötő tisztek által adott
tájékoztatók; A vizuális légi felderítés;
– A légi járművek személyzetének repülés utáni kikérdezése;
– A nem kormányzati szervek állományának, a nemzetközi megfigyelők tájékoztatói; A
nyílt forrásból származó információk.”
A HUMINT alapvetően illeszkedik a csapat- és mélységi felderítéshez, így felelős a harcok és
hadműveletek támogatásáért (biztosításáért), a vezetéshez szükséges információk
megszerzéséért, valamint a tűzfegyverek adatigényének kielégítése érdekében tevékenykedik.
Erői elsősorban csapat- és mélységi felderítő vagy – szükség esetén – felkészített különleges,
gépesített lövészalegységből kerülhetnek ki. A HUMINT-hez tartozik továbbá a felderítő
törzsekben ténykedő elemző értékelő részleg, a dokumentumok tanulmányozója, a harcoló (elől
lévő) alegység, az elfogott személy kihallgatója, és az összekötő tiszt. Fontos kiemelni ebből a
halmazból azokat az elemeket, amelyek elsősorban az ellenség területén közvetlen kapcsolatba
kerülnek az ellenséggel, mert ezek a korszerű háborúban és a nagyon fejlett technika mellett is
nélkülözhetetlen adatszerző képességgel rendelkeznek. (Bizonyíték erre az Öböl-háború.)
A HUMINT rendkívül összetett és bonyolult tevékenységet takar, tartalmát és terjedelmét
vizsgálva kiemelkedik a többi felderítő információforrás nemei közül. A HUMINT egyrészt
magába foglal sok felderítő adatforrást ezen belül felderítő szerveket, amelyek az ellenséggel
közvetlen kapcsolatba kerülnek, tehát személyesen, célirányosan a felderítési módokat és
eszközöket használva szereznek adatokat. Ezek a felderítő szervek sajátos, a gyakorlat által is
kipróbált elvek alapján tevékenykednek. Minden felderítő szerv alkalmazása külön irodalommal
rendelkezik, ami szintén jelzi a HUMINT bonyolultságát.
12.11.1. A béketámogató műveletek felderítő támogatása, a HUMINT tevékenységének
jellemzői
A béketámogató műveletekben jelenleg sok fegyvernem és szakcsapat katonája, alegysége
vesz részt, zömmel nem az alaprendeltetéséhez tartozó feladattal. Ehhez a tényezőhöz tartozik
még az ilyen műveletekben tapasztalható bizonytalanság, ami a béketámogató műveletek
katonai feladatainak kezdeti szakaszával magyarázható. Szinte minden országban a fegyveres
erők most „tanulják” a konfliktus- és válsághelyzetek megoldását. Ebből eredeztethetően a
felderítés is kísérleti stádiumban van, de léte és fontossága vitatatlan.
„A békefenntartó műveletek kezdeti időszakában – különös tekintettel az ENSZ/EBESZ
égisze alatt végrehajtott műveletekre – jellemző volt az a tévhit, hogy nemzetközi
műveletekben nincs szükség felderítésre, hiszen a konfliktus eszkalációját követően már
megfelelő mennyiségű és minőségű adathalmaz áll az alkalmazásra kerülő egység(-ek)
rendelkezésére, feladataik sikeres végrehajtása érdekében. Lewis MacKenzie tábornok, az
UNPROFOR parancsnokának nyilvános kritikája, illetve a végrehajtás során jelentkező
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negatív tapasztalatok miatt 1993-ban ez a felfogás gyökeresen megváltozott. Az ENSZ-nél
Helyzetelemző Központot (Situation Centre – SC) állítottak fel, ahol 12-15 fő tiszt a nap 24
órájában kapja, elemzi és küldi tovább a békeműveletek végrehajtásában tevékenykedő
békefenntartó erőktől érkező információk halmazát, valamint tartja a kapcsolatot a nemzeti
hírszerző szervezetekkel.”
A nemzetközi szervezetek és az országok egy válsághelyzetre – a válság súlyosságának
megfelelően – többféleképpen reagálhatnak. Ezek a reagálások kiterjedhetnek a humanitárius
segítségnyújtástól a katonai erők alkalmazásáig, de mindenkor jogilag megalapozottnak és
hitelesnek kell lenniük. Ilyen tevékenységeket általában az ENSZ, vagy ENSZ
felhatalmazással a NATO, illetve az EBESZ kezdeményezhet. Amennyiben a válság
kezeléséhez sajátos felkészültséggel rendelkező katonai erő szükséges, ez létrejöhet önként
szerepet vállaló államok szövetségéből, vagy egy már létező katonai szövetség katonai erőiből,
és lehetséges a kettő kombinációja is. A béketámogató műveletek sikere függ a helyi
hatóságok és a lakosság támogatásától, a konfliktusba keveredett felek nézeteitől és a
békeműveletekben résztvevő erőkkel való együttműködési szándéktól.
A béketámogató műveletekben a résztvevő kötelékek sokféle tevékenységet folytathatnak,
amelyek előkészítése és hatékony végrehajtása egy sor fontos tényező elemzését igényli. Ezek
között vannak olyanok, amelyek kimondottan katonai feladatokat tartalmaznak, de a
béketámogatás során más jellegű és különleges feladattal is szembe kell néznie a törzseknek és
a parancsnoknak. Ennek érdekében szoros együttműködés szükséges a polgári (nemzetközi és
helyi) szervekkel, a humanitárius és nemzetközi segélyező szervezetekkel, valamint a rendőri
és rendfenntartó erőkkel.
A béketámogató műveletek közül a katonai erők elsősorban a békefenntartás és a béke
kikényszerítés feladataiban vesznek részt, de tevékenykedhetnek a konfliktus megelőzést,
béketeremtést, békeépítést és a humanitárius segítségnyújtást szolgáló akciókban is. A
béketámogató műveletnél a NATO-t általában az ENSZ, az EBESZ vagy más nemzetközileg
elismert szervezet kéri fel és Kezdeményező Direktíva formájában felhatalmazást ad. Ebben
megfogalmazzák a hadművelet jogalapját, jellegét, a célkitűzéseket és a politikai katonai
végállapotot, valamint a tevékenység egyéb paramétereit és körülményeit. Ezekben a
műveletekben általában többnemzetiségű ideiglenesen létrehozott csoportosítás vesz részt
közös parancsnokság alatt. A résztvevő országok lehetnek NATO-tagok, vagy a
partnerországok.
A további műveletekben nemzeti katonai erők hajtanak végre különböző feladatokat, kétoldalú
vagy többnemzetiségű összetételben. Humanitárius műveletet az emberi szenvedés
csökkentése érdekében végeznek a kijelölt, vagy a térségben tevékenykedő alakulatok, amikor
a helyi hatóságok képtelenek megfelelő támogatást nyújtani a lakosságnak. A humanitárius
művelet végrehajtható egy béketámogató tevékenység keretében vagy önállóan a
bekövetkezett katasztrófák (földrengéseknél, árvíznél, éhínség) után. A katasztrófa-elhárítás
közeli kapcsolatban áll a humanitárius hadműveletekkel. A rendkívüli helyzet kialakulhat
ember által okozott, vagy természeti katasztrófa következtében. A válság elhárítása az élet
megmentéséhez szükséges eszközök fenntartását jelenti és nagyon gyors reakciót követel,
különösen ott, ahol szélsőséges klímával kell számolni. A kutatás és mentés általában a légi,
földi vagy tengeri közlekedés során bajba jutott személyek felkutatására és kimentésére
irányuló tevékenység. A csapatok által végrehajtott, vagy abba bevont béketámogató
műveletek közé sorolják még a nem harci jellegű kiürítő hadműveletet, a civil hatóságoknak
adott katonai segítséget vagy támogatást, a szankciók kikényszerítését.
12.11.2. A HUMINT felderítő szervek és felderítési módok jellemzői
A HUMINT aktívan részt vesz a felderítési információk feldolgozásában és az adatok
értékelésében. Az adatfeldolgozás a felderítési ciklus egyik fázisa, amelynek során az
információk általában öt lépés során felderítési adatokká válnak. A rögzítés, amelynek során a
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beérkezett információkat írott, vagy grafikus formában ábrázolják és elsődlegesen rendezik.
Az adat értékének meghatározása, amely során a felderítő törzs a felderítési adatok tartalmát a
hadművelethez viszonyítja és így megállapítja a hitelességét, valamint az adatforrás, vagy
adatszerző szerv értékelésével rögzíthető a megbízhatóság. Ebben a két fázisban a HUMINT
csak szükség esetén vesz részt. A harmadik rész, az elemzés, amely során megtörténik az
információ fontosságának a meghatározása, összevetése más adattal és így ez a
munkafolyamat megfelelő következtetések levonását teszi lehetővé. A felderítő törzs az
elsődleges felderítési adatokat a beérkezett információk értékmeghatározása, elemzése útján
hozza létre. Célja a parancsnok döntésének felderítő adatokkal való támogatása. Ebben a
munkafolyamatban a HUMINT mint értékelő felderítő tiszt a beérkezett új információt, az
eddig meglévő adatokkal összevetve, a különböző gondolati műveletekkel, analízis és
szintézis segítségével következtetések útján jut a szükséges adathoz. Az adatfeldolgozás
legnagyobb tapasztalatot igénylő művelete az elemzés. Az integrálás vagy összegzés során a
rendelkezésre álló adatok és információk alapján a felderítő törzs kialakítja a várható
harchelyzetet, elemzi annak változatait és megítéli az optimális és valószínűsíthető
végrehajtási változatokat. A kiértékelés, vagy interpretáció, végső soron következtetések
levonása, a felderítési adat feldolgozásának utolsó fázisa, amely során a korábbi adatokat, a
beérkezett és feldolgozott információkat összehasonlítják és ezekből következtetések
segítségével új összefüggésekre derül fény.
„Az elemzés feltárja az adatbázisban mutatkozó hiányokat és ennek alapján igényeket továbbít
az adatszerzés irányítójának. Ahogy a különféle adatszerző szervektől beérkeznek az
információk, összevetik azokat az adatbázisban meglévő ismeretekkel, hogy megbecsüljék
jelentőségüket. A gyakran igen érzékeny jellegű harci információkat azonnal eljuttatják a
felhasználókhoz.”
A HUMINT fontos felderítési feladatokat teljesít a zsákmányolt okmányok, eszközök
szakszerű tanulmányozásával, amely során a felderítő tiszt információkat gyűjt a tárgyakról,
ezeket elemzi és értékeli. Emellett alkalmazza a kihallgatás, kikérdezés módszerét amely
segítségével tovább bővül az adatbázis. Ennek során jó néhány következetés vonható le a
rendelkezésre álló tényezőkből. Az adatgyűjtés során törekedni kell az egyes összetevők
fontosságának a sorba rendezésére és az értékelésére. A levont következtetéseket az értékelést
végző felderítő tiszt összeveti a korábban már megszerzett adatokkal és a kialakult helyzettel.
Ezután képes felderítési adatot előállítani, amit a parancsnok adatigényével vet össze.
Az előző fejezetekben leírt összefüggések alapján határozhatók meg a HUMINT-ra vonatkozó
jellemzők, a HUMINT fogalomkörébe tartozó konkrét felderítő szervek és felderítési módok.
A felderítés alapos megtervezéséhez, megszervezéséhez és a hatékony vezetéshez jól működő
felderítő szolgálat szükséges. Az eddig lefolytatott „éles” műveletek és tervezett gyakorlatok
(akár NATO-szintű, akár a Magyar Honvédség szintjén), azt a tapasztalatot nyújtották, hogy a
felderítő rendszer nem képes eredményesen működni a HUMINT nélkül. Ebből következik,
hogy minden jelenleg is folyó, illetve a jövőben végrehajtásra kerülő katonai műveletben
szükség lesz HUMINT felderítő tevékenységre. Ezzel párhuzamosan érvényesül az a tézis,
hogy a HUMINT erőit alkalmazni kell mindenfajta hadműveletben és annak minden
fázisában, de ezek a felderítők nagyon jelentős adatszerző képességekkel rendelkeznek az
alacsony intenzitású konfliktusok és nem háborús műveletek során is.
A nemzeti és Szövetségi hadműveleti és harcászati törzsek az általános felderítésre vonatkozó
követelmények mellett a HUMINT-tal szemben speciális követelményeket is támasztanak.
Ezek a következők:
– A hadműveleti szintű HUMINT végrehajtásával kapcsolatos Szövetségi követelmények
betartása továbbra is elsődleges és ez alapvetően az egyes tagállamok felelőssége lesz.
Valószínű, hogy a jövőben végrehajtásra kerülő hadműveletek során a Szövetségi
többnemzetiségű törzsnek mindenkor szüksége lesz bevethető, alkalmazható HUMINT
információszerző képességre. További követelmény, hogy mind a hadműveleti, mind
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pedig a harcászati szintű felderítő törzs állományában célszerű működtetni HUMINT
információszerző és adatfeldolgozó központot.
– A HUMINT információszerző szervezeteket úgy kell kialakítani, hogy azok feleljenek
meg az adott hadműveleti terület sajátosságainak, valamint a konkrét feladatok során
felmerülő követelményeknek. Ez a célkitűzés nemzeti és multinacionális szinten is
érvényesül, valamint ennek hatására alakítható ki az elsődleges felderítő követelmények
teljesítését biztosító HUMINT tevékenység.
Az eredményes felderítéshez a HUMINT erők képességei széles skálán mozognak. A
képességek kiterjednek földrajzi- és éghajlati viszonyokra, a különböző szintű vezetési
struktúrára és mindenféle hadművelet támogatására még a CJTF modell megszervezése esetén
is. Célszerű kiemelni, hogy az emberi erővel folytatott felderítés az alacsony intenzitású
konfliktus minden fajtájában, annak minden fázisában, a tevékenység egész időtartama alatt
folytatható.
Ahhoz, hogy az HUMINT alkalmazható legyen a különböző hadszíntereken, széleskörű
felkészítést kell szervezni, továbbá a nemzeti és a regionális parancsnokságok szintjén
hangsúlyosabban kell törekedni a HUMINT személyi állomány speciális szakmai ismereteinek
a bővítésére. Ehhez szükség van a Szövetségi vezetés részéről a nemzeti erők folyamatos
tájékoztatására, ami fontos a HUMINT szervekkel kapcsolatos haderőtervezés, kiképzés,
felkészítés és a haderő-kialakítás folyamatában is.
A kidolgozás alatt álló CJTF szabályzat a HUMINT tevékenységeket többnemzetiségű keretek
között végrehajtandó feladatnak tekinti. Különös figyelemmel kell eljárni abban az esetben, ha
az ilyen feladatot végrehajtó NATO-erők kötelékébe utalt felderítők saját nemzeti
tevékenységi módokat alkalmaznak, de a nemzetközi törzs érdekében végzik a felderítést.
Ehhez alapos együttműködés és folyamatos koordináció szükséges. Ez egyaránt vonatkozik az
V. cikkely alapján végrehajtott hadműveletek és a nem háborús műveletek során
végrehajtandó felderítésre.
A HUMINT definíciójából levonható következtetések egy sor jellemző tulajdonságot
nevesíthetnek. Tehát a HUMINT egyrészt általános kifejezés, másrészt a felderítésen belül az
adat- és információgyűjtési eljárás azon részeinek a megfogalmazására használatos, amikor a
felderítési adat (információ) az ember által végzett felderítő tevékenység folyamatának
eredményeként jut el a rendeltetési helyre. HUMINT műveleteket egyaránt végeznek
harcászati, hadműveleti, hadászati szinten és a felderítési szintek között – főleg a nem háborús
műveletek során – gyakran átfedések vannak, de minden esetben a megszerzett információk a
meghatározott felderítési igények megválaszolására szolgálnak.
A HUMINT legnagyobb értéke abban a képességében rejlik, hogy ha felderítő tevékenység
során az információszerző közvetlen kapcsolatban van a felderítés objektumával, személyesen
jut a szükséges információkhoz. Személyes benyomások alapján fel tudja fedni az ellenség
szándékait, és lehetősége van az alkalmazott felderítési módok, információszerző módszerek
és eszközök széleskörű, változatos alkalmazására, sőt képes rugalmasan reagálni az ellenség
tevékenységében tapasztalható változásokra Rugalmassága még azt is támogatja, hogy a
felderítés során felmerülő felderítő igényekre további módszerek alkalmazásával képes
válaszolni. A HUMINT működése során pozitív az a tényező is, hogy az információ szerzője
és jelentője (szolgáltatója) azonos vagy közvetlen, személyes kapcsolat van közöttük.
A HUMINT szakemberek további sajátossága, hogy a személyes tapasztalatok alapján
megbízható és időszerű adatokat adnak, valamint az információ szerzőjének személyes
lehetősége van arra, hogy megállapítsa az ellenség erős és gyenge oldalait, képes értékelni a
váratlan helyzetetek és az adott helyzetre vonatkozó mértékben meg tudja változtatni az addig
folytatott tevékenységét, képes azonnal cselekedni.
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12.12. A 2009-es és 2010-es müncheni biztonságpolitikai konferenciák és ezek vetületei a
nemzetbiztonsági szolgálatokra
12.12.1. A 2009-es Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia360
A 45. Müncheni Biztonságpolitikai konferenciát meghatározta az új washingtoni
adminisztráció színre lépése. Az, hogy Barack Obama amerikai elnök Joshep Biden alelnököt
küldte, világos üzenet: az Egyesült Államok intenzívebbé akarja tenni a nemzetközi dialógust,
melyben kiemelt prioritást élvez Oroszország, Délnyugat-Ázsia és az európai NATO
partnerek. Ez az új „lendület” különleges atmoszférát tudott teremteni, mely az egész
konferenciát áthatotta.
Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter nyitotta meg a Konferenciát, mely véleménye
szerint új korszakot hoz a globális lefegyverzési politikában. A gazdasági krízis éveiben a
politikai rendszernek bizonyítania kell, és résztvevőinek le kell fektetnie az új nemzetközi
politika alapjait. Újra kell értékelnünk a fegyverzetcsökkentési politika helyzetét, mert a
jelenlegi ellenőrzési rendszer struktúrája nem megfelelő. A fegyverzetellenőrzést ki kell
terjeszteni a hagyományos fegyverekre is. Végre meg kell haladni a hidegháborús
gondolkodást, hiszen annak már közel 20 éve vége. A német külügyminiszter felhívást intézett
a konferencia 300 magas rangú résztvevőjéhez, hogy hozzanak létre egy új biztonsági
struktúrát Oroszország bevonásával. Steinmeier határozottan említette Iránt és nukleáris
programját, amikor azt indítványozta, hogy növeljék a nukleáris fegyverek terjedésének
megakadályozását célzó ellenlépéseket. Véleménye szerint egyetlen országtól sem lehet
megtagadni a békés célú nukleáris felhasználást, habár a dialógus és a nyomásgyakorlás
eszközeit felváltva kell alkalmazni a katonai célú felhasználás megakadályozására. Az iráni
parlament képviselőjének, Ali Larijaninak jelenlétében kiemelte, hogy az Egyesült Államok új
párbeszédet szeretne Teheránnal. Hangsúlyozta, hogy a már meglévő arzenál leszerelése az
egyik előfeltétele a nukleáris non-proliferációnak. A külügyminiszter vázolta álmát: egy
atomfegyverek nélküli világot. Ám a CFE Szerződés Moszkva általi felrúgása ugyanolyan
szükségessé teszi a konvencionális fegyverek ellenőrzésének fokozását, mint 20 éve. A NATO
megalapítása 60. évfordulójának alkalmából stratégiai tanácskozást javasolt a Szövetség
feladatairól. Külön kiemelte, hogy washingtoni látogatása alkalmával, melyen az új amerikai
külügyminiszterrel, Hillary Clintonnal találkozott, érezte a „változtatási hajlandóságot”.
Steinmeier úgy véli, ez az, ami szükséges a kül- és a biztonságpolitika területén, és hasonló
jeleknek kell áradniuk a Müncheni Konferenciáról is.
A béke Nobel-díjas volt amerikai külügyminiszter és államtitkár, Henry Kissinger ugyancsak
figyelmeztetett a nukleáris fegyverek okozta fenyegetésre. Hirosima 1945-ös atomtámadása
óta az atomkornak mindig is az volt az alapvető dilemmája, hogy a nukleáris fegyverek
esetleges használata aránytalan következményekkel járt volna bármely külpolitikai
célkitűzéshez képest. Eddig még képesek voltunk elkerülni ezt a dilemmát, ám az ideológiai
feszültségek kiéleződése és a megoldatlan konfliktusok arra ösztönöznek egyes államokat és
szervezeteket, hogy nukleáris fegyverekre tegyenek szert. Ennek a hatásnak erős ösztönzői a
tartósan megoldatlan regionális konfliktusok. Ezért a volt államtitkár javasolta, hogy növeljék
a helyi konfliktusok megoldására fordított erőfeszítéseket.
A legnagyobb figyelem az iráni parlament képviselőjére, Ali Larijanira terelődött. Két évig ő
volt az iráni tárgyalók feje a nukleáris párbeszédben 2007-es visszavonulásáig. Hozzá kell
tenni, hogy a müncheni konferencián még erősen élt a közlemúltban, 2009.február 4-én
felbocsájtott iráni műholdról szóló hírek hatása. A tárgyalást megelőző napokban a nyugati
világot erősen foglalkoztatta az a lehetőség, hogy Irán talán már a vártnál is előrehaladottabb
állapotban van a nukleáris eszközök katonai bevetésének terén (a Föld körüli pályára állított
műhold ugyanis mutatta Irán azon képességét, hogy elviekben interkontinentális ballisztikus
rakétákat is képes most már előállítani). A későbbi megbeszélésen, melyet Szergej Ivanov
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orosz miniszterelnök-helyettessel és Mohamed ElBaradei-jel a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség elnökével folytatott, az iráni parlament képviselője egyelőre elutasította az
amerikai elnök javaslatát az új párbeszédre vonatkozóan. Larijani hevesen támadta az Egyesült
Államokat. Határozottan kifejtette abbeli kételkedését, hogy az új Obama-adminisztráció –
ígéretéhez híven – nyitottabb lesz az Iránnal folytatott tárgyalásra. Azzal vádolta az amerikai
vezetést, hogy szabotálják a diplomáciai megoldást. Larijani úgy fogalmazott, hogy „Az új
hangszín semmit sem változtat ezen”. Elítélte országa nukleáris projectjének megbélyegzését.
Továbbá vádolta az Egyesült Államokat, hogy kettős mércét használ, mivel amíg az ő országa
nukleáris törekvéseit elutasítják, addig Amerikának semmilyen ellenvetése sincs az izraeli
atomprogram, vagy Pakisztán és India atomkísérletei ellen. Larijani valódi politikai fordulatot
javasolt az Iránnal folytatott tárgyalásokban. „A régi ostor és mézesmadzag klisét el kell
hagyni!” – mondta. Ám Larijani pozitív üzenetet is küldött a müncheni konferencián:
üdvözölte Obama azon elhatározását, hogy George Mitchellt küldi különleges megbízottként a
Közel-Keletre. „Pozitív jel, hogy Obama olyasvalakit küld, aki képes másokat meghallgatni,
és nem diktálja a feltételeket. Ha a politikai hozzáállás Teherán irányában változik, akkor Irán
készségesen együttműködik egy új biztonsági koncepció kidolgozásában. A múltban az
Egyesült Államok fölégetett pár hidat, de most a Fehér Ház képes ezeket újjáépíteni” –
hangsúlyozta az iráni parlament követe.
Szergej Ivanov orosz miniszterelnök sürgette, hogy az Egyesült Államok minél hamarabb
vonja be Moszkvát a Közép- és Kelet-Európában tervezett rakétaelhárító rendszer tervezésébe.
Oroszország szívesen megvitatja az együttműködés lehetőségeit a rakétavédelmi rendszer
témájában. „Ha a fenyegetést együtt analizáljuk és megállapítjuk fenyegető mivoltát, akkor
képesek vagyunk megoldani a problémát együtt” – mondta. Ivanov fölajánlotta az Oroszország
déli részén lévő radarállomásokat e közös célra, habár figyelmeztette az Egyesült Államokat,
hogy a feszültség növekedhet, ha még több bázist építenek ki a Cseh Köztársaságban vagy
Lengyelországban.
Mohamed ElBaradei, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elnöke felhívást intézett az
összes atomhatalomhoz, hogy csökkentsék atomfegyver arzenáljukat. Figyelmeztetett, hogy a
veszély csak nőttön-nő, minél több ország jut nukleáris fegyverekhez. Ez növeli annak
kockázatát, hogy háború esetén esetleg nem eléggé megfontoltan vetnék be ezeket az
eszközöket, fejezte ki az elnök aggodalmát. Javasolta, hogy tartsanak egy kollektív biztonsági
találkozót a 21. század szükséges lépéseivel kapcsolatban, mely már mentes 1945 árnyékától.
Rámutatott, hogy a nukleáris proliferáció elleni harc egyik legfontosabb komponense a
nyomor elleni küzdelem.
Seljdiu, Koszovó elnöke kihangsúlyozta, hogy egy éve ugyanezen a helyen Szerbia elnöke,
Boris Tadic Koszovó függetlensége ellen emelte fel a szavát. Wolfgang Ischinger, a
biztonságpolitikai konferencia elnöke szerint: „Ha a megbékélés Franciaország és
Németország között létrejött, akkor ez a Nyugat-Balkánon is lehetséges!”. Hangsúlyozta a
koszovói és szerb politikusok szerepét a megbékélésben. Az egész konferencia során kiemelt
téma volt a regionális stabilitás, főleg a Balkán és a transz-kaukázusi régió kontextusában.
A konferencia továbbá főleg az európai biztonságra, az új amerikai külpolitika irányvonalaira
és a transzatlanti együttműködésre irányult. Fő témái: a NATO-val kapcsolatos kérdések, az
energiakérdés, Oroszország és a Közel-Kelet. Természetesen a figyelem középpontjában
Barack Obama új külpolitikai koncepciójának kifejtése volt, melynek kiemelkedő eleme az
erősebb elkötelezettség Délnyugat-Ázsia irányában. A házigazda Ischinger kifejtette, hogy új
lendületet vár az Oroszországhoz, Iránhoz és a Közel-Kelethez fűződő kapcsolatban és új
atmoszférát a transzatlanti kapcsolatok fellendítésére. Figyelmeztetett, hogy senki se
támasszon az Egyesült Államokkal szemben irreális elvárásokat. Ischinger ezt úgy
kommentálta, hogy Obama elnöknek sincs a kezében a „mágikus bot”, amivel a világ összes
problémáját eltüntetheti. Együttes jelenlétükkel Angela Merkel német kancellár, Nicolas
Sarkozy francia elnök és Donald Tusk lengyel államfő alkotta az úgynevezett „weimari
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háromszöget”. Ők fogalmazták meg az európai látásmódot és célkitűzéseket a NATO és a
nemzetközi együttműködés jövőjével foglalkozó tárgyalásokon az amerikai delegációval
(Vezetői: Az amerikai alelnök Joshep Biden, James Johns az elnök új nemzetbiztonsági
tanácsadója, David Petraeus ezredes az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának
vezetője és Richard Holbrooke az új afganisztáni és pakisztáni amerikai különleges megbízott)
„szemben”.
Merkel kancellárasszony a nemzetközi külügyi és biztonsági együttműködések növelésére
biztatott, természetesen az Egyesült Államok bevonásával, a jövőben. Véleménye szerint 2009
a jövőbeni nemzetközi elkötelezettségek „lakmuszpapír-tesztje” lesz. „Ma a jelenlévő globális
konfliktusokat egyetlen ország sem képes egymaga megoldani, szükségünk van egymásra” –
mutatott rá Merkel. Ebben a környezetben, a „hálózati biztonság” koncepciójának kell
megoldást találnia a krízisekre és a háborúkra, és azok jövőbeni megelőzésére. A „hálózati
biztonság” koncepciójának is szerepelnie kellene az új NATO stratégiában, vetette fel a
szövetség jövőjét illetően. „Ugyanakkor, a NATO-nak politikai egyeztetések színterévé kell
válnia.” Kifejezte, hogy a NATO a központi alkotóeleme a transzatlanti szövetségnek. Azon
célból, hogy a globális együttműködés elérje a kívánt minőséget, a megfelelő egyezmények
megkötése szükséges. Merkel merészebb és különleges lépéseket javasolt a lefegyverzésre
azon az úton, mely egyszer egy olyan világhoz vezet el, melyben „a nukleáris fegyverek
irrelevánssá válnak”.
Nicolas Sarkozy francia elnök verbálisan aláhúzta a kancellárasszony nemzetközi
együttműködés növelését javasló kérését. A 21. században a biztonság és jólét tudják csak
garantálni a nemzetek közötti együttműködést. Ez az együttműködés nem korlátozódhat csak
Európára és Észak-Amerikára, hanem be kell vonni Ázsia és Dél-Amerika államait is. A
problémák és a kihívások, melyeket a klímaváltozás vagy a terrorizmus okoz, túl nagyok
egyetlen ország számára, egyedül nem képesek megbirkózni velük, mondta az elnök. Európa
biztonságával kapcsolatban kifejezte az Európai Unió és Oroszország közötti kapcsolat
normalizálásának igényét. „A gázkrízis és a grúziai krízis után, új bizalomnak kell
kialakulnia” – mondta. Egy régi Charles de Gaulle francia elnök által megfogalmazott vízióra
hivatkozott, mely szerint „Európa az Atlanti-óceántól az Urálig” közös európai békerendszer.
Sarkozy ezt a víziót direkt Oroszországnak címezte azzal a céllal, hogy létrehozzanak „egy
közös gazdasági és humán térséget”, mint ahogy ezt létrehozták Franciaország és Németország
között a II. világháború után. Ő megjegyezte, hogy nem gondolja, hogy Oroszország katonai
fenyegetést jelentene az Európai Unió vagy a NATO számára. Az elnök meg akarta erősíteni a
nemzetközi biztonsági struktúrát „Vancouvertől Vlagyivosztokig”, megnyerve magának ehhez
az orosz partnert is. Sarkozy kiemelte: a Franciaország területén tartózkodó Bundeswehrkatonákat nemzeti megtiszteltetésnek érzi; ebben manifesztálódik a két ország, Franciaország
és Németország barátsága. Előzőleg Sarkozy és Merkel már kifejezték ezt a szoros egységet
egy terv felfedésével, mely szerint Strasbourgban fölállítanak egy francia és német elemekből
álló vegyes fegyveres erőt.
Az Európa és Oroszország viszonyát taglaló vita során Donald Tusk, Lengyelország
miniszterelnöke és Alexandr Vondra, Csehország miniszterelnök-helyettese kifejezték
egységes akaratukat az irányában, hogy az amerikai rakétavédelmi rendszert országaikba
telepítsék. Tusk véleménye szerint a rendszer alapvető komponense Európa védelmi
rendszerének és megelőző lépés. Mindketten kritizálták Oroszország szerepét az Ukrajnával
folytatott gázvitában. Ez feszültségekhez vezet a nemzetközi kapcsolatrendszerben, mutatott rá
Vondra. „Mára világossá vált, hogy Oroszország határozottan bizalmatlan Lengyelországgal
és a Cseh Köztársasággal kapcsolatban.” – állította. Tusk kijelentette: „Teljes bizalom nélkül
lehetetlen több nyitottság Oroszország felé”. A NATO főtitkára, Jaap de Hoop Scheffer és
Javier Solana, az Európai Unió Tanácsának főtitkára helytelenítették a Moszkva elleni
„általános bizalmatlanság atmoszféráját”, mely áthatja az európai politikusok gondolkodását,
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és fölemelték a hangjukat egy nyugodtabb hangnem eléréséért a „nyugati világ” és
Oroszország között.
Jaap de Hoop Scheffer újra kifejezte azon kérését, hogy növeljék az európai elkötelezettséget
Afganisztánban. Figyelmeztetett, hogy az új amerikai adminisztráció nem csak jó tanácsokat
vár Európától, hanem aktívabb új felajánlásokat. Az afganisztáni missziót úgy értékelte, mint a
legmagasabb prioritással rendelkező feladatot a szövetségben. Scheffer kiemelte azt a tényt,
hogy az Egyesült Államok erősebb jelenlétet tervez Afganisztánban, „ám néhány állam már
most elutasította annak a lehetőségét, hogy többet tegyen”. Ez nem lenne helyénvaló a
szövetség egyensúlyára nézve, és gyengítené Európa hangját Washingtonban”. Sürgette, hogy
a NATO-tagországok megértsék, hogy a transzatlanti szövetség a kölcsönösségre épül.
Kifejezésre juttatta, hogy a NATO további vállalásai a Közel-Keleten nem kívánatosak,
ugyanis nem célszerű egyszerre túl sok közel-keleti problémán dolgozni véleménye szerint.
Habár Javier Solana megkérte az Európai Uniót, hogy fokozza az erőfeszítéseit a Közel-Kelet
konfliktusainak megoldása érdekében.
A konferencia a NATO jövőjének és afganisztáni válságkezelő missziójának megvitatásával
ért véget.
James Johns, az elnök új nemzetbiztonsági tanácsadója a Nyugat számára hosszú távú
stratégiaváltást javasolt a Hindukus régióban. Afganisztán elnöke, Hamid Karzai sürgette a
NATO-t hogy mutasson nagyobb megfontolást a műveletek alatt, melyeket az országában
folytat. Franz-Josef Jung, Németország védelmi minisztere nagyobb civil újjáépítési
erőfeszítést javasolt. James Johns szerint a NATO válaszúton áll. Mára a biztonságot nem
lehet behatárolni csak a terrorizmusra és a tömegpusztító fegyverek elterjedésére, hanem már
ide tartozik a drogkereskedelem, az energiabiztonság vagy az ökológiai katasztrófák. Ezért „a
szövetség nem teheti meg, hogy vereséget szenvedjen Afganisztánban” - állapította meg. Az
afganisztáni misszió egy hatalmas próba a NATO számára. Kiemelte, hogy Pakisztán
határvidékéről folyamatos támogatást kapnak a tálib felkelők, és ez folyamatos fenyegetést
jelent. Ugyanakkor az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó javasolta, hogy a NATO
szerveződjön át védelmi szövetségből biztonsági szövetséggé. „A történelem teszi szükségessé
a változást” - mondta. „A szövetségnek nagyobb rugalmasságra van szüksége, hogy
gyorsabban tudjon válaszolni a jövő kihívásaira.” A végén az Egyesült Államok azon ígéretét
közvetítette a hallgatóságnak, hogy a jövőben országa közelebbi együttműködésre törekszik a
szövetségeseivel. Amit Joseph Biden amerikai alelnök egy nappal ezelőtt elmondott, azt Jones
ezredes most újra kiemelte, vagyis hogy a jövőben jobban meg fogják hallgatni partnereiket.
Hamid Karzai afgán elnök kritizálta a NATO-t a rengeteg polgári áldozat miatt, akik a
nemzetközi katonai műveletek során vesztették életüket országa területén. Karzai köszöntötte
Németország hozzájárulását az afgán rendőrtisztek kiképzéséhez, ám azt kérte, hogy az
Afganisztánban tartózkodó nemzetközi erők legyenek nagyobb tekintettel a lakosságra katonai
akcióik alatt, ugyanis népének szüksége van a „tisztelet jogára”. „Az afgán lakosság
partnernek tekinti magát a terrorizmus elleni háborúban, és a partnereket nem lehet
megtámadni” – figyelmeztetett Karzai.
Franz-Josef Jung javaslata szerint a civil újjáépítési programnak nagyobb prioritást kell
élveznie Afganisztánban, mint ezelőtt. A „fejlődés nélkül nincs biztonság és biztonság nélkül
nincs fejlődés” elve a Hindukus régióra most jobban jellemző, mint valaha. Egy másik fontos
aspektus és harmadik legmagasabb prioritás a jó kormányzat. Nem elegendő növelni a
forrásokat: „A pénznek el kell találnia az emberek zsebéig” – magyarázta. Jung kiemelte a már
eddig végrehajtott és sikeresen elért eredményeket a civil újjáépítés terén. A „biztonsági
hálózat” koncepciójára alapozva az afgán biztonsági erők erősödtek és növekedtek.
Figyelembe véve a változatlan célt az elérendő erők tekintetében, vagyis a tervezett 134.000
főt a fegyveres erőkben és 134.000 rendőrt, sok munka maradt még elvégezetlen. Jung szerint
még 65.000 afgán katona és 100.000 képzett rendőr hiányzik. Véleménye szerint a civileknek
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nyújtott segítségnek át kell nyúlnia Pakisztánba, valamint növelni kell a NATO
elkötelezettségét is.
12.12.1.1.

A 2008/2009-es konferencia összevetése és rövid értékelése

A 2009-es Konferencia értékelése akkor válik teljessé, ha rámutatunk az egy évvel korábbi
rendezvényhez képest érezhető, „kézzel fogható” változásokra, mégpedig nem a vitatott
témák terén beállt egy éves politikai, katonai változások, hanem a tárgyaló felek
nyilatkozatainak, szándékainak terén. A két konferencia összevetésekor feltétlenül szükséges
megemlíteni azokat a külső eseményeket, melyek erősen kihatottak a világpolitika
gondolkodására a konferenciák közt eltelt év alatt. A legfontosabb a „nyugati világ”
önbecsülését és gazdasági magabiztosságát megingató gazdasági válság, az Oroszország által
folytatott grúziai háború, Koszovó függetlensége, az Egyesült Államokban 8 éve tartó „Bush
korszak” vége és Barack Obama megválasztása, Irán technológiai áttörései, az Európai Unió
„Alkotmányáról” szóló ír népszavazás kudarca.
A Grúzia NATO-tagsága körüli hallgatás okot ad azt feltételezni, hogy a nyugati politikusok
letettek az ország közeli jövőben történő felvételének tervéről. 2008-ban Szergej Ivanov
azzal vádolta a Nyugatot, hogy Oroszország szomszédságában, a „Közel-külföldön” belül
kíván terjeszkedni. Ezen kívül nyilvánvalóvá tette, hogy országa újra bekapcsolódik a
nagyhatalmi politizálásba. A grúziai háború következtében Ukrajna NATO-tagságának
lehetősége is veszélybe került, mert Oroszország többször is kifejezte, hogy nem fogja ezt
megengedni. Másrészről a 2009-es Oroszországgal folytatott müncheni egyeztetések
alkalmával a légkörre már nem igazán nyomta rá a bélyegét a háború; egyértelmű pozitív
elmozdulás tapasztalható Oroszország és az Egyesült Államok, valamint Oroszország és az
EU viszonyában. Moszkva látszólag hajlandó engedményeket tenni, olyannyira, hogy 2007ben, mikor Putyin beszéde már-már a hidegháborús hangulatot idézte, egészen
elképzelhetetlennek tűnt a mostani orosz hangnem. Ellenben a viszonyt közel sem csak a
pozitív felhangok jellemzik, elég csak az Oroszország által bejelentett fegyverkezésre
gondolni, ami kétség kívül növelni fogja a feszültséget.
Barack Obama színrelépésétől egészen új hangnem megteremtését ígéri az amerikai fél a
Teheránnal folytatott tárgyalásaiban. Feltűnően különbözik a 2008-as müncheni konferencia
egészének hozzáállása az iráni atomprogramhoz, főleg ha figyelembe vesszük Joseph
Lieberman amerikai szenátor akkori beszédét, melyben az Irán elleni szankciók fokozását
javasolta, és egyenesen a proliferáció elleni küzdelem legfőbb frontvonalának vélte az iráni
atomprogram elleni harcot. A Közel-Kelettel való „kiegyezés” a harcias Bush éra után
előfeltétele lehet egy békésebb hangnem és vele egy biztonságosabb világ kialakításának.
A Koszovó függetlenségével kapcsolatos kérdéskör azért sorolhatjuk a „gyökeresen
megváltozott” kategóriába, mert a tárgyalásokból kézzelfogható valóság lett, Koszovó
elnyerte függetlenségét. Azonban ez a függetlenség változást hozott, precedenst teremtett
más államok (például Oroszország) nemzetközi kisebbségpolitikai törekvéseinek aktívabb
szintre emeléséhez, feltételezhetően ez vezetett el a grúziai háborúig. Ám a jósolt
eszkalálódás elmaradt, ha tekintetbe vesszük azokat a hangokat, melyek például a baszkok
aktivitásának extrém fokozódásával számoltak.
Különösen figyelemre méltóak még a 2009-es konferencián a transzatlanti szövetség
továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítések, melyek közt több koncepció is elhangzott. Új
témák tekintetében a 2009-es konferencia nem hozott meglepetést, mindössze a már meglévő
kérdéseket vizsgálták más-más aspektusból.
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12.13. Hírek a titkosszolgálatok érdekkörébe eső néhány legújabb kutatásról és eredményről
illetve megoldásról
Ebben az alfejezetben példálódzó hírismertetésekkel mutatok be néhány olyan kutatást,
fejlesztést, megoldást, melyeket – illetve ezekhez hasonlókat – a magyar nemzetbiztonsági
szolgálatok is elemezhetnének, értékelhetnének, megfelelő szakintézetek illetve szakemberek
bevonásával. Ennek több célja illetve előnye lehetne:
– A hírekben szereplő témák közvetlen vagy közvetett hasznosíthatósága a magyar
nemzetbiztonsági szolgálatok munkájában, eszköztárában;
– Betervezni a következő évek titkosszolgálati eszköztárába, amire ma még nincs lehetőség,
de később hasznos lehet;
– Felkelteni a kormány valamint a magyarországi kutató és fejlesztőbázisok figyelmét az
újdonságok hasznosíthatóságára;
– A magyarországi kutatás-fejlesztési szakintézetek számára információt szerezni a hírekben
szereplő dolgokról;
– A hírekben szereplő tématerületeket érintő, esetleges magyarországi kutatások,
fejlesztések védelme illetéktelen érdeklődőkkel szemben.
12.13.1. Feltörhető a GSM-titkosítás361
Izraeli tudósok biztonsági rést találtak a világ legelterjedtebb, és eddig a legbiztonságosabbnak
hitt mobiltelefon-rendszerében, a GSM-ben. A hiba kihasználásával lehallgathatók a
beszélgetések, és a hívó fél személyazonossága is meghamisítható, írta a New Scientist.
A világon forgalomban lévő mobiltelefonok 71 százaléka, 850 millió készülék használja a
GSM rendszert, melyről most bebizonyosodott, hogy korántsem annyira biztonságos, mint
korábban gondolták. (A másik elterjedt szabványról, a CDMA-ról már korábban kiderült,
hogy feltörhető.) A biztonsági résre a haifai Technion-Israel műszaki intézet kutatói, Eli
Biham professzor és két tanítványa, Elad Barkan és Nathan Keller találtak rá.
Megdöbbentek. A hiba Barkannak tűnt fel, aki észrevette, hogy a titkosítás nem megfelelő
sorrendben történik: a rendszer először kijavítja az esetleges zajokat és az interferenciát a
digitális adatfolyamban, és csak azután titkosítja azt. Ez lehetőséget ad egy klasszikus MITM(man in the middle) támadásra, azaz arra, hogy a készülék és a bázisállomás között valaki
elfogja a hívást.
"Először nem akartam elhinni – nyilatkozta Biham a New Scientistnek. – De aztán újra és újra
ellenőriztük, és ez volt az igazság." A felfedezést a Santa Barbarában rendezett Crypto 2003
titkosítási konferencián ismertették, ahol a résztvevők – Bihamék elmondása szerint –
"megdöbbenéssel és elképedve" reagáltak.
Csörgés közben törik. A GSM-titkosítás kulcsai egészen 1999-ig szigorúan titkosak voltak, de
ekkor Marc Bricenonak, a kaliforniai egyetem munkatársának sikerült visszafejtenie a használt
algoritmusokat. Azóta sokan próbálkoztak a rendszer feltörésével, de minden eljárásnak
ugyanaz volt a gyengéje: a hívás első pár percét le kellett volna valahogyan hallgatni, hogy a
hívás tartalmának ismeretében meg lehessen fejteni a kódot. Mivel erre általában nincs
lehetőség (ha pedig van, akkor már felesleges feltörni a titkosítást), ezek a próbálkozások
sosem jutottak el a gyakorlati fázisba.
A Technion módszerének alkalmazásához azonban semmit sem kell tudni a hívás tartalmáról,
és a titkosítás már akkor feltörhető, amikor a telefont még fel sem vették. A kutatók az 1996ban bevezetett A5/2 verziójú titkosítással kísérleteztek. 2003-ban ennek egy továbbfejlesztett
változata is megjelent, de Biham szerint az eljárás az ellen is használható.
Nincs valódi veszély. A nemzetközi mobilgyártókat képviselő GSM Szövetség szerint a
kutatás messzebbre megy, mint a korábbi elméleti munkák, és a módszer használhatónak
tűnik. De Ian Volans szóvivő a New Scientistnek azt mondta, hogy a hiba inkább csak elvi,
mint valóságos, mivel a rendszer feltörése nagyon sokba kerülne, és a szükséges berendezés
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kezelése is hatalmas szaktudást igényel. A GSM-felhasználókat ezért szerinte nem fenyegeti
valódi veszély.
Biham csapata szabadalmi kérelmet nyújtott be az eljárásra, melyet elmondásuk szerint csak
törvényes célra, például nyomozó hatóságoknak licencelnének. Abban a Technion és a GSM
Szövetség is egyetért, hogy a harmadik generációs hálózatokat a hiba nem érinti.
12.13.2. Feltörték a GSM-kódot, lehallgathatók a mobilok362
Az A5/1 nevű titkosító algoritmus felelős a világszerte lebonyolított hívások kb. 80
százalékának titkosításáért. Több mint két évtizedbe telt, de megfejtették.
A kérdéses algoritmussal titkosítják 1988 óta a GSM hívásokat, de a múlt héten, egy
négynapos hacker konferencián feltörték a kódot. A Chaon Communication Congress nevű
rendezvényen egy Karsten Nohl és 24 társa egy "kódkönyvet" is közzétett, amely nem más,
mint egy hosszú bináris kód, amely szükséges a GSM-hálózaton bonyolított hívások
dekódolásához. (A "könyv" azóta persze a nagyobb torrent oldalakra is felkerült.) Biztonsági
szakértők szerint a nagyobb vállalatoknak és az állami szervezeteknek érdemes felkészülniük
rá, hogy fél éven belül az elméleti veszély számukra gyakorlativá válik.
Bár a GSM Szövetség szerint a technológia sajátosságai miatt még így is igen sok időbe telhet
megfejteni egy-egy hívás titkosítását – például mert egy átlagos hívás egyetlen beszélgetés
alatt átlag 60 frekvencián ugrál –, a kódtörő Nohl arra hívta fel a figyelmet, hogy a mostani
"áttöréssel" immár bárki számára elérhető a technika, egy hívás megfejtéséhez pedig csupán
pár óra kell majd.
A jó hír az, hogy már csak egy ideig kell aggódni, ugyanis a szolgáltatók a 64-bites A5/1-et
hamarosan lecserélik a két éve fejlesztett, 128-bites A5/3-ra, amely bár csak egy kisebb
módosítást jelent a jelenlegi kódhoz képest, de mégis bőven elég ahhoz, hogy újabb időbe –
évekbe – teljen megfejteni.
12.13.3. A mobilhívások feltörése és lehallgathatósága házi módszerekkel363
A mobiltelefon-ipar haragját váltotta ki az a német biztonsági szakértő, aki a világhálón
publikálta: miként lehet feltörni és házi módszerekkel lehallgatni a mobilhívásokat.
A 28 éves Karsten Nohl és az interneten keresztül kapcsolatot tartó nemzetközi kutatói csapata
létrehozott egy kódkönyvet, amellyel a GSM-hálózatok titkosítását lehet feltörni, és ezzel
bárki lehallgathatja a világ több mint 3 milliárd mobilhasználóját.
A kódtörési eljárást a fájlcserélő oldalakon keresztül bárki letöltheti, aláásva ezzel a 21 éve
használt A5/1 jelű, 64 bites titkosítási eljárást.
Nohl szerint mindössze azért törték fel a kódot, hogy az iparág figyelmét felhívják a biztonsági
rendszereik tökéletesítésére.
A több mint 800 mobilszolgáltatót tömörítő GSM Association is tisztában van az 1988-tól
használt kód elavultságával, ezért 2001-ben már A5/3 néven véglegesítették a sokkal
biztonságosabb, 128 bites titkosítási eljárást. Ezzel azonban csak az a probléma, hogy nem
minden szolgáltató tért át az új rendszer használatára, ráadásul a készülékek közül sem
mindegyik támogatja a fejlettebb kódolást.
Nohl előtt már másoknak is sikerült feltörnie az A5/1 titkosítási eljárást, azonban a német
szakember volt az első, aki viszonylag olcsó, mindössze 30 ezer dolláros felszereléssel valós
időben képes belehallgatni a vezeték nélküli csatornákon folytatott beszélgetésekbe. Az
adatforgalom rögzítésével pedig néhány perces késéssel, a kódtörés sokkal olcsóbb
eszközökkel is megoldható.
Claire Cranton, a londoni központú GSM Association szóvivője szerint nem világos, hogy a
német kutató a kódtöréssel valójában mit szeretne elérni, ugyanis a GSM-hálózatok
lehallgatása az országok többségében illegális, törvényesen erre csak a különböző biztonsági
szolgálatoknak, nyomozóhatóságoknak van lehetősége.
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Nohl a kódtöréssel mindössze annyit érhet el, hogy a terroristák és bűnözők ezután
jelbeszéddel telefonálnak vagy beszélgetésenként mindig más feltöltő kártyás telefont
használnak – magyarázta Cranton.
A német szakember azóta már a 128 bites kódolás feltörésén dolgozik, amely mindössze idő és
hardver függvénye.
12.13.4. Egy perc alatt feltörhető a WIFI364
Új módszerrel törhető fel a wifi rejtjelezése, és a művelet egyetlen percig tart. Eddig csak a
WEP nevű titkosítás volt törhető, aminek a használata évek óta nem javasolt, most már a WPA
sem biztonságos.
Japán informatikai kutatók kifejlesztettek egy módszert, amivel egyetlen perc alatt feltörhető a
WPA titkosítási rendszer. Tosihiro Ojgasi és Maszakatu Mori egy korábban ismert módszert
fejlesztettek tovább.
Két kutató ugyanis már tavaly novemberben bebizonyította, hogy a WPA feltörhető. Martin
Beck és Erik Tews módszere azonban tizenöt percet vett igénybe, ami éles szituációban aligha
működik – ennyi idő alatt simán leléphet a célpontként kiszemelt júzer. A most kifejlesztett 60
másodperces törés viszont komolyan fenyegeti a wifizők biztonságát. Épp csak elindul a
böngészőjük, és a háttérben már idegenek irányítják az adatforgalmukat.
A japán tudósok szeptember 25-én Hiroshimában hozzák nyilvánosságra a módszerük
műszaki részleteit. Annyit már lehet tudni, hogy csak azok a WPA-rendszerek támadhatók,
amelyek a TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) algoritmust használják. Az újabb WPA 2,
és az erősebb AES (Advanced Encryption Standard) algoritmust használó WPA továbbra sem
törhető.
Korábban is volt gond a wifi titkosításával. Az 1997-ben bemutatott WEP-titkosításról évekkel
ezelőtt kiderült, hogy nem biztonságos, és a használata egyáltalán nem javasolt. Ezt követte a
WPA TKIP megjelenése, majd végül elkészült a WPA 2, ami – most még – biztonságos.
12.13.5. Fegyver lehet a telepátia365
Az amerikai védelmi minisztérium fejlett védelmi kutatási projektekkel foglalkozó
ügynöksége (DARPA) olyan programot finanszíroz, amely a katonák közötti kommunikációra
a telepátiát használná fel.
A Wired című folyóirat honlapján megjelent dokumentumrészlet szerint a program neve Silent
Talk (Néma beszéd), és a Pentagon 4 millió dollárt szán rá, amihez még hozzájön az a másik 4
millió, amelyet az amerikai hadvezetés tett félre egy évvel ezelőtt arra, hogy a University of
Californiával együtt felmérje a terv megvalósíthatóságát.
Az ötlet alapja az az ismeret, hogy a szavak és mondatok bonyolult folyamaton keresztül
formálódnak meg az agyban, amelynek csak az utolsó fázisa a hangok kibocsátása. A DARPA
által elképzelt technológiának a katonák agyából kibocsátott jeleket kellene észlelnie abban a
pillanatban, amikor a szavak megfogalmazódnak, és azokat még elhangzásuk előtt átvinni a
címzettek agyába.
Az a technológia, amely az agyi hullámokat értelmeztetni tudja a számítógéppel, az utóbbi
években óriási fejlődésen ment keresztül. Ma már léteznek olyan ortopédiai prototípusok,
amelyeket az agy vezérel – írta az MTI.
De ahhoz, hogy a Silent Talk megvalósuljon, mindenekelőtt rá kell jönni, hogyan lehet az
elektroenkefalogrammal előhívni a szavakat; meg kell tudni, hogy a különböző emberek
neurális jelei között létezik-e közös vagy általánosítható séma, végül fel kell építeni egy olyan
rendszert, amely képes dekódolni és továbbítani ezeket a jeleket.
A DARPA által elképzelt technológia továbbá arra is szolgálhatna, hogy közvetlen forrásból
"olvassa" az ellenség gondolatait.
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12.13.6. Hogyan programozzuk az anyagot?366
Nem is olyan régen azt hittük, csak a sci-fikben lehetséges, hogy elosztott számítások és a
rajintelligencia elvei alapján fejlesztett parányi robotok képesek lesznek egyszer alakot és
méretet váltani. Amerikai kutatók szerint nem, sőt, nem is kell sokat várni rájuk.
Képzeljük el: mobiltelefonunkat összezsugorítjuk, s máris jobban elfér a zsebben. Aztán meg
nagyobb lesz, és könnyebben megy vele a webböngészés. Vagy azt, hogy a mindenkori
szituációnak megfelelően, a legoptimálisabb formává alakul át. Jobban kihasználjuk otthonunk
tereit: az ebédlőasztal estére pókerasztallá, éjszakára ággyá lesz.
Seth Goldstein, a pittsburghi Carnegie Mellon Egyetem tanára és az Intel pittsburghi
kutatólaboratóriumában dolgozó Jason Campbell szerint hamarosan valóra válhatnak ezek a
forgatókönyvek. A két tudós a CMU, az Intel és az Amerikai Légierő programozható anyagot
célzó kutatásaiban vesznek részt. Régóta foglalkoznak a témakörrel, Goldstein alakváltoztató
robotjairól már 2005 óta cikkez a világsajtó. A jelenséget számítástudományi és robotikai
eredmények mellett elektromágneses erők teszik lehetővé.
„Nehéz vállalkozás, viszont sokat fejlődtünk vele” – nyilatkozta Campbell. – „Optimistán
nézve, három-öt évet kell még várnunk, nem többet. Még nincsenek alakváltoztató robotjaink,
programozható anyagaink, de már látjuk, hogyan fogunk eljutni odáig.”
A magyarul néha agyagtechnológiának fordított új tudományág, a claytronics fellegvára a
CMU (magát a kifejezést is ott találták ki). Ekként definiálják: „anyagok együttese, amely
elegendő helyi számítási, aktuátori, tárolási, memória-, energia-, érzékelési és kommunikációs
kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy érdekes dinamikus alakzatokat és konfigurációkat
lehessen programozni belőle.”
A kutatók rekonfigurálható nanoméretű robotokban, „claytronikus atomok”-ban, catomokban
gondolkodnak. Ezek a gépecskék együttesen alkotnának sokkal nagyobb gépeket,
rendszereket. Mozgásra képesek, kommunikálnak egymással, színt és alakot váltanak. A
filmekből és játékokból ismert morphing eljárással szinte bármely tárggyá, akár
emberutánzattá is átalakíthatók. Ha mindehhez hozzávesszük az elosztott számítások
(distributed computing) koncepciót, máris magunk előtt látjuk a méhrajokhoz vagy
madárcsoportokhoz hasonlóan – rajintelligenciaszerűen – működő catomok millióit.
Goldstein abban bízik, hogy létrehoznak a catomok alkotta egész rendszert működtető
programot (plusz új programnyelveket, algoritmusokat). Sokkal egyszerűbb lenne, mint
valamennyi gépecskére kódot írni. Ez a program mintákra vagy a rendszer mozgására
fókuszálna, miközben a robotok elég intelligensek lennének ahhoz, hogy megtalálják a
helyüket a mintában, s annak megfelelően ténykedjenek. Például, ha valamelyikük detektálja,
hogy csak egyetlen catom található mellette, tudni fogja: valaminek a végén van, s a
későbbiekben úgy is cselekszik.
12.13.7. Lézerfegyver: megvalósult a scifi szerzők álma367
Az Egyesült Államok ezen a héten megvalósította egyik célját, amelyet még Ronald Reagan
Csillagháborús programjában tűztek ki maguk elé: egy repülőgépre felszerelt lézerfegyverrel
lelőttek egy ballisztikus rakétát.
A sikeres tesztet még pénteken hajtották végre Kaliforniában, s a Missile Defence Agency
(MDA) szerint ezzel valósággá vált, amiről eddig csak a tudományos-fantasztikus irodalom
álmodozhatott.
A lézerfegyvert egy átalakított Boeing 747-esre szerelték fel, így az a levegőből képes észlelni
az ellenséges rakétákat, s repülés közben egy lövéssel meg tudja semmisíteni azokat.
Ez azért forradalmi áttörés, mondják a szakemberek, mert ez idáig csupán álló célpontok ellen,
rögzített helyzetből sikerült a lézersugarakat bevetni. A rendszer kifejlesztése egyébként nem
volt olcsó mulatság: csaknem egymilliárd dollárba került eddig.
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Elemzők szerint az áttörés hatással lehetne az észak-koreai és iráni rakétaprogramokra is, mert
arra kényszerítené az említett államokat, hogy újfajta, a jelenleginél gyorsabb rakétákat
fejlesszenek, ám ennek költségeit nem biztos, hogy bírnák.
z MDA szerint az irányított energia forradalmi használata a rakétavédelemben nagyon vonzó,
mert potenciálisan egyszerre több célt is meg tud semmisíteni a fény sebességével, több száz
kilométeres sugarú körben. Mindazonáltal néhány tudós és katonai elemző nincs
meggyőződve a rendszer hosszú távú életképességéről. Mint mondják, láttak már ilyen
„forradalmi” újításokat, amelyek aztán a valós helyzetben, a valóságos harcokban csődöt
mondtak.
12.13.8. Nanoantennák a nagy sávszélességű hálózatokért368
A 21. században alighanem az információhoz való hozzáférés és a mobilitás lesz a két
legfontosabb dolog. Az emberek egyre több adatot szeretnének egyre gyorsabban továbbítani,
legyenek bárhol a világon. A növekvő elvárások miatt a kutatóknak is új megoldásokat kell
kifejleszteniük.
A Karlsruhei Technológiai Intézet (KIT) munkatársainak nemrég sikerült reprodukálható
arany nanoantennákat létrehozniuk. A nanoantennák készítése eddig rendkívül nehéz
feladatnak számított. A KIT Nanosclae Science DFG-Heisenberg Csoportjának tagjai éppen
ezért egy elektronsugaras eljárást, az úgynevezett elektron fény litográfiát alkalmazták. A siker
két kutató, Dr. Hans-Jürgen Eisler és Matthias Wissert nevéhez köthető. A szakemberek az
eredményeiket már publikálták is a Journal Nanotechnology nevű szaklapban.
Az arany nanoantennák fizikailag gyakorlatilag ugyanúgy működnek, mint a rádióantennák. A
különbség csak az, hogy az utóbbiak mérete körülbelül 10 milliószor nagyobb. A
nanoantennák előnye, hogy képesek fogni a több százezer GHz-es frekvenciákat, ennek
köszönhetően az elméleti adatátviteli sebesség rendkívül nagy, elérheti a jelenlegi sebességek
akár 10 000-szeresét is. Ezzel párhuzamosan azonban rendkívül alacsony a fogyasztásuk. Így
ezek az eszközök a későbbi optikai nagy sávszélességű hálózatok alapjai lehetnek.
Van még egy fontos szempont: a 1000 és 400 nanométer közötti fénytartomány az emberekre,
az állatokra és a növényekre sem káros. "Ezek a nanoantennák azonban nem csak az
információk továbbításában segíthetnek nekünk, hanem a segítségükkel akár egyes
biomolekulákat is megvizsgálhatunk, ami eddig nem volt lehetséges" – mondta Dr. HansJürgen Eisler, a Karlsruhei Egyetemhez tartozó Fénytechnikai Intézet munkacsoportjának
vezetője.
A mikrobiológia mellett ezek az eszközök felhasználhatók az új szenzorok, félvezetők és
integrált áramkörök készítésében, valamint a fotovoltaikus kutatásokban is.
12.13.9. Tenyérnyi nukleáris akkut mutattak be369
Az amerikai Missouri Egyetem kutatói egy apró akkumulátort mutattak be, ami radioizotópok
bomlásából állítja elő az energiát.
A radioaktív anyag bomlásakor töltéssel rendelkező részecskéket bocsát ki, amikből a
megfelelő eljárással elektromos áram állítható elő. A hadsereg és az űrhajózás már jól ismeri a
nukleáris akkumulátorokat, azonban azok jóval nagyobb mérettel rendelkeznek.
Az egyetem kutatói szerint akkujuk egymilliószor több töltés leadására képes, mint a
hagyományos akkuk. A fejlesztés a kisméretű, a mikro- és nanoelektromechanikai rendszerek
(Mems és Nems) energiaforrásainak lekicsinyítését célozza. Ezeknek az eszközöknek az
energiaellátása legalább annyi kutatást ért már meg, mint magunknak az eszközöknek a
kifejlesztése.
A nukleáris akkuk számos alkalmazás számára lehetnek kecsegtetők, mivel az akkukat
működtető izotópok elképesztően hosszú időn át képesek használható elektromosságot
biztosítani, egy ilyen akku élettartama több száz év is lehet. Éppen ezért is alkalmazzák a
767/1098

12. A folyamatosan változó biztonsági környezet hatásai a nemzetbiztonsági szolgálatokra néhány kiemelt megközelítésből

mélyűr küldetéseknél, az eddigi méretbeli korlátok azonban a Földön alaposan lecsökkentették
a felhasználási területek számát.
A Jae Wan Kwon által vezetett kutatócsoport egy folyékony félvezetőt vetett be a bomló
részecskék foglyul ejtéséhez és hasznosításához. A legtöbb nukleáris akku szilárd félvezetőket
használ a részecskék kiaknázásához, azonban a rendkívül magas energiák miatt ezek a
félvezetők idővel sérülnek. Ez a probléma eredményezte az akkuk méretének növekedését, a
félvezetők ugyanis csak így képesek legalább addig kitartani, mint a munkára fogott izotópok.
A kis eszköz a radioaktív anyagok ellenére normális működési körülmények között teljesen
biztonságos, hangsúlyozta Kwon. "Amikor az emberek meghallják a 'nukleáris' kifejezést,
rögtön valami nagyon veszélyesre gondolnak" – mondta. "Mindazonáltal a nukleáris
energiaforrások számos eszköz, köztük pacemakerek, műholdak és víz alatti rendszerek
biztonságos ellátását biztosítják"
12.13.10. A nanotechnológia és a jelenlegi jövőiparágak370
A fejlett országok technológia-előretekintő programjai rendszeresen azonosítják azokat a
kulcsfontosságú technológiai területeket, amelyek kiemelt gazdaság- és technológiapolitikai
figyelmet érdemelnek.
A nanotechnológia gazdasági hatásainak elemzése különösen időszerű, hiszen az üzleti és a
technológiai sajtót figyelemmel kísérő olvasók napjainkban az információtechnológiai
forradalom korai éveihez hasonló várakozások és vállalkozásalapítási láz tanúi lehetnek. A
technológia take-off fázisban van, és várhatóan ez lesz a következő általános célú és nagyfokú
technológiai komplementaritást mutató technológia, ami az információtechnológiai
forradalmat követően újabb látványos, technológiavezérelt növekedést indíthat meg.
Magyarország lassanként az egyetlen olyan relatíve fejlett ország lesz, ahol még nem készült
kormányzati szintű nanotechnológiai stratégia, és ahol még nincs kidolgozva a közeljövő új
ipari forradalmát előidéző technológiával kapcsolatos technológiapolitika.
Napjaink leginkább és legnagyobb várakozással elemzett technológiai konvergencia folyamata
az ún. NBIC, a nano-bio-info-cogno technológiák (nanotechnológia, biotechnológia,
információtechnológia és a kognitív tudomány [a gondolkodási és tanulási mechanizmust
segítő intelligens rendszerek technológiája]) összeolvadása, pontosabban az abból keletkező új
technológiai területek.
Előrejelzések szerint, a nanotechnológia az alábbi iparágakban hozhat radikális változásokat:
űrkutatás, vegyipar és gyógyszeripar, iroda- és számítógépgyártás, elektronika, hadiipari
termékek gyártása, egészségügy, energiatermelés és -tárolás, híradástechnikai termékek
gyártása, műszeripar, környezetvédelmi ipar, élelmiszeripar stb. A nanotechnológia
segítségével új anyagok hozhatók létre, ami az alábbi iparágak termékeire gyakorol hatást:
textilipar, építőanyag ipar, fémalapanyagok gyártása és megmunkálása, papíripar,
műanyagipar, járműipar. A nanotechnológia ilyen sok területen történő alkalmazhatósága –
gyakorlatilag ugyanúgy mindenütt jelenlévő technológia lesz, mint az információtechnológia –
a nanotechnológia definíciójából ered, hiszen minden meghatározott méretküszöb alatti
tartományban (az 1 és 100 nanométer közötti tartományban) folyó kutatást és technológiai
fejlesztést nanotechnológiának tekintenek.
Mint „technológia” azt jelenti, hogy atomonként raknak össze, hoznak létre új termékeket.
(Feynman 1959; Drexler 1986) Ilyen értelemben a nanotechnológia az innováció új
módszereit feltáró technológiának tekinthető.
A nanotechnológiát övező tőzsdei és technológia-előretekintési várakozásokat nem csupán a
vállalatalapítási láz keltette fel, és nem is a kutatások első kommercializált vagy még csak nem
is kommercializált eredményei, hanem a fejlett országok kormányainak és gazdaságpolitikai
döntéshozóinak gyors reagálása, jelesül, hogy egyértelműen kiálltak a technológia további
fejlesztése mellett, és jelentős központi költségvetési forrásokkal támogatták azt. A 2004-es
költségvetési évben az amerikai költségvetési törvény melléklete szerint 961 millió dollárt
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szántak nanotechnológiai kutatásokra és alkalmazásokra. A Bush elnök által 2003 végén aláírt
„A 21. századi nanotechnológiai kutatási és fejlesztési törvény” 2005 és 2008 között összesen
3,7 milliárd dollárt szán erre a területre. Ezzel szemben Japánban 875 millió dollárt áldoztak
nanotechnológiai kutatásokra 2004-ben (Plunkett 2004).
Az első Nemzeti nanotechnológiai kezdeményezés (NNI) címet viselő kormányprogram a
Clinton-kormány 2001-es költségvetési tervében szerepelt. Az akadémiai intézetek, az ipar és
a kormányzati szervek képviselőinek bevonásával készült összefoglalót megelőzően intenzív
tájékoztatási és lobbytevékenység folyt a döntéshozók figyelmének felkeltése érdekében. Mire
az összefoglaló elkészült, és a vonatkozó költségvetési javaslatok vitára kerültek, a
döntéshozók nagy része már meg volt nyerve a nanotechnológia ügyének. Emellett
tanulmányok készültek a nanotechnológia társadalmi hatásairól, továbbá kommunikációs
anyagok, amelyek segítségével a közvéleményt tájékoztatták az új technológiai irányzatokról
és azok várható hatásairól. Időközben növekvő számú kormányzati szervet állítottak fel,
amelyek mind a nanotechnológia meghatározott aspektusaival foglalkoztak, illetve egy, a
kormányzati szervek munkáját koordináló szervezetet.
A témával foglalkozó egyik szakértő, Roco tanulmánya a 2001-2003-as NNI-programok
eredményeit sorolja fel. Megállapításai szerint 2003-ban már negyvenezer kutató vett részt
nanotechnológiai kutatásokban, és hétezer oktatót képeztek a Nemzeti Kutatási Alap
finanszírozásával, az összes műszaki és természettudományi felsőoktatási intézményben
nanotechnológiai kurzusokat indítottak, számos ipari-egyetemi és egyetemközi
együttműködési hálózat jött létre, és ami a legfontosabb, az iparvállalatok nanotechnológiai
K+F-beruházásai is felfutottak, és 2003 végére elérték a szövetségi keretösszegek volumenét.
A K+F-ráfordítások hatékonyságát mutatja, hogy bár az amerikai magán és állami
nanotechnológiai K+F-ráfordítások csak mintegy 25 százalékát tették ki a világ összes
nanotechnológiai K+F-kiadásának, a nanotechnológiai vonatkozású szabadalmi bejegyzések
tekintetében az USA a világ összes szabadalmi bejegyzésének 75 százalékát mondhatta
magáénak 2002-ben, és az újonnan indult nanotechnológiai vállalkozások területén is hasonló
volt az arány. (Roco 2004) Roco becslése szerint az első NNI megjelenése óta már 40
országban készült az amerikaihoz hasonló kormányzati szintű nanotechnológiai stratégia.
A magyarországi tudomány- és technológiapolitika, gazdaságpolitika és iparstratégia ezzel
szemben minimális figyelmet fordít a jövő ipari forradalmát meghatározó technológiára.
Magyarországon nem dolgoztak ki nemzeti nanotechnológiai programot, és tudomásom
szerint ez nincs is még folyamatban. Ahhoz, hogy a nanotechnológiával foglalkozó hazai
kutatók ne csupán véletlenszerűen kapcsolódhassanak be EU-szintű vagy egyéb kutatási
együttműködésekbe, hanem a meglévő humán erőforrásaik mértékének megfelelően
vehessenek részt nemzetközi kutatási projektekben, és ahhoz, hogy a kutatási eredmények
gyakorlati alkalmazása ipari-egyetemi (ipari kutató intézeti) kapcsolatok révén meginduljon,
stratégiai szemléletre és hazai forrásokra van szükség.
12.13.11. Nanotechnológia a haderő szolgálatában, avagy "nano fenyegetés"?371
Az Egyesült Államok 2003-ban alapította meg az 50 millió dollár fejlesztési kerettel és 150
munkatárssal üzemeltetett ISN-t (Institute for Soldier Nanotechnologies), mely az első lépés
volt ezen új tudományág integrálására a katonai használatba vett diszciplínák sorában.
Mostanság midőn a közgondolkodásba is mindinkább befurakodnak a modern technológia
vívmányai, középpontba kerülnek az Internet, a robottechnológia, a klónozás, a
génmanipuláció kérdései, ám kevés szó esik a nanotechnológiáról, még inkább a
nanotechnológia katonai használatáról. És habár, egyszerűen fogalmazva, az „anyag atomi
szintű manipulálása” érzékszerveink számára nem túl látványos, mégis páratlan lehetőségeket
rejt magában.
Először is érdemes definiálni azt, hogy mi is pontosan a nanotechnológia: „…a
nanotechnológia a nagyon kis dolgok gyártásának tudománya. Valóban csupán ennyi lenne,
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egy még apróbb mikrotechnológia? Jogos a kérdés: akkor miért ez a nagy izgalom a
nanotechnológia körül? Valójában jóval többről van szó, mint a miniatürizálás éppen soron
következő lépcsőjéről. A nanotechnológia egy gyökeresen más technológia, amelynek
vezérelvei alapjaiban térnek el az úgymond klasszikus technológiákétól. Míg a klasszikus
technológiák az első kőszerszámok pattintásától napjaink integrált áramköréiig úgy állították
elő a szükséges javakat, vagy azok részegységeit, hogy „kifaragták” őket egy nagyobb darab
nyersanyagból, azaz egy tervhez viszonyítva eltávolították a „felesleget”, a nanotechnológia
egészen más vezérelvek szerint alakul: atomonként akarja összerakni a dolgokat.”372
Ezen túlmenően szükséges a mértékegységeket is tisztázni: 1 nanométer (nm) 10-9 méter,
szemléletesebben fogalmazva 1 hajszál átmérője, 100.000-el elosztva.
De mi is az, amit a nanotechnológia a haderő számára ajánlani tud? 2003-ban az ISN
munkatársai, természetesen helyenként kisebb túlzásokkal élve, a következő példákkal
segítettek választ adni erre a kérdésre:
– A környezet színéhez alkalmazkodó rejtő öltözetet, vagy akár a fény manipulációját a
katona „láthatatlansága” érdekében;
– A katona sérülése esetén merev rögzítő sínként viselkedő ruhát;
– A katonák ruhájába beépített szenzorokat, melyek folyamatosan figyelemmel kísérik, és
mérik a harcos fizikai állapotát és helyzetét, valamint továbbítják a parancsnokság
számára;
– Azonnali orvosi segítség lehetőségét a ruhába épített gyógyszeradagoló segítségével,
ezen kívül a katona egészségügyi adatainak folyamatos közvetítését az orvosok
irányába;
– Védelmet a radioaktív, biológiai és vegyi behatások ellen;
– Új anyagok előállítását, melyek nagyobb védelmet biztosítanak a lövedékek ellen.
Ezen lehetőségek leírása után természetesen sokan kapnak a fejükhöz hitetlenkedve, hogy
ezek az ígéretek inkább egy tudományos fantasztikus mű lapjaira tartoznak mintsem a
valóságra. De ha a minden bizonnyal propagandisztikus, és akaratlanul is túlzó elemeket
kiszűrjük akkor is azt tapasztalhatjuk hogy a nanotechnológiai iparág mára – az eltelt 6 év alatt
is – jelentős eredményeket tud felmutatni. A BBC 2008-as jelentése szerint 2007-ben a
nanotechnológiai iparág piaca 11,6 milliárd dollár volt, 2008-ban, 2013 végére pedig 27
milliárd dollár körüli értékre számítanak az elemzők. E technológia jelenleg az informatika és
az egészségügy területén kínálja a legnagyobb előrelépési lehetőségeket, tehát ezekben az
iparágakba koncentrálódik a tőke nagy része. Katonai aspektusból nézve az Egyesült
Államokban a 2005-ös évben a Deparment of Defense (DoD) 278 millió dollárt kapott katonai
nanotechnológiai kutatásra, ehhez hozzájárult még a Department of Homeland Security mely
további 1 millió dollárt kapott ilyen célra, mely az Egyesült Államok teljes nanotechnológiai
költségvetésének körülbelül 28%-a. Ezen összegek nagy részét miniatűr szenzorokra, nagyobb
sebességű számítógépes feldolgozásra, UCV-kre, továbbfejlesztett virtuális valóság
kiképzőrendszerekre, és az emberi képességek továbbfejlesztésére fordították. Az Egyesült
Királyság Védelmi Minisztériuma (MOD) 1,5 millió fontot fordított katonai nanotechnológiai
kutatásra. Svédország 11 millió eurót költött 2000 és 2005- között ilyen célú kutatásokra. Az
Európai Unió költségvetési keretéből 65 millió euró áll rendelkezésre ahhoz, hogy fejlessze
Európa gazdasági potenciáját a védelmi célú kutatás ágazatában. A jelentés ezzel kapcsolatban
megjegyzi, hogy ez tartalmaz egy nem kifejezetten nanotechnológiai kutatást is, de jó pár
millió egészen biztos ebben az irányban „köt ki”. Ily módon látható tehát, hogy az aktivitás
nőttön-nő mind a civil, mind a katonai berkekben, miközben a közvélemény nagy része még
mindig nem kap vagy nem akar kapni (vagy nem kaphat) kellő információt e témával
kapcsolatosan.
Mindahhoz hogy képet alkothassunk azokról a fenyegetésekről és változásokról melyek ezen
dinamikus fejlődést követik, három 2005-ös írást szeretnék segítségül hívni, természetesen
csakis érintőlegesen a teljesség igénye nélkül. 2005. februárjában az Indiai Tudományegyetem
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(India Institute of Science) jelentést adott ki melyben nyomatékosan felhívták a világ
figyelmét a nanotechnológia katonai (ide számítva a terrorista) alkalmazásának veszélyeire.
Megjegyezendő, hogy ezen tanulmányok egy csapásra új biztonságpolitikai kérdéskört
teremtettek. Figyelemreméltó kinyilatkoztatásokat tettek melyekben nano-botok
(későbbiekben részletesebb kifejtésre kerül), nano-anyagok rémisztő hidegháborújáról,
valamint „láthatatlan halálos nano-bombákról” beszélnek. Itt szeretném felhívni a figyelmet
arra, hogy a nanotechnológia egyik fontos kérdésköre a nanométerben mérhető intelligens
anyagok használata és fejlesztése. Mint minden tudományos felfedezést, a nanotechnológia
eredményeit is lehet katonai célokra használni, támadó és védelmi célokra egyaránt. Az ISN
munkatársai hivatalosan a védelmi módszereken dolgoznak, ahogy ezt az általuk fölhozott
példákon is érzékelni lehet, vélhetőleg ugyanis rosszul mutatott volna, ha milliók halálát
vizionálják munkájuk demonstrációjaképpen. Leszögezendő, hogy a tudósok által említett
„nano-bot”– mely nano szintű irányítható robotot jelent – tulajdonképpen még fantasztikum.
Ma a legkisebb irányítható robot 60 mikrométer hosszú – emberi haj vastagságú –, és 250
mikrométer széles, ám előrejelzések szerint már 15, de akár 10 éven belül is a polgári orvoslás
eszközrendszerét gyarapíthatja.
A 2005-ös jelentést kiadó kutatók tartanak tőle, hogy nano szintű fegyverként alkalmazzák a
közeljövőben ezeket a botokat, elképzelésük szerint biológiai vírusokhoz hasonlóan a levegőt
átviteli közegnek használva. Azonban kifejezett előnyük a vírusokhoz képes hogy elméletileg
irányíthatóak, míg a biológiai fegyverek nem irányíthatóak. Azért „elméletileg” mert még
nincs erre alkalmas eszköz, csak a tervekben.
A két eljárás közötti lényeges különbség az, hogy míg a vírus bevetése után már
irányíthatatlan, tehát a biológiai csapás nem „függeszthető fel”, vagy szüntethető be, addig a
nano-botoknál meg kell hogy legyen a lehetőség erre, ugyanis utóbbiak esetében apró
számítógépekről beszélünk. Úgy tekinthető kettejük különbsége egy képzeletbeli skálán, hogy
míg a biológiai vírus a „tömegpusztító fegyver”, addig a nano-bot a „precíziós tömegpusztító
fegyver” – vagy inkább a „szelektív tömegpusztító fegyver” –, mely egészen új trendet hozhat
az erők egyensúlyára, az elrettentése épülő hidegháborús modellhez képest.
Ennek mintegy eredményeként a tömegpusztítást a lehető legnagyobb kontroll közepette lehet
alkalmazni.
Míg egy hidrogénbombánál ez a kontroll rendkívül alacsony, a „nanovírus” csak a kiválasztott
élőlényeket pusztítja el. Másképp fogalmazva, míg egy atomháború az emberiség teljes
eltűnésével járna, tehát katonailag megnyerhetetlen, a politikaelmélet aspektusából
professzionális politika számára pedig irracionális, addig egy nanobotokkal vívott háború,
elméletben, megnyerhető hiszen képes akár a másik ország teljes lakosságát kiírtan úgy, hogy
a Föld bioszférája jelentősen nem károsodik. Itt le kell szögezni, hogy ez csak egy elképzelt
Földön működhet, mivel ez a gondolatsor azzal számol hogy a szemben álló országok csakis
nanobot technológiát alkalmaznánk tömegpusztító fegyver gyanánt, tehát nem számol az
atomfegyver arzenál bevetésével.
Az eddig leírt lehetőségek csak a kezdetét jelentik eme fegyver teljes képességeinek.
Még ugyanebben az évben (2005) egy NATO jelentés373 is hosszasan foglalkozott mind a civil
mind, a katonai lehetőségekkel. A civil felhasználási lehetőségek közül is ismertetésre kerül
néhány, ezzel lehetőséget adva, hogy az olvasó mélyebben megismerkedhessen a
nanotechnológia tulajdonképpeni mibenlétével, valamint azzal, hogy mi számít „civil” és mi
„katonainak”. Ezt viszonylag nehéz megítélni, hiszen a két kategória összemosódik.
12.13.11.1. Civil felhasználási lehetőségek:
Lehetőség nyílik a szervezetbe precíziós hatóanyagok bevitelére mini nanogépek
segítségével, ezen az elven pedig lehetőség nyílhat a rákos sejtek egyenkénti elpusztítására
anélkül, hogy ezzel nagyobb károsodást idéznénk elő a beteg szervezetében. Még mindig
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ugyanezen az elven alapulva lehetőség nyílhat az emberi test manipulációjára, kiemelten az
agy teljesítménynövelésére.
12.13.11.2. Katonai felhasználási lehetőségek:
„Valószínűleg a nanotechnológia drasztikusan fejleszti a háborús technológiákat.”
Könnyebb, erősebb, hő ellenálló nanoanyagok állnak majd a haditechnika rendelkezésére.
Gyorsabbá lehet tenni a katonai szállítást, erősíteni a páncélzatot, így jelentős mennyiségű
energiát lehet majd megtakarítani. A nanoanyagok előnyös tulajdonságainak köszönhetően
javulnak majd az erők/eszközök álcázási képességei is.
A nanotechnológia áttörést hoz az elektronikában is, kisebb de sokkal nagyobb teljesítményű
számítógépeket lehet létrehozni, olyan parányi érzékelő szenzorokat és egyéb eszközöket,
melyeket a katonai informatika – és nem csak pusztán az informatika – felhasználhat. Több
információt lehet tárolni és nagyobb hatékonysággal lehet azokat kiértékelni, ennek
köszönhetően a felderítési és nyomon követési képesség jelentősen növekedhet.
Az elektronika fejlődésével a precíziós fegyverek tovább növekedhet, valamint a ma még
nem precíziós fegyverek is azzá válhatnak. Tovább növekszik a kommunikációs rendszerek,
és a virtuális kiképzőprogramok hatékonysága.
A nanoszenzorok, és számítógépek méretüknél fogva számtalan katonai eszközbe válnak
beépíthetővé – például lövedékbe, egyenruhába, fegyverbe –, ezzel mintegy intelligens
eszközök születnek. E gépforradalom természetesen nem hagyja érintetlenül a robotok
„piacát” sem, szó szerint idézve: „Néhány még futuristább elképzelés autonóm harci
robotokat és a mesterséges intelligencia katonai használatát látja előre a nanotechnológia
fejlődésének következtében.”
Talán furcsán hangzik, ám a nanotechnológia a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban is
jelentős változást okozhat. Egyfelől fejlődhet az atomfegyverek élesítő és fegyverzeti
rendszere, másrészről – Dr. André Gsponer, a genovai székhelyű Független Tudományos
Kutatóintézet igazgatójának, véleménye szerint – a nanotechnológia fejlődésének
következtében az atomfegyverek miniatűrizációjában új távlatok nyílnak meg. Ezeken
túlmenően ezen tömegpusztító fegyverek a hő és radioaktivitás ellenálló új nanoanyagok
megjelenésével biztonságosabbá is tehetőek.
A nanotechnológia fejlődésével létrejöhetnek az ún. „negyedik generációs atomfegyverek”,
vagyis a „kis hatókörzetű, tiszta fúzió-cellás nukleáris bombák”, amik vagy nem, vagy csak
kis mértékben tartalmaznak hasadóanyagot. Ezeket a bombákat kiválóan lehetne alkalmazni
talajon áthatoló (nukleáris) rakéták gyártásához.
A nanotechnológia katonai alkalmazása hasznos eszközöket ígér a hátország védelmének
megteremtésében, valamint a proliferáció elleni harcban is. Az érzékeny, és olcsó
nanotechnológiai alapú szenzorok már molekuláris szinten képesek érzékelni a radioaktív,
vegyi, vagy biológiai fegyverek jelenlétét. Ez rendkívül fontos, mivel ezen fegyverek egyes
ágensei rövid idő alatt iszonyatos pusztítást képesek végrehajtani az élő szervezetben, tehát
életbevágó korai felismerésük. A nanoszenzorokat százával lehetne elhelyezni
tömegtartózkodásra alkalmas helyeken, iskolákban, kormányzati épületekben,
tömegközlekedési csomópontokban, ezzel pedig elképzelhetetlen mértékben lehetne javítani
biztonságukat. Egyes nanoanyagok ezen kívül képesnek látszanak arra, hogy a biológiailag,
radioaktívan, vagy vegyileg szennyezett területeket megtisztítsák.
A „nanobot-koncepció” egyik sarkalatos és sokat támadott eleme, a replikáció. Azok a
kutatók, akik a nanobot megvalósításán fáradoznak kifejtették, hogy a minirobotnak
képesnek kell más botokat létrehoznia, tehát a replikációra. Hozzá kell tenni, hogy ez a
nanotechnológiai kutatások legfuturistább célkitűzéseinek az egyike, ám mivel a NATO
jelentés is megemlíti így semmiképp sem kerülhető ki ezen koncepció beemelése ezen
írásba. A NATO jelentésbe bekerült kutatói vélemények legtöbbje a katonai tendenciák
alakulását a nanotechnológia primátusában vizsgálja, mely valószínűsíti hogy a fejlődés
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üteme a következő: Konvencionális haderő --> Hibrid (robot-ember) haderő -->
Robottöbbségű haderő --> Mini (nano) Robothaderő.
A legszélsőségesebbnek mondható vélemény Mark Avrum Gubrud-nak volt a marylandi
egyetemről, aki azzal érvel hogy a tradicionális nukleáris arzenál elavul mert nem képes
egyértelmű győzelmet biztosítani használójának. Véleménye szerint „Nem lesz valószínű
hogy stabil fegyveres békét lehet fönntartani nanotechnológiával felfegyverzett riválisok
között!”. Számolni lehet a terrorista szervezetek és az ellenséges nagyhatalmak növekvő
fenyegetésével, mivel e technológia hatékonyabbá teszi a vegyi és biológiai hadviselést is. A
jelentés kiemeli, hogy annak ellenére, hogy a nanofegyverek betörése a haderő szervezetébe
elemi változásokat okoz, nem hozza magával automatikusan a konvencionális fegyvernemek
eltűnését. Légierőre, tengerészetre és szárazföldi csapatokra a jövőben is ugyanolyan
szükség lesz, mint eddig, annak érdekében, hogy elvégezhessék csak rájuk jellemző
küldetésüket. E gondolatmenetet követve az ideális haderő, a makor-, mikor- és
nanofegyverek arányos egyvelegéből fog állni.
Taktikai szempontból a nanotechnológia előretörése lehetőséget nyújt hogy a konvencionális
– „nem-nano” – erő szükséglet radikálisan csökkenjen, köszönhetően például a
nanoszenzoroknak melyek szemmel tartják az emberek helyett is a terepet. William
Schneider, a Defense Science Board elnöke, úgy fogalmazott hogy „A nanoszenzorok
eltüntetik a háború ködét! A szenzorok sokasága lehetővé teszi a parancsnok számára, hogy
teljes képet kapjon a csatatérről.”. Egyértelműen figyelmeztetnek azonban arra a veszélyre
amit, egy önmagát szaporítani bíró nanobot elszabadulása okozhat, valamint az eddigi
nukleáris arzenál okozta erőegyensúly felborulásának lehetőségére. Dr. Altmann véleménye
szerint az is veszélyes lehet, hogy a katonai gondolkodás, és egy esetleges nanobot haderő
struktúrája is megkívánná a magas szintű gép autonómiát a gyorsaság érdekében, ám egy
ilyen autonómia rendkívül veszélyes lehet, mert nincs tökéletes rendszer így, egy kisebb
rendszerhiba is végzetes következménnyel járhatna. A jelentés végül azon konzekvencia
levonásával zárul hogy mihamarabb nemzetközi felügyelet alá kell helyezni a
nanofegyverkutatást, illetve fokozni kell az ez irányú törekvéseket.
A harmadik írás John McGuiness ezredes 2005 januárjában született „Nanotechnológia: A
következő ipari forradalom – Katonai és társadalmi hatások”, mely kiterjedtebb szempontból
vizsgálja a nanotechnológia megjelenésével járó változásokat, mind társadalmi, mind
gazdasági, mind egészségügyi, és természetesen védelmi aspektusból. Leszögezi, hogy a
hamis biztonságérzet nem szabad, hogy a technikai fölény elvesztésével járjon Amerika
számára. Biztosra veszi, hogy a nanotechnológia bevonása a háborúba más színezetet ad a
konfliktusoknak, főleg, hogy ezen fegyverek nagy valószínűséggel elterjednek a világon. Ez
esetben szerinte még kritikusabb megőriznie hazájának tudományos fölényét. Továbbá az a
veszély is fenyeget, hogy a nanotechnológia vívmányait olcsó hagyományos fegyverek
gyártására használják, így a világban még inkább megjelenik az olcsó és hatékony fegyver,
ezzel hatalmas fegyverkezési hullámot indítva el. Mivel a nanoeszközök nagyrészt
vizuálisan észrevehetetlenek, így kiválóan alkalmasak szabotázs feladatok végrehajtására,
mint például az élelmiszerek megmérgezésére, a civil társadalomra mért terrorcsapásra,
kereskedelmi központok elleni akcióra, ráadásul a nanoeszközöket a szokványos kémiai,
biológiai, radioaktív szenzorok nem veszik észre. Tart tőle hogy ezen eszközökkel drámai
pszichológiai csapást lehet mérni az Egyesült Államok lakosságára. Kiemeli, hogy Irán is
heves érdeklődést mutat a nanotechnológia katonai felhasználása iránt, állítása szerint
összesen 200 milliárd riált – körülbelül 25 millió dollárt – fordítanak nanotechnológiai, és
biotechnológiai kutatásokra. Másik veszélyes országnak Kínát jelöli meg, mely
erőfeszítéseiről az Egyesült Államok nem sokat tud. Köztudott, hogy a kínai vezetés
érdeklődik a nukleáris fegyverek kora utáni technológiák iránt és megalapították a „Project
863”-at mely nano fegyverek kutatásával foglalkozik, s céljuk egy olyan nanotechnológiás
módszer kialakítása, mellyel elpusztítható vagy lebénítható egy nukleáris tengeralattjáró. A
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szerző szerint fontos, hogy a felderítésben új módszereket vessenek be, annak érdekében,
hogy föl lehessen ismerni a nanotechnológiai kutatások melegágyait. Fel kell deríteni, hogy
a felfedezett technika fejlettebb szintű-e a sajátjuknál és ki kell deríteni e fejlettség forrásait
is. Ő is beszámol a már említett témákról, kihangsúlyozza a gyalogság új testpáncéljának
fejlesztését, mely gyorsabbá/mobilabbá teszi a gyalogságot, ugyancsak megemlíti a negyedik
generációs atomfegyvereket. Kijelenti, hogy a nanotechnológia átok és áldás is egyszerre,
ám ha a megfelelően alkalmazzák, akkor katonai túlerőt ad, ám ezért cserébe nagy
mennyiségű beruházást követel. A szerző úgy véli, hogy ha Amerika nem megfelelően áll
hozzá ehhez a kérdéshez, akkor 20 éven belül elveszítheti a katonai és gazdasági
dominanciáját a világban. Azt tanácsolja, hogy ezt a tudományágat kitüntetett támogatás és
figyelem övezze…
12.13.11.3. Összegzés a nanotechnológiáról:
Eme adatrengeteg összefoglalása érdekében érdemes először is azokat az irányokat
csoportosítani, melyen ez az új tudományág halad, különben elveszünk a futurista ötletek és
a már éppen tesztelés alá vett technikák között, vagy esetleg „egy kalap alá vesszük” az
ambiciózus terveket, és a már éppen a megvalósulás határán lévő tudományos eredményeket.
A három jelentés végigtekintésekor érezhetően túl nagy súllyal esett latba a nanobotok által
jelentett esetleges veszély, de figyelembe kell venni, hogy a nanotechnológiai fejlődés
számára nem a nanobotok kifejlesztése a most következő aktuális lépcsőfok.
Prognosztizálhatóan e technológia először a defenzív oldalát mutatja meg, ugyanis
tudományosan ez a könnyebben kivitelezhető. A mai kutatások elsődlegesen a
nanotechnológia védelmi funkcióit keresik, mely a hadsereg számára nagyobb biztonságot
ad a csatatéren, illetve fönntartja a hátország biztonságát, és szenzorokkal felügyeli azt.
Az első, gyakorlatba is átültetett áttörések e téren (is) már megtörténtek, az MIT két tudósa
beépítette (az ISN-el kooperációban) a Kevlar védőmellénybe a „nanoszemcsés kabátot”,
mely így könnyebb lett és 50-szer erősebb is. A beépített mágnes az anyagot, mikor a
felhasználójának szüksége van rá, megszilárdítja, míg normál helyzetben szinte cseppfolyós
állapotban van. A katona maga aktiválhatja dinamikus páncélzatát, ha lövéseket hall, vagy
ha veszélyes szituációba kerül. Ám ez a testpáncél még csak kezdetleges prototípusa annak a
magasan összetett védőeszköznek melyet az ISN tervez.
Összegzésként megállapítható, hogy ha jelenleg nem is jelent kifejezetten fenyegetést a
nanotechnológia hatalmas ütemű fejlődése, 10-20 éven belül komplex biztonsági problémát
okozhat, melyre tudatosan készülni kell. Az, hogy (várhatólag) új tömegpusztító fegyver lép
be a biológiai, vegyi, és atomfegyverek mellé az semmiképpen sem örömteli esemény, ám az
egész problémának csak egy része, mely minden bizonnyal követni fog a még csak előre
sejthető (vagy nem is sejthető) problémák és jelenségek sorozata…
12.13.12. Kulcslépés a magfúzió felé374
Az amerikai Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hatóság jelentése szerint, eddig példátlan energiájú
lézersugarat állítottak elő amerikai kutatók, amely kulcslépés lehet a magfúzió felé.
Eddig példátlan energiájú lézersugarat állítottak elő amerikai kutatók, amely kulcslépés lehet a
magfúzió felé – jelentette be az amerikai Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hatóság (NNSA). A
világ legerősebb lézerével először juttattak el megajoule-nyi (MJ) energiát egy célpontba.
A National Ignition Facility (NIF) névvel jegyzett szuperlézer a Lawrence Livermore Nemzeti
Laboratóriumban található, San Franciscótól mintegy nyolcvan kilométerrel keletre. A
futballpálya-nagyságú lézerrendszer 192 lézersugárból áll, amelyek mindegyike 305 métert
tesz meg egy ezredmásodperc alatt, hogy egy pillanatban egyesüljön egy ceruzaradír nagyságú
célponton, 111 millió Celsius fokon.
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Ez olyan körülményeket hoz létre, amelyek egyébként csak a csillagok belsejében uralkodnak.
A fúzió demonstrálásánál az aprócska célpont kétféle hidrogén izotópot, deutériumot és
tríciumot tartalmazott. "A megajoule-os határ átlépése egy lépéssel közelebb visz bennünket a
fúziós robbanáshoz" – tudatta közleményben Thomas D'Agostino, a testület munkatársa.
A kísérletekben végső soron olyan ellenőrzött magfúziós reakciókat kívánnak létrehozni,
amelyeket eddig a Földön nem lehetett, és amelyek a Napban is végbemennek. A létrehozott
folyamatban a hidrogén atommagjai egyesülnek, miközben energia szabadul fel. A folyamat
várhatóan több energiát termel majd, mint amennyi lézerenergia szükséges a beindításához.
12.13.13. Pilótanélküli óriásgép segíti a NASA kutatómunkáját375
A Kalifornia államban található Dryden Kutatóközpontban egy speciális, hatalmas méretű,
távirányítású robotrepülőgép felkészítése zajlik azért, hogy a legmodernebb légi felvételezési
technológia alkalmazásával jussanak értékes adatokhoz a NASA szakemberei. Az eredetileg
katonai feladatokra szánt Global Hawk nevű pilótanélküli légi jármű ugyanis egyedülálló
képességekkel rendelkezik, például képes akár 30 órát is egyhuzamban a levegőben tölteni.
Így a célterület felett 20 kilométeres magasságban körözve nem csak adott állapotokat
rögzíthet kamerái segítségével, hanem a változásokat is felmérheti, sőt online közvetíti a földi
kiértékelő központnak.
Az elmúlt évtized a pilótanélküli repülőeszközök térhódításáról szólt. A kisebb-nagyobb
repülő robotok nemcsak katonai vonalon, hanem a polgári életben is elfogadottá, megszokottá
váltak. Még a Magyar Honvédség is vásárolt izraeli eredetű, kisméretű felderítő pilótanélküli
légijárműveket (UAV-okat). Az utóbbiakhoz hasonló, kézből indítható eszközök képezik a
paletta egyik felét, míg a gigászi méretű Global Hawk a másik végletet. Ugyanakkor léteznek
már fegyverrel felszerelt, csapásmérésre is alkalmas típusok (pl. a közepes méretű Predator),
ezeket például terroristák ellen alkalmazzák.
12.13.13.1. Óriás repülő robot
A nagy hatótávolságú és repülési magasságú, immár többféle alváltozatban létező Northrop
Grumman RQ-4 Global Hawk felderítőgép méretei (törzse közel 14 méter hosszú, a szárny
fesztávolsága pedig mintegy 35 méter) vetekszenek egy kisebb üzleti utasszállító (business
jet) repülőgépével. Hatalmas szárnyai, takarékos hajtóműve és nagy belső
üzemanyagtartályai együttesen biztosítják, hogy a felső, ritka légrétegekben repülve akár
több mint egy napig a célterület felett tartózkodhasson, vagy megtegyen egyhuzamban
26 000 kilométert.
A gépet már bevetették az iraki és az afganisztáni hadműveletekben, és a szomáliai kalózok
szemmel tartásában is jó hasznát veszik. Legutóbb a haiti természeti katasztrófa idején
felbecsülhetetlen értékű segítséget nyújtott a mentést és evakuációt irányító szerveknek.
Folyamatosan nyomon követhették a szigeten az elzárt települések életét, be tudtak
avatkozni a megfelelő pontokon, előre tudták, hogy milyen körülményekre és nehézségekre
számíthatnak a mentőcsapatok. Nem véletlen tehát, hogy a NASA is élénk érdeklődést mutat
az amerikai fegyveres erőknél már évek óta szolgálatban álló típus iránt.
12.13.13.2. Rekordbevetés
A NASA kutatói egy igen strapás, nagytávolságú repüléssorozatot terveznek a géppel,
melynek során a Csendes-óceán térségében, illetve az arktikus régióban gyűjtenek adatokat a
sztratoszférából és a troposzférából. A fedélzetre tíz különböző mérő és mintavevő eszközt
szerelnek fel, sőt HD felbontású kamerákat is beépítenek.
A küldetés egyik legfontosabb célja, hogy pontosítsák, illetve kiegészítsék a műholdak által
gyűjtött légköri információkat. A két technológia ugyanis kiválóan kiegészíti egymást,
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hiszen a műholdak átfogó képet tudnak biztosítani egy adott területről és az ott lejátszódó
folyamatokról, míg a speciális robotrepülőgép közvetlenül tud mintákat venni, illetve
pontosabb, nagyobb felbontású felvételezést biztosít.
12.13.14. Kiberfegyvert fejleszt a katonaság376
Elektronikai eszközök felett vehetné át az uralmat a katonaság egy most fejlesztett fegyver
segítségével.
A nem túl távoli jövőben a vadászgépeket – vagy a pilóta nélküli robotgépeket – olyan
rendszerrel láthatja el az amerikai katonaság, amely bármilyen célpontul választott
számítógépes vagy elektronikus rendszer (radar, rádió stb.) megtámadására, eltérítésére vagy
akár irányítására is képes lehet. Persze csak ha rendelkezik antennával, vagy nem eléggé
védett.
A jelenlegi elképzelés szerint 2018-ban jelenhetnek meg az első olyan gépek, amelyek
speciális algoritmusok és elektromos hullámokat bocsátana ki tetszőleges célpont antenna
irányába. Ezen jelek elméletben kulcsként megnyitnák a célhálózatot, hamis adatokkal
árasztva azt el.
Az első változatokat a EA-18G Growler repülőkön lesz elérhető. Ez a gép az F/A-18F Super
Hornet elektronikai hadviselésre specializált változata, amely 2009 végén került aktív
szolgálatba. Valamivel később az F-35 JSF rendszerébe fogják integrálni.
Az amerikai katonaság $700 milliót költ a földről és levegőből használható integrált
elektronikai hadviselési rendszerére, míg a légierő $400 millióért fejleszti az elektronikai
támadó fegyverzetét. A terv már most nanotechnológiáról és automatizált működésről beszél;
legalábbis a nyilvános változatában.
Önműködő, robotgépre szerelt elektronikai fegyver? Száma sincs azoknak a sci-fi
történeteknek, amelyekben ez rosszul sült el.
12.13.15. Mesterséges DNS-sel változatos célokra hozhatók létre hamarosan baktériumok377
Pósfai György biokémikus szerint a különböző élő szervezetek örökítőanyagának mesterséges
összerakása óriási lehetőséget teremt arra, hogy a technika felhasználásával meghatározott
feladatok ellátására specializálódott sejteket tervezzenek
A különböző élő szervezetek, például a baktériumok örökítőanyagának mesterséges
összerakása óriási lehetőséget teremt arra, hogy a technika felhasználásával meghatározott
feladatok ellátására specializálódott sejteket tervezzenek – emelte ki Pósfai György
biokémikus annak a kutatásnak a jelentőségét, amelyben élő baktériumsejtet hoztak létre
amerikai kutatók mesterséges DNS segítségével.
A Science tudományos magazin pénteken megjelent számában tették közzé Craig Venter
marylandi intézetének kutatói eredményüket. Az amerikai tudósok élő sejtet hoztak létre,
miután egyszerű kémiai anyagokból szintetizálták a Mycoplasma myocides elnevezésű
baktérium 1,1 millió betűből (kémiai egységből) álló genomját, majd azt beültették egy kissé
eltérő baktérium (a Mycoplasma capricolum) szinte kiürített sejtjébe, ahol a mesterséges DNS
átvette az irányítást.
Mint az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézetének igazgatója hangsúlyozta, a
lépték az, amely különlegessé teszi az eredményt, hiszen az örökítőanyag kisebb darabjait már
évtizedek óta sikeresen állítják össze molekuláris biológusok laboratóriumaikban szerte a
világon. Ezúttal azonban egy sejt teljes DNS-ét sikerült összerakni a hírek szerint. "Venter
arról nevezetes, hogy esélytelennek tűnő dolgokba fog, és ezeket meg is csinálja, ez a
közlemény ismét ennek bizonyítéka" – kommentálta az eredményt.
Megjegyezte, hogy a dolog régóta a levegőben lógott, mindenki várta a bejelentést, mégis van
meglepetés is: Venterék ugyanis nem azt az organizmust állították elő, amelyre eddig
elsősorban koncentráltak, hanem annak egy bonyolultabb rokonát. Venter csoportja korábban
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a Mycoplasma genitalium baktériumot szintetizálta, amely igen egyszerű szervezet, alig
félmillió betűből áll. "Csavar az új cikkben, hogy most nem ezt, hanem egy kétszer ekkorát
raktak össze, nem tudtunk róla, hogy ezen is dolgoztak" – idézte fel Pósfai György.
A magyar kutató kiemelte, hogy nem szervetlen anyagokból hoztak ezáltal létre életet, hiszen
a technológiában az összeszereléshez is élő sejteket kell használni. "Egy ilyen nagy DNS-t
összerakni és fenntartani azonban technikailag nem egyszerű dolog" – tette hozzá. Nagy
jelentőségű a nagyobb baktériumra való áttérés abból a szempontból is, hogy a korábbi túl
lassan szaporodik, hasznos feladatokra nem fogható, a Mycoplasma myocides azonban
gyorsabban szaporodik, hasznos célfeladatok ellátására késztethető.
Mint Pósfai kifejtette, Venterék technikai fejlesztéseivel el lehet érni, hogy tetszés szerint
rakjanak össze géncsomagokat, létrehozhatnak például olyan sejtet, amely adott tápanyagokon
növekszik, és célzottan bioüzemanyagot állít elő. A magyar kutató úgy véli, az igen flexibilis
új módszer hosszabb távon hoz majd hasznot, rövidebb távon több gyakorlati eredménnyel
kecsegtet a másik irányból való megközelítés. Ennél természetes sejtből indulnak ki, annak
örökítőanyagát szabják át úgy, hogy a felesleges vagy káros szakaszok kiessenek, és az így
megalkotott, egyszerűsített szervezetet fogják be a tervezett célokra.
A szegedi intézetben az eredetileg 4,5 millió betűs örökítőanyaggal bíró E. coli baktériummal
dolgoznak. Pósfai elmondása szerint a feleslegesnek ítélt szakaszok eltávolításával mostanra
sikerült 3,8 millió betűre csökkenteni, így javítva a sejt felhasználhatóságát különböző célokra.
"A cél ugyanaz, tetszés szerint szabni-varrni az ilyen egyszerű sejtek örökítőanyagát" –
foglalta össze az intézetigazgató.
12.14. Hírek a titkosszolgálatok illetékességébe tartozó néhány legújabb és figyelemre méltó
eseményről, folyamatról illetve kihívásról
Ebben az alfejezetben példálódzó jelleggel ismertetek olyan (hír)anyagokat, amelyek a magyar
nemzetbiztonsági szolgálatok számára is fontosak, elemzés és értékelés után hasznosíthatóak és
hasznosítandó ismereteket, következtetéseket, tapasztalatokat, sőt teendőket is
tartalmaz(hat)nak. Természetesen feltételezem, hogy ezekkel a szolgálatoknak nem mondok
újat, de egyes olvasóknak bizonyára.
12.14.1. Gigantikus internetes támadás378
Most is zajlik az a hatalmas méretű, több ezer vállalatot érintő átfogó támadás, melyet nemrég
leplezett le egy biztonsági cég. A támadás Kelet-Európából indult, a botnet jelenleg is aktív.
Számítógépes bűnözők csoportja közel 2500 vállalat és kormányszerv gépeit fertőzte meg egy
hatalmas méretű, jól szervezett átfogó kampány során, mely jelenleg is zajlik, és e-mail
jelszavakat, banki és egyéb érzékeny adatokat lop – állítja egy biztonsági cég.
A 18 hónapja zajló támadás az egyik legnagyobb botnet, a Zeus egy variánsából indult ki, és
eddig több mint 74 ezer számítógépet kényszerített kémkedésre, és bizalmas adatok
megszerzésére. Legalább tíz kormányhivatal is érintett az ügyben, ezen felül pedig cégek ezrei
estek áldozatul – áll a NetWitness biztonsági cég jelentésében. A megtámadott cégek közül
több az adott iparág – pénzügy, energia, technológia – vezető vállalata.
Bár a cég kutatói azonnal jelentették a feltárt támadást az illetékes hatóságoknak, és az
érintettek számának feltárása is folyamatban van, szakértők szerint a támadás nem állt le, a
botnet még mindig aktív és jelenleg is lopja az adatokat.
Csak összehasonlításképp: a Google elleni nagy visszhangot kapott támadásban alig 20
vállalat volt érintett, míg a mostani eset kapcsán 2400 cégről tudnak – eddig. A négy hetes
megfigyelés során a hálózat 75 GB-nyi adatot lopott el; még megbecsülni is nehéz, 18 hónap
alatt hány giga, terabájtnyi bizalmas adatot szerezhetett meg a botnet.
A mostani támadás nem csak mérete miatt kirívó eset: a Zeus ugyanis most „kéz a kézben”
támad egy hírhedt kártékony szoftverrel, a Waledac féreggel, mely elsősorban spam
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csatolmányként terjed és feladata, hogy e-mail címeket lopjon, valamint hátsó ajtót nyisson a
gépen, távoli hozzáférést biztosítva a bűnözők számára.
A kutatók bizonyítékokat találtak arra, hogy a gigantikus méretű támadást Kelet-Európából
indították ugyanazok a személyek, akik felelősek voltak egy korábban indított adathalász
támadásért, melyben az amerikai Nemzetbiztonsági Hivatal nevében küldtek jelszavakat
bekérő hamis e-maileket amerikai kormányszervek és katonai szervezetek címeire.
12.14.2. Népi hős lett az adóhivatalt megtámadó hacker379
A lettországi válság következményeit kihasználó hacker(csoport) azzal igyekszik a társadalmi
változások szereplője lenni, hogy bizalmas adatokat hoz nyilvánosságra.
Egy lett hacker (vagyis inkább hackercsoport, mivel a mai napig nem világos, hogy egy ember
vagy egy közösség akciójáról van szó) nemcsak hogy bizalmas adatokat szerzett meg az ottani
adóhivataltól, hanem ezeket az információkat közzé is tette. A lettországi történet már nem
friss, a lett adóhivatal elleni támadás már több mint egy hete ismertté vált, ám a világsajtó
figyelmét csak most keltette fel.
A támadás célját jól mutatja, hogy a hackerek (nagyon valószínű, hogy csoportról van szó)
milyen adatokat tettek közzé: habár több millió rekordhoz jutottak hozzá, a hangsúlyt arra
helyezték, hogy a csúcsvezetők juttatásairól szóló kimutatások legyenek előtérben. Ezekből
kiderül például, hogy egy olyan lett banknál, mely állami tőkeinjekciót kapott a csőd
elkerülése végett, a támogatás feltételéül szabott fizetéscsökkentést nem hajtották végre, s a
menedzserek busás juttatásokat kaptak. Más adatok arra világítanak rá, hogy állami tulajdonú
cégek titokban, a nyilvánosság kizárásával fizettek ki bónusz jutalmakat, miközben
folyamatosan azt kommunikálták, hogy a csőd elkerülése érdekében mindenképp állami
segítségre szorulnak.
A hackertámadást az „Ébredés Negyedik Népi Hadserege” (4ATA) nevű (állítólag NagyBritanniában székelő) csoport vállalta magára, akik azt állítják (egy lett tévében anonim
módon közölték is), hogy sikerült megszerezniük a lett adóhivataltól több mint hétmillió
bizalmas dokumentumot – ezt a csoport egyik névtelenséget választó tagja, „Neo” közölte
több fórumon is; állítása szerint három hónap alatt több mint ezer cég adataihoz jutottak hozzá.
Az országban némi bizonytalanság tapasztalható, mivel a hackerek nyilvánvalóan törvénytelen
módon szerezték meg az információkat, ám azok olyan jellegű adatokat tartalmaznak, melyek
azonban etikailag és jogilag kétséges kifizetésekre utalnak, ráadásul a közösség ellen
elkövetett tettek, melyek egy olyan államban, mely súlyos gazdasági válságban van, mely
sereghajtó az Európai Unióban a munkanélküliséget tekintve (23 százalék), különösen nagy
súllyal esnek latba.
Annyi biztos, hogy „Neót” (akiről azt sem tudni, hogy férfi-e vagy nő), illetve a mögötte álló
csapatot Lettországban most „modern Robin Hoodnak” tekintik (ezt maga a lett parlament
nemzetbiztonsági bizottságának elnöke mondta), hiszen egyértelmű bizonyítékokat mutatott be
arról, hogy míg a lett közszféra dolgozóinak fizetését a válságra való hivatkozással 50
százalékkal csökkentették, a tanárok pedig tavaly havi 600 dollárnak megfelelő összeget
kerestek az ottani hivatalos pénznemben, latban, addig a kormányhivatalok vezetői egyéb
juttatások nélkül 4000 dollárnak megfelelő alapfizetéssel számolhattak, s egy, a hivatalnok
által később megerősített információ szerint pedig a főváros, Riga távfűtési vállalatának
vezetője tavaly év végén 32 ezer dollárnyi jutalomban részesült. Mindez bőven elegendő mind
a jogos felháborodáshoz, mind a populista tendenciák felerősödéséhez.
Arról, hogy a hackerek milyen módon juthattak hozzá az információkhoz, szinte semmit sem
tudni; azt elismerték az adóhivatal vezetői, hogy az adatokat nem védték megfelelően, sőt a
kifejezetten alacsony szintű biztonsági előírásoknak, illetve azok elégtelen alkalmazásának
köszönhető a szivárgás. Bár a helyi rendőrség nemzetközi körözést is kiadott, azért úgy vélik,
„hosszan elhúzódó” eljárásra kell számítani.
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12.14.3. A britek figyelték a nigériai merénylőjelöltet380
Szerepelt a brit elhárítás figyelőlistáján annak a nigériai fiatalembernek a neve, aki a
merényletet kísérelt meg egy amerikai utasszállító repülőgép ellen – mondta a brit
belügyminiszter.
Alan Johnson a BBC rádió politikai magazinműsorában kijelentette: a brit kormány jelenleg
annak kiderítésén dolgozik, hogy milyen információcsere zajlott ebben az ügyben a brit és az
amerikai hatóságok között a merényletkísérlet előtt.
12.14.4. A nigériai merénylő korábban Jemenben volt
December elején még Jemenben volt a nigériai fiatalember, aki merényletet kísérelt meg egy
amerikai utasszállító repülőgép ellen – közölte a szanaai külügyminisztérium. Az al-Kaida
jelentkezett a merénylet kitervelőjeként, és a férfi már közvetlenül elfogása után azt mondta,
hogy a terrorszervezet megbízásából cselekedett.
"Miután diákvízumot kapott, hogy arab nyelvet tanulhasson egy szanaai intézményben – ahol
egyébként már tanult korábban – augusztus eleje és december eleje között Jemenben
tartózkodott" – mondta a minisztérium szóvivője, akit a hivatalos Saba hírügynökség idézett.
A szóvivő bővebben nem beszélt Umar Farouk Abdulmutallab jemeni tanulmányairól. Mint
mondta, azért adtak neki vízumot, mert látták, hogy több baráti országba – köztük az Egyesült
Államokba – korábban megkapta a tartózkodási engedélyt, sőt az még érvényes volt.
A nigériai állampolgárságú, 23 éves férfi pénteken úgy szállt fel az amszterdami Schiphol
repülőtéren egy Detroitba tartó gépre, hogy folyadék-, illetve portartály volt az öve alatt a
testére erősítve. Ennek tartalma összevegyítve veszélyes anyagot képez. Amikor a gép az
amerikai nagyvároshoz közeledett, a merénylő megpróbált robbanást előidézni, de csak a
ruházata gyulladt meg, és sikerült őt legyűrni.
Az al-Kaida azt állította az internetre feltett közleményében, hogy azt a "korszerű eszközt",
amelyet a nigériai merénylő használt, az arab-félszigeti al-Kaida műhelyeiben fejlesztették ki a
mudzsáhidek (szent harcosok), igaz, műszaki hiba miatt nem sikerült működésbe hozni a
robbanószerkezetet.
Állítólag bosszúból tervelték ki az amerikai repülőgép elleni merényletet azért, mert a jemeni
hadsereg az amerikai hírszerzés segítségével két légicsapást hajtott végre decemberben
Jemenben al-Kaida-tagok ellen. A második légitámadást egy nappal a pénteki detroiti
merényletkísérlet előtt hajtották végre az arab országban.
12.14.5. Al-Kaida a terrorista merényletkísérlet mögött381
Az al-Kaida nemzetközi terroristahálózat arab-félszigeti szárnya jelentkezett egy amerikai
utasszállító repülőgép ellen karácsonykor megkísérelt merénylet elkövetőjeként – közölte az
iszlamista honlapok figyelésére szakosodott amerikai IntelCenter vállalat.
A meghiúsult merénylet tettese – egy 23 éves nigériai állampolgár – már közvetlenül az
elfogása után azt mondta, hogy az al-Kaida megbízásából cselekedett.
A terroristacsoport azt állította az internetre feltett közleményében, hogy azt a "korszerű
eszközt", amelyet a nigériai merénylő használt, az arab-félszigeti al-Kaida műhelyeiben
fejlesztették ki a mudzsáhidek (szent harcosok), igaz, műszaki hiba miatt nem sikerült
működésbe hozni a robbanószerkezetet.
Állítólag bosszúból tervelték ki az amerikai repülőgép elleni merényletet azért, mert a jemeni
hadsereg az amerikai hírszerzés segítségével két légicsapást hajtott végre decemberben
Jemenben al-Kaida-tagok ellen. A második légitámadást egy nappal a pénteki detroiti
merényletkísérlet előtt hajtották végre az arab országban.
A múlt pénteken egy nigériai fiatalember úgy szállt fel az amszterdami Schiphol repülőtéren
egy Detroitba tartó gépre, hogy folyadék-, illetve portartály volt az öve alatt a testére erősítve.
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Ennek tartalma összevegyítve veszélyes anyagot képez. Amikor a gép az amerikai
nagyvároshoz közeledett, a merénylő megpróbált robbanást előidézni, de csak a ruházata
gyulladt meg, és sikerült őt legyűrni.
12.14.6. Volt segítőtársa a nigériai merénylőnek382
Egy „titokzatos jól öltözött” férfi igyekezett közbenjárni, hogy Umar Farouk Abdulmutallabot
útlevél nélkül is vegyék fel az Amszterdamból Detroitba tartó járat utasai közé.
A holland katonai rendőrség olyan értesüléseknek jár utána, miszerint az amszterdami
repülőtéren egy jól öltözött, ötven év körüli férfival látták együtt azt a nigériai fiatalembert,
aki aztán megpróbálta felrobbantani a Delta-Northwest légitársaság Amszterdamból Detroitba
tartó utasszállító repülőgépét.
Van olyan utas – közölték hétfőn holland illetékesek –, aki szerint a titokzatos jól öltözött férfi
igyekezett közbenjárni, hogy a nigériait útlevél nélkül is vegyék fel a Detroitba tartó járat
utasai közé. A holland szervek egyelőre annyit tudtak kideríteni, hogy a Lagosból érkező,
Umar Farouk Abdulmutallab nevű utas nem ment át regisztrált útlevél ellenőrzésen az
amszterdami repülőtéren. Ennek ellenére valószínűtlennek tartják, hogy egyetlen ponton sem
kérték el az útlevelét, mielőtt felszállhatott az Amerikába tartó gépre.
A 23 éves fiatalember – nigériai ismerőseinek beszámolói szerint – visszahúzódó természetű
volt, vallási és erkölcsi kérdésekről igen, politikáról azonban nem szokott beszélgetni. Sok
vallási tárgyú könyvet vásárolt. Ez év elején hazájából Dubaiba utazott, hogy ott felsőfokú
tanulmányokat folytasson. Két hónappal ezelőtt azonban onnan Jemenbe távozott, állítólag
azért, hogy csiszolja arab nyelvtudását, de nem sokkal ezután megszakította a kapcsolatot
családjával. Apja – aki tekintélyes bankár volt Nigériában – állítólag figyelmeztette is az
amerikai hatóságokat fia fokozódó vallási szélsőségessége miatt.
12.14.7. Az őssejt bank csalás - állítják amerikai kutatók
Az egyik legelismertebb amerikai kutató szerint azok a klinikák, amelyek azt ajánlják, hogy az
újszülöttek köldökzsinórjából levett vérből származó őssejteket "elraktározzák", hogy későbbi
betegség esetén fel lehessen használni, csalók.
Számos országban működnek olyan klinikák, amelyek pénzért elraktározzák az újszülöttek
köldökzsinórjából levett vérből kinyert őssejteket azzal a céllal, hogy egy esetlegesen
kialakuló súlyos betegség kezelésére később fel lehessen használni. Thaiföldön például a
szülők 3600 dollár (kb. 720 ezer forint) körüli összeget fizetnek azért, hogy elhelyezhessék
csecsemőjük őssejtjeit az őssejt bankban abban a reményben, hogy ezzel egyfajta
egészségbiztosítást kötnek gyermekükre.
Irving Weissman, a kaliforniai Stanford Egyetem Őssejt biológiai és Regeneratív Gyógyászati
Intézetének igazgatója azonban úgy véli, hogy a jó szándékú szülőket átverik az őssejt
bankárok.
"A köldökzsinór olyan mennyiségben tartalmaz vérképző őssejteket, ami egy kisgyermek
vérképző-kapacitását tartja fenn" – nyilatkozta Weissman az Amerikai Tudományfejlesztési
Társaság (AAAS) éves konferenciáján. "Mesenchymalis, csontvelő eredetű őssejteket is
kinyerhetnek, olyan üvegszál-szerű sejteket, amelyeknek nagyon korlátozott a heg, csont és
zsírképzési kapacitása, ezek azonban nem hoznak létre agyat, vért, szívet, vázizomzatot, hiába
állítják sokan az ellenkezőjét."
Weissman szerint ezek a "szakszerűtlen őssejt kezelési szakemberek" többnyire olyan
országokban nyitják meg üzleteiket, ahol laza az egészségügyi szabályozás, bár az AFP még
az Európai Unió tagországaiban és az Egyesült Államokban is talált köldökzsinór őssejt banki
szolgáltatást kínáló weboldalakat.
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"Elvégzik a terápiát, aztán magukra hagyják a pácienseket, miután egy haszontalan kezeléssel
megfosztották őket 50-150000 dollártól – és ezt a pénzt olyan családoktól csalják ki, akiknek a
gyógyíthatatlan betegség miatt óriási szükségük lenne rá. Ez igazságtalanság."
A Nemzetközi Őssejt kutató Társaság áprilisban készül kiadni jelentését a nem bizonyított
hatékonyságú őssejt kezelésekről, köztük az újszülöttek köldökzsinór-vérének elraktározásáról
későbbi felhasználás céljára.
12.14.8. Egy heroin csempész fenyegeti Magyarországot?383
Környezetvédők szerint nem kis aggodalomra ad okot, hogy a közelmúltban koncessziós jogot
kapott Romániában egy cég a cianidos technológiájú aranybányászat megkezdésére. Ráadásul
a vállalat vezetőjének múltja sem éppen megnyugtató.
Csertés – békés kis település Gyulafehérvártól észak-nyugatra az Erdélyi-érchegységben.
Könnyen lehet azonban, hogy hamarosan már nem a környező kies tájak vagy a háborítatlan
természet kapcsán beszélhetünk a községről, hanem a pusztítás és természeti katasztrófával
való érintettsége okán. Az elmúlt napokban látott ugyanis napvilágot a hír, miszerint Csertés
határában egy újabb, ciántechnológiás aranybánya-beruházás fenyeget. A projektgazda Deva
Gold SA vegyesvállalat 80 százalékban az European Goldfields tulajdonában van, amely cég
ahhoz a Frank Timishez kötődik, aki a verespataki aranybánya-projektben fő részvényes
Gabriel Resources alapítója is volt.
Amint a témával kapcsolatban Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének
(MTSZ) kampányfelelőse a STOP-ot emlékeztette: jövő januárban lesz a tízedik évfordulója a
nagybányai ciánszennyezésnek, amikor az aranybánya zagytározójának gátszakadása
következtében százezer köbméter cianid tartalmú szennyvíz ömlött a Lápos patakon keresztül
a Szamosba, majd a Tiszába. A szennyezés súlyos ökológiai katasztrófához vezetett, többek
között 1200 tonna hal pusztult el. Ugyanebben az időben Verespatakon egy újabb, azonos
technológiával működő bányaberuházás indult el, amely ellen hosszú éveken át sikeresen
harcoltak a civil szervezetek. A korábbi román környezetvédelmi miniszter segítségének
köszönhetően sokáig úgy tűnt, hogy a veszélyes verespataki beruházás nem valósul meg, a
2008-ban hatalomra kerülő új kormány azonban már erősen bányapárti, és jelenleg gőzerővel
folytatja az egyszer már jogerősen felfüggesztett engedélyeztetési eljárásokat.
A Deva Gold SA beruházását egyébként a román állam, a projekt 20 százalékos tulajdonosa,
szintén támogatja. "Értesüléseink szerint a zagytározók egyikének gátja körülbelül hatvan
méter magas lenne, amely átszakadása egy hevesebb esőzés során a nagybányaihoz hasonló
katasztrófát okozna. Hazánk egy ilyen baleset következményeinek fokozottabban van kitéve,
mint a verespataki aranybánya-beruházásnál, mivel Csertés jóval közelebb van a magyar
határhoz. A szennyezés így a Maroson keresztül közvetlenül a Tiszába jutna" - közölte
Fidrich. A területen egyébként korábban is folytattak bányászati tevékenységet, amely
településrendezési engedélyét most az új bányára is ki kívánják terjeszteni. Csertésen a
korábbi kitermelés során már több súlyos baleset is történt, hiszen 1972-ben átszakadt a
rézbánya zagytározójának 30 méter magas gátja. Ennek következtében a kiömlő iszap
elöntötte a falut, 80 ember halálát okozva. Később, 2004 júniusában a heves esőzések miatt
felduzzadt patakok elmosták a parton lévő meddőhányó egyes részeit, aminek következtében
nehézfémeket (kobalt, cink, réz) tartalmazó iszap került a termőföldekre. A meddőhányó a
Deva Gold SA kisebbségi tulajdonosához, az állami tulajdonú Minvest bányavállalathoz
tartozott.
Évekkel ezelőtt amúgy a román ügyészség is vizsgálódni kezdett a verespataki aranybányaberuházás körül. Eddig a Minvest három igazgatója ellen indítottak eljárást közérdeket sértő
hivatali visszaélés alapos gyanúja miatt, de az ügyben kihallgatták Frank Timis román
származású kanadai üzletembert is, a sokat vitatott aranybánya ötletgazdáját. A kábítószer- és
gyémántkereskedelmi ügyekben is érintett Timisre egyébként rájár a rúd, mert legutóbb
kénytelen volt lemondani olajipari cége, a brit Regal Petroleum igazgatói tisztségéről, amely
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egy görögországi olajbotrány miatt hatalmasat bukott a tőzsdén. Tárgyalásokat követően 1990re Timisre kirótták az első bírságot és elítélték heroinkereskedelem miatt, ami 1994-ben újból
megismétlődött.
A Mining Reporter állítása szerint Timisnek 12,5 százalékos részesedése és hárommillió
részvényre elővételi joga van a Gabrielben. 2002. április 1-jén ez a cég Mike Steynt nevezte ki
a verespataki projekt igazgatójának. Steyn előzőleg a Gold Fields Ghana Ltd. regionális
igazgatója volt, ahol 20 ezer helyi lakos és kézi erővel dolgozó bányász kitelepítéséért volt
felelős – mindez a Tarkawa aranybánya feltárása érdekében. 1999-ben a rendőrség kilenc
embert lőtt agyon vagy sebesített meg, amikor ezrek tiltakoztak a Goldfields Ghana-nál történt
tömeges elbocsátások miatt. Ennek oka az volt, hogy a vállalat a működési költségek
csökkentése céljából átállt a külszíni, ciános átmosással történő termelésre. Ez a bánya okozta
Ghána legnagyobb környezeti katasztrófáját 2001 októberében, amikor több ezer köbméter
cián- és nehézfém tartalmú bányászati szennyvíz szabadult el, elpusztítva a közeli folyó
élővilágát, több mint ezer embert megfosztva egyúttal az ivóvíztől.
Megismétlődhet a tíz évvel ezelőtti katasztrófa?
A hét elején amúgy (a nagybányai katasztrófa tízedik évfordulója apropóján) a Lehet Más a
Politika, a Greenpeace, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Védegylet nehezményezte,
hogy a parlamenti pártok (bár korábban egyöntetűen felemelték szavukat a cianidos
technológia ellen) az utóbbi másfél évben hallgattak az ügyben. Ezért törvényjavaslatot
juttatnak el az Országgyűlés számára, amelyben azt indítványozzák, Magyarországon tiltsák
be az említett eljárásmódot. A sajtóeseményen hangsúlyozták: Magyarországon, Szlovákiában
és Romániában jelenleg is több tucat olyan, korábbi ciános technológiai művelésből
visszamaradt zagytározó vagy nehézfémet tartalmazó kőzet lerakat létezik, amelyek időzített
bombaként ketyegnek: ezek ugyanis egy komolyabb esőzést vagy gátszakadást követően
hasonló katasztrófát idézhetnek elő, mint a tíz évvel ezelőtti volt.
Ezzel kapcsolatban megkérdeztük Orosz Sándort, az Országgyűlés Környezetvédelmi
bizottsága szocialista alelnökét is, aki elismerte: egyéb, a válsággal kapcsolatos teendőik miatt
az utóbbi hónapokban kétségtelenül háttérbe szorult a szóban forgó téma kezelése. Ennek
ellenére természetesen nyitottak a javaslat tárgyalására, s személy szerint ő maga is támogatja
azt. Hangsúlyozta: pártja a mellett van, hogy a technológiák során kibocsátott szennyező
anyagok koncentrációját mindenképpen csökkentsék. Ennek szükségességét támasztja alá az a
csütörtökön világot bejáró hír is, miszerint Angliában újabb súlyos ciánszennyezés történt az
egyik folyón (több ezer hal pusztult el), jóllehet a szennyező anyag koncentrációja mindössze
tizede volt az EU-ban megengedettnek.
Orosz aláhúzta: bár a magyar Országgyűlés értelemszerűen csak a határokon belül szerezhet
érvényt akaratának, a román csatlakozás kapcsán is elítélte a verespataki kezdeményezést, és
szorgalmazta a technológiai szigorításokat keleti szomszédunknál – ebben részsikereket
sikerült is elérniük. Valahányszor a környezetvédelmi bizottság tagjaival a román félnél
látogatást tettek (még ha kétségtelenül szigorodtak is az általuk támasztott előírások),
mindannyiszor felhívták a figyelmet arra: folyamatos szennyezést és ezáltal veszélyt
jelentenek Romániában az elhagyott, már nem művelt bányaterületek, zagytározók.
12.14.9.

Egy finn miniszter megölésére buzdítanak a világhálón384

A miniszter asszony, Astrid Thors pénteken följelentést tett, arra hivatkozva, hogy nem
tűrhetők meg rasszista tartalmú fenyegetések az interneten.
A finn kormány bevándorlásügyi miniszterének meggyilkolására szólított fel az interneten egy
szélsőséges csoport.
A miniszter asszony, Astrid Thors pénteken följelentést tett, arra hivatkozva, hogy nem
tűrhetők meg rasszista tartalmú fenyegetések a világhálón.
A felhívást a "Kész vagyok Astrid Thors megöléséért pár évre börtönbe vonulni" elnevezésű
csoport tette közzé a facebook közösségi portálon. A csoportnak pénteken 155 tagja volt. A
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hatóságok azt gyanítják, hogy a csoportot Rami Sipild hozta létre. A politikus rasszista
kijelentésekkel és a bevándorlók elleni uszítással vált ismertté hazájában. Az utóbbi években
több választáson is indult az Igazi Finnek nevű, jobboldali populista párt listáján.
12.14.10. Erősödő félelem koncnak vetnek minket Moszkva elé385
A washingtoni kutatóközpont minden évben felmérést végez a transzatlanti kapcsolatok
állapotáról, melynek során tizenhárom európai nemzet lakosságának véleményét kérdezik meg
az Egyesült Államokról, a NATO-ról, valamint a nemzetközi politikáról. A felmérésben
Közép-Kelet Európából Lengyelország, Szlovákia, Románia valamint Bulgária vesz részt.
A kérdőívek eredményéből egyértelműen kiolvasható: Barack Obama minden eddigi amerikai
elnöknél népszerűbb az Atlanti-óceán keleti oldalán. Míg George W. Bush külpolitikája 2008ban Nyugat-Európában 17 százalékos támogatottsággal bírt, addig utódjának nemzetközi
ambícióit jelenleg a lakosság 86 százaléka támogatja. A két elnök megítélése között
Franciaországban tapasztalható a legnagyobb eltérés, Obamát 77 százalékkal többen kedvelik,
mint elődjét.
Közép-Kelet Európában azonban nem ilyen éles a váltás: itt az új elnök 32 százalékkal
népszerűbb elődjénél, ami jelzi a fiatal NATO-tagok fenntartásait az új elnök eddigi politikája
kapcsán. Lengyelországban a legkisebb a régi és az új elnök elismertsége közötti különbség,
csupán 11 százalék.
Az Egyesült Államok megítélésben is nagy különbség van a „régi” és az „új” Európa között.
Míg Obama választási sikere ismét az egekbe repítette az USA támogatottságát NyugatEurópában, addig keleten a lakosság jóval hűvösebben viszonyult az új elnökhöz. Ezt
demonstrálja az is, hogy Közép-Kelet Európa lakóinak csupán negyede szerint javultak a
kapcsolatok Amerikával, miközben a nyugat-európai lakosok fele szerint szorosabbá vált az
együttműködés.
Az amerikai elnök európai elfogadottságában jelentkező különbség legkézenfekvőbb
magyarázata a legfiatalabb NATO tagok félelme attól, hogy Obama kész feláldozni őket azért,
hogy jó kapcsolatot ápolhasson Oroszországgal.
Obama szándéka, mely szerint új fejezetet kíván nyitni az amerikai-orosz párbeszédben
komoly aggodalmakat gerjesztett a NATO keleti végein. Korábban úgy tűnhetett, csupán
néhány atlantista politikust zavar az Obama-adminisztráció új orosz politikája, a GMF
felmérése azonban rámutat arra, hogy most már a lakosság is tart attól, hogy egy amerikaiorosz megegyezés áldozatává válhat. A nyugat-európaiak 41 százaléka hajlandó lenne
Moszkva kedvében járni például a NATO-bővítés elnapolásával, miközben Közép-Kelet
Európa lakóinak alig több mint negyede támogatná ezt a lépést. Ugyanakkor a bolgárok és a
románok nem támogatnák az oroszokkal való keményebb nyugati bánásmódot, melyet csupán
e két nemzet harmada tartott szükségesnek.
Ironikus, hogy pont a korábban rengeteget támadott amerikai rakétavédelmi rendszer feladása
lett az amerikai elkötelezettség egyik legfontosabb indikátora: Radoslaw Sikorski lengyel
külügyminiszter nyilatkozata szerint a rendszer feladása egyben azt jelzi: az Egyesült Államok
hátat fordít Lengyelországnak és a közép-kelet európai térségnek. (A lengyel vezetés amúgy is
elégedetlen Obamával, mivel szerintük az Egyesült Államok nem képviseltette magát
megfelelő szinten a szeptember elsején tartott második világháborús megemlékezésen.)
Fontos kérdés, hogy mit tartogat az USA kelet-európai szövetségesei számára az amerikai
„Reset” politikája. A German Marshall Fund felmérése rámutatott: a régió vezetőinek
fokozottan figyelniük kell a Fehér Ház térségbeli prioritásaira, mert a lakosság számára
aggasztó az erősödő orosz regionális befolyás. Egyelőre nem szerezte vissza Oroszország a
korábbi befolyását Közép-Kelet Európában, de biztos, hogy a térségbeli államoknak
eredményesebben kell fellépniük Washingtonban azért, hogy érdekeink ne váljanak az
amerikai-orosz közeledés áldozatává.
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12.14.11. Magzatmaffia - A barbadosi történet
Az illegális őssejt kezelés miatt letartóztatott Yuliy Baltaytis korábban a barbadosi IRM
klinikán is ténykedett. Az intézetet Matthew Hill, a BBC riportere tényfeltáró rádióriportja
nyomán bezárták a hatóságok. A 168 Óra munkatársa, HERSKOVITS ESZTER megkereste
Hillt, aki engedélyezte, hogy idézzük riportját.
Az idegrendszeri károsodások kezelése mellett elsősorban szépészeti beavatkozásokra
szakosodott St. John-i Vita Nova őssejt klinikára gazdag angolok és amerikaiak ezrei érkeztek.
A klinika – így hirdette az intézet – 8–12 hetes abortált magzatokból nyerte az őssejtet a
kezeléshez. Az őssejt „forrása” a harkovi kriobiológiai és kriogyógyászati intézet, amely 1992
óta foglalkozik embriókból előállított biopreparátumokkal.
Az ukrán törvények szerint terhesség megszakítás után legálisan felhasználható az abortált
embrió orvosi célokra, ha az anya beleegyezik. Csakhogy a LifeSiteNews internetes portál
szerint a barbadosi klinikára szánt magzatokat pénzért szerezték az orvosok. Az anyáknak 180
dollárt fizettek a magzatért, vagy akár azért, hogy teherbe essenek.
A BBC szerint Vadim Lazarejev onkológus a hatóságokkal együttműködve próbálta kideríteni,
milyen módon juthatott őssejtekhez a barbadosi klinika. A nyomozás megdöbbentő
eredményeket hozott. Nemegyszer – pluszpénzért – arra kérték az anyát, hogy a 12. hét után
vetesse el a gyermekét. A „magzatmaffia” egy 20 hetes magzatért 17 ezer dollárt kért a
barbadosi klinikától. „Az ukrán törvények tiltják az abortuszt a terhesség 12. hete után. De a
terhesség 22. hete után már nem abortuszról, hanem mesterségesen megindított szülésről
beszél az orvostudomány” – magyarázta Lazarejev. Aki szerint a magzatokat már a születés
utáni percekben feldarabolták. „Az így nyert agysejtek és a belső szervek szövetei jóval
értékesebbek az őssejt kereskedők számára.”
2002-ben egy ukrán jótékonysági szervezet aktivistája, Tatjana Zakarova több olyan anyát is
megkeresett, akik egybehangzóan állították: egészséges gyereknek adtak életet, de az
újszülöttet sosem láthatták. Matthew Hill 2006-ban találkozott Tatjanával. A 26 éves
Szvetlana elmondta nekik: 2002-ben szülte első gyermekét a harkovi 6-os számú klinikán. A
szülés után az orvosok közölték vele: a magzat már halott volt. A gyereket kivitték a
szülőszobából, az anya nem hallhatta, felsírt-e. „Hiába kértem, könyörögtem, nem mutatták
meg” – mondta az asszony Hillnek.
A 27 éves Olena Sztulnyevet terhessége utolsó hetében szintén a 6-os számú szülészeti
klinikára vitték. Az orvosok mesterségesen indították be a szülést. Az újszülöttet elvitték: az
anyának azt mondták, másnap láthatja. Ám másnapra a kislány meghalt – közölték vele. Olena
és férje hivatalról hivatalra járt, hogy kiderítse, mi történt gyermekükkel. Egy idő után
ajánlatot kaptak a kórházból: nagyobbra cserélik kétszobás lakásukat, ha abbahagyják a
nyomozást.
A harkovi eseteket az Európa Tanács is vizsgálta 2005-ben: az ET svájci megbízottja, Ruth
Gaby Vermont Mangold több érintett anyával is találkozott, mielőtt megírta jelentését. Amely
„virágzó gyerekkereskedelemről” szólt. Mangold biztos volt abban: a gyerekek szerveit őssejt
kezelésre használták fel.
2003-ban Tatjana Zakarova nyomására Harkov 17-es számú temetőjéből – itt helyezik el a
halva született gyerekek tetemeit – harminc testet exhumáltak. Zakarava koronatanúként
lehetett jelen, s filmre vehette az exhumálást. A videón látható: a gyerekek testét
szétdarabolták, hiányoztak a belső szervek és az agy.
A gyanú tovább erősödött, hogy a szerveket őssejt kezelés céljából távolították el.
12.14.12. Véd vagy öl – lehet, hogy kötelező lesz? Újinfluenza: gyanús oltások386
Immár kis hazánkban is több millió ember beoltására készülnek az újinfluenza ellen.
Reméljük, nem teszik kötelezővé az oltást, bár ez sem lehetetlen… A háttérben azonban
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olyasmi húzódhat meg, amihez képest egy Cook-krimi világa az ártatlanok földje – de
agyonhallgatja a média.
Egy osztrák oknyomozó riporternő, Jane Burgermeister feljelentést tett bioterrorizmus és
népirtási kísérlet vádjával az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Egyesült Nemzetek
Szövetsége (ENSZ) és még néhány, nagy tekintélyű kormányzati és egyéb hivatali szervezet
ellen. Ezt követően áprilisban a Baxter AG és az Avir Green Hills Biotechnology of Austria
nevű vállalatokat jelentette fel a madárinfluenza vírus előállításának és terjesztésének
vádjával. Állítása szerint szándékosan – a WHO megbízásából – szaporítottak 72 kg élő
madárinfluenza vírust, hogy később profitálhassanak a világméretűvé nőtt járványból. Egy
cseh tudós vizsgálta a szezonális influenza elleni oltóanyagokat, ekkor fedezte fel, hogy abban
élő H5N1 és H3N2 vírusok találhatók.
12.14.12.1. A média hallgat, az FBI nyomoz
A riporternő azt állítja, hogy döntő bizonyítékokkal rendelkezik arról, miszerint a
gyógyszergyárak és a különböző állami szervek elkötelezetten és odaadóan terjesztik a
halálos biológiai vírusokat abból a célból, hogy világméretű járványokat robbantsanak ki.
Éppen ezért az újságírónő tiltó végzést szeretne a kötelező oltások ellen, mert véleménye
szerint a kötelező oltások hatóanyagait szándékosan fertőzik meg élő vírussal.
A gyanú és a feljelentés híre terjedni kezdett az interneten, a meghatározó médiumokban
azonban egy betűt sem találunk erről a tényről, bár ennek felkapott és sokat közölt hírré
kellett volna válnia. Az sem meglepő, hogy sokan csupán kacsának, pletykának gondolták a
hírt, esetleg egyszerűen egy újabb összeesküvés-elméletnek. Az eset azonban az FBI aktáiba
is bekerült, és úgy tűnik, Jane Burgermeister biztos a vádjaiban. A média részéről már
megszokhattuk ezt a fajta hozzáállást, vagyis a ködösítést. A gyógyszeripar szerepe és
befolyása hatalmas a médiára – állítja a saját tapasztalatai alapján is dr. Mercola, az ismert
amerikai orvos-szakíró.
12.14.12.2. Kötelező védőoltás – fenyegetés egészségünk és szabad döntésünk ellen?
Tény, hogy napjainkban valóban lehetséges törvényes úton a kötelező védőoltás elrendelése.
Ez ad lehetőséget a különböző magas rangú szervezeteknek arra, hogy embertársaikat akár
halálos veszélynek is kitegyék különböző üzleti kapcsolataik és a profit érdekében.
A kötelezően beadandó, mérgezett vakcinák valóban kivédhetetlennek bizonyulnak, ugyanis
jelenleg nincs garancia a biztonsággal beadható oltásokra. Ha a szervezetünk nem várt
módon reagál az oltóanyagra, szinte reménytelen kártérítési perrel próbálkoznunk.
Nem az a fontos, hogyan vélekedünk Jane Burgermeisterről és vádjairól. A tényleges és
sürgető probléma az, hogy szembe kell néznünk a ténnyel: kötelező védőoltást rendelhetnek
el az újinfluenza (korábbi nevén: sertésinfluenza) ellen. Egy olyan betegség ellen, amelyről –
a WHO és egyéb egészségügyi szervezetek biztatására – ok nélkül sulykolja belénk a híreket
a média, holott több mint kétszer nagyobb esélyünk van arra, hogy villám csapjon belénk,
mint arra, hogy megfertőződjünk és meghaljunk az újinfluenzában.
12.14.12.3. Hisztériakeltés, eltúlzott kockázat
Az Egyesült Államok egyik korábbi elnökjelöltje, Ron Paul képviselő (akinek egyébként
orvosi végzettsége is van), egy nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy pénzügyi nyereség
céljából az újinfluenza inkább hasonlít egy hisztérikus médiacirkuszra, mint halálos
világjárványra. Nyilatkozatában emlékezteti az embereket a legutóbbi, 1976-os
sertésinfluenza elleni oltási program kimenetelére.
Akkoriban – közvetlenül az influenza miatt – egyetlen ember halt meg, ugyanakkor 25-en
haltak bele az életmentő célra kijelölt oltások káros mellékhatásaiba, és több száz ember vált
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rokkanttá a vakcina okozta Guillain-Barré szindróma miatt. A képviselő szerint – dr.
Mercola orvos-szakíró is egyetért vele –, az újinfluenza teljes mértékben jelentéktelen
betegségnek tűnik, ha összehasonlítjuk egyéb halálos járványokkal, mint például a
tuberkulózissal (tbc) vagy egyéb fertőző betegségekkel. Ha fölmérjük a betegség valódi
veszélyességi fokát, nyilvánvalóvá válik, hogy teljesen indokolatlanok a nemzetközi
szervezetek intézkedései és az esetleges katonai beavatkozások.
Megfontolva a rendelkezésre álló tényeket és a valós kockázatokat, az influenza elleni
jelenlegi reakció több kérdést is felvet. Vajon mi is a valós indíték? Miért is tapasztalható ez
a túlzott elővigyázatosság egy olyan betegség ellen, amely többnyire gyenge tüneteket okoz,
és a halálozási kockázata is rendkívül alacsony?
Jane Burgermeister úgy gondolja, a kezében van a válasz, és ezt bizonyítani is tudja. A
riporternő a nyomozati anyaga alapján állítja, hogy a védőoltás sokkal nagyobb veszélyt
hordoz magában, mint maga a vírus.
Természetesen mindenki maga dönt, hogy elfogadja-e az újságírónő állításait, de bármi is az
igazság, a kötelező beoltatást kerülnünk kell, ha kicsit is fontosnak tartjuk saját, valamint
családunk, barátaink és gyermekeink életét és egészségét.
12.14.12.4. Baxter, a vírusosztó
Tökéletesen beleillik a képbe, hogy a Baxter International cég megbízást kapott az
újinfluenza elleni oltás kifejlesztésére – annak ellenére, hogy éppen vizsgálat zajlik ellene a
madárinfluenza vírus terjesztése miatt.
2009 februárjában a Baxter influenza elleni vakcinákat és címkézetlen H5N1 vírust (a
madárinfluenza emberekben megjelenő formája) küldött egy osztrák kutatóközpontnak.
Mivel csak influenza elleni védőoltást vártak a rakományban, az osztrákok ellenőrzés nélkül
továbbküldtek bizonyos mennyiségű – fertőzött – anyagot Csehországba, Szlovéniába és
Németországba. Egészen Csehországig nem vették észre a bajt.
A cseh laboratóriumban azonban észlelték, amikor az oltóanyaggal vadászgörényeken
végeztek kísérletet. Az állatok, miután beoltották őket, váratlanul elpusztultak. Ekkor
fedezték fel a fertőzött oltóanyagot.
Miért maradt mégis következmények nélkül egy ilyen nagy horderejű ügy? Ha ez a
mennyiségű élő madárinfluenza vírus és egyéb, szezonális vírusok elérték volna a
népességet, annak szörnyű következményei lehettek volna. A H5N1 vírus nem fertőzi meg
könnyen az emberi szervezetet, de a szezonális influenza vírusa igen. A mindkét vírusnak
kitett emberi szervezet könnyen a kettő kombinációjának hordozójává és a halálos
madárinfluenza vírus átadójává válhatott volna.
12.14.12.5. Halált okozó gyógyszerek
Jane Burgermeister szerint ez az eset a Baxter és más biotechnológiai cégek szándékos
akciója volt, hogy a betegséget terjesztve nyereséghez juthassanak. Az osztrák egészségügyi
miniszter megerősítette, hogy eljárás indult a Baxter ellen, valamint az osztrák hatóságok is
vizsgálják az ügyet. De nem csak a Baxter az egyetlen vétkes.
2008-ban több mint 80 ember meghalt, több száz pedig megbetegedett fertőzött heparintól
(vérhígító gyógyszer). 2001-ben több mint 50 dialízises beteg halt meg a Baxter hibás
berendezései miatt. A Baxter egyik leányvállalatát nemrég 2 millió dollárra büntette a
bíróság az intravénás gyógyszerek árának szándékos, mesterséges emeléséért. A Baxter
hihetetlen hanyagsága, a potenciálisan veszélyes, esetleg halált okozó gyógyszerekkel való
kereskedése tehát már önmagában elegendő indok lenne arra, hogy ne kerülhessenek be az
újinfluenza elleni oltást kifejlesztők piaci versenyébe.
Az eddigi ismeretek alapján kijelenthető, a Baxter International nem alkalmas arra, hogy
vakon rábízzuk önmagunkat, az egészségünket és a pénzünket.
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12.14.12.6. A vád súlyos, de még nem bizonyított
Burgermeister nyomozati anyaga és az FBI dokumentumai alapján arra lehet következtetni,
hogy „egy nemzetközi bűnszövetkezet szándékos népirtást próbál végrehajtani az Egyesült
Államok népessége ellen egy mesterségesen generált (genetikai) influenzajárvány és
kötelező védőoltási program révén. Ezekkel tömeges haláleseteket és az emberi szervezetben
bekövetkező maradandó károsodásokat okozhatnak.” A bűnszövetkezetnek állítólag a WHOnál, az ENSZ-ben és egyes gyógyszergyáraknál (Baxter, Novartis) is megvannak az emberei,
és tőkefedezetet nyújt a különböző mesterséges vírusok fejlesztésére, előállítására és
terjesztésére. Ezzel teszik indokolttá a tömeges védőoltások bevezetését, amelyeket biológia
fegyverként alkalmaznának.
Akár igaz, akár nem, hogy a tömeges védőoltások szorgalmazása valójában a népesség
ritkítását szolgálja, kétség sem fér ahhoz, hogy az újinfluenza elleni oltás határait a
gyógyszergyárak és más kapcsolódó szervezetek pénztárcája szabja meg.
12.14.12.7. Csak a halottak nem tartoznak a célcsoportba…
Június 13-án a WHO az újinfluenzát megállíthatatlan világjárványnak minősítette.
Felszólította a tagállamait (194 országot) az oltóanyagok raktározására. Egy pénzügyi
elemző szerint a Tamiflu (a szezonális influenza elleni gyógyszer) eladásából származó
bevétel a közeljövőben 388 millió dollár körül alakulhat, az újinfluenza elleni
oltóanyagokból származó bevételek pedig valószínűleg több milliárd dollárra rúgnak majd.
A CNN jelentése szerint csupán az Egyesült Államok kereslete 600 millió adagot jelentene
az újinfluenza elleni vakcinából, tehát minden amerikaira 2 adag jutna. Ez jócskán
meghaladja a szezonális influenza elleni vakcinák számát, ami összesen 115 millió adag.
A Szakértők Stratégiai Tanácsadó Csoportja (ez a WHO legmagasabb rangú tanácsadó
szervezete, amely védőoltásokkal is foglalkozik) az újinfluenza ellen legfőképpen a
következő célcsoportok beoltását javasolja:
– egészségügyi dolgozók
– várandós nők
– 6 hónapnál idősebb, krónikus betegségben szenvedő gyermekek
– krónikus megbetegedésben szenvedő felnőttek (pl. asztma, krónikus elhízás,
légzőszervi panaszok)
– 15-49 év közötti egészséges felnőttek
– egészséges gyermekek
– idősek
Ezután jogos a kérdés: a halottakon kívül kimaradt-e valaki a felsorolásból?
12.14.12.8. Mit tehetünk, ha hiszünk a hírnek?
A félelem, a pánik és a heves érzelmi reakciók nem segítenek rajtunk ebben a kihívásokkal
teli időszakban még akkor sem, ha a kormány és az érdeküket szolgáló szervezetek, valamint
a média ilyen reakciókat próbálnak kicsikarni belőlünk. Józan eszünk és megfontolt
döntéseink sokkal jobban szolgálják a saját és a családunk érdekeit. Ezt kellene az eszünkbe
vésni ahelyett, hogy bedőlünk a sajtó által megállás nélkül szajkózott szenzációknak.
Emellett nem szabad elfelednünk, hogy bármilyen influenza megelőzhető – védőoltás nélkül
is – az életvitelünkben végrehajtott megfelelő változtatásokkal, az egészségünkre, a
környezetünkre fordított nagyobb figyelemmel.
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12.14.13. Hadat üzent a H1N1-oltásnak egy német orvos387
Mi köze a H1N1-világjárvány kihirdetéséhez a betegség elleni vakcinát gyártó cégeknek?
Arra a kérdésre keresi a választ egy német orvos, korábbi parlamenti képviselő, Wolfgang
Wodarg. Szerinte az Egészségügyi Világszervezet indokolatlanul gyorsan hirdette meg a
világjárványt és bár erre utaló bizonyítékai homályosak, szerinte ebben benne lehetett a
gyógyszergyártók keze. Magyarországon eddig 58 ember halt meg H1N1-megbetegedéssel
összefüggésben.
Az évszázad egyik legnagyobb orvosi botrányáról beszélt Wolfgang Wodarg, a PACE (az
Európa Tanács Parlamenti Bizottság) egészségügyi bizottságának elnöke decemberben a
német Tagesspiegel című napilapnak adott interjúban. Az orvos szerint tavaly tavasszal az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) megalapozott bizonyítékok nélkül jelentette be az új
influenza világjárvánnyá dagadását.
A bejelentés és a vele járó kötelezettségek szerinte sok országban kényszerhelyzetbe hozták
a politikusokat, akiknek azonnal reagálniuk kellett. Ez egyebek mellett azt jelentette, hogy
gyorsan szerződést kötöttek az újinfluenza elleni vakcinát gyártó cégekkel, amivel
lényegében vállalták a felelősséget a védekezésért – mondta az orvos a Pharma Times című
független gyógyszerész magazinnak. "Az oltóanyagok gyártói hatalmas nyereséggel
számolhattak anélkül, hogy bármilyen pénzügyi kockázatot kellett volna vállalniuk. Annyi
volt csupán a dolguk, hogy megvárják, amíg a WHO kimondja a pandémia szót" – mondta a
lapnak Wodarg.
"Az első áprilisban jelentetett mexikói megbetegedések után a WHO nagyon gyorsan,
júniusban világjárvány-riadót fújt" – állítja a német orvos. "Nagyon csodálkoztam, amikor 4500 megbetegedés után máris járványhelyzetet jelentettek, miközben valójában egy teljesen
normális lefolyású influenzáról van szó. Április óta nagyon szkeptikusan figyelem, mi
történik" – mondta az [origo]-nak Wodarg.
Szerinte a WHO akkor sem volt megfelelő bizonyítékok birtokában, amikor nyáron a
legmagasabb pandémiás fokozatba sorolta a H1N1-járványt. Mint mondta, mindezek miatt
mostanra nagyon megrendült a bizalma a WHO-ban: "Nagyon felfújták az egészet" –
állította az [origo]-nak.
Megfigyelte az influenzát.
Wolfgang Wodarg korábban a német parlamentben a Szociáldemokrata Párt (SPD)
képviselője volt, orvos és járványügyi specialista, fő területe a tüdő- és környezetbántalmi
betegségek. Mint az [origo]-nak mondta, az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején egy
kis német régióban kialakított egy influenza megfigyelő rendszert, ahol éveken át gyűjtött és
elemzett adatokat a lakosság influenza előtti és közbeni egészségügyi állapotáról.
Az Európa Tanács a német orvos indítványára foglalkozni kezdett a gyógyszergyártó cégek
és az újinfluenza-kampány kapcsolatával. A tanács a jogállamiság elvét, az emberi jogokat
és az alapvető szabadság- és emberi jogokat védelmező kormányközi szervezet, melynek 47
tagállama van, köztük Magyarország. Wodarg szerint a tanács azt tervezi, hogy vitát indít a
problémáról és felállít egy vizsgálóbizottságot is. A vizsgálat arra terjed ki, hogy milyen
hatást gyakoroltak a vakcina gyártásban érdekelt cégek a kutatókra, kormányzati szervekre
és a WHO-ra. Január 28-án meghallgatást tartanak a problémáról Strasbourgban – mondta
Wodarg, amin rajta kívül, a tervek szerint a bizottság, a WHO, és a gyógyszeripar képviselői
is részt vesznek. Arról még nincs döntés, hogy az ülés nyilvános lesz-e.
"A legfőbb cél az, hogy a gyógyszercégeknek semmilyen körülmények között ne engedjék
meg, hogy befolyásuk lehessen a pandémiás vészhelyzetekre" – mondta az orvos a Pharma
Times-nak. Nem megengedhető, hogy a járványt egy olyan szervezet kiáltsa ki, amelyre
befolyást gyakorol a gyógyszeripar – mondta az [origo]-nak Wodarg, aki azt állította,
információi szerint a WHO-nál dolgoznak vagy dolgoztak olyan munkatársak, akik részt
vettek a világjárvány kommunikációjában, miközben elkötelezettségeik voltak a
gyógyszeripar felé, bár ennél konkrétabb bizonyítékot nem tudott mondani.
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Wodarg az [origo]-nak azt mondta, "egyértelmű botrány", az új influenza világjárvány
kihirdetésének módja. "Ha tudományos alapon kezelnék az újinfluenzát, akkor szükség lenne
például olyan számokra, amelyek alapján össze lehetne vetni az újinfluenzát a hagyományos
influenzával. Ilyenek viszont nincsenek" – jelentette ki.
12.14.13.1. Összehasonlíthatatlanság.
Az [origo] egy korábbi cikkében írt arról, hogy miért nem léteznek ilyen statisztikák. A
szezonális influenzához köthető haláleseteket azért nem tartják számon, mert sokan a
szövődményekbe halnak bele – mondta az [origo]-nak Ritoók Emese, az ÁNTSZ
kommunikációs főosztályának munkatársa. Mivel a halálozási okot nyilvántartó regiszterek
világszerte megbízhatatlanok, a kétféle influenzában elhunytak számát nincs értelme
összehasonlítani – jelentette ki Pusztai Zsófia, a WHO magyarországi irodájának vezetője.
Mint az [origo]-nak mondta, a H1N1 gyakran támad meg fiatalokat. "Bár a halálesetek
számát nem lehet összevetni, lényeges különbség a H1N1 és a szezonális influenza között,
hogy az újinfluenza főleg a 60 év alatti korosztályból szedi áldozatait, sok terhes nőt is
megtámad a betegség és nagy a fertőzőképessége. Kb. 25-30 százalékban más betegségben
nem szenvedő áldozatai vannak, és sok esetben elsődleges, közvetlen következmény, a
vérzéses tüdőgyulladás a halál oka" – mondta Pusztai az újinfluenzáról. Ezzel szemben a
szezonális influenzában főleg krónikus betegségben szenvedő és idős emberek halnak meg,
valamely másodlagos bakteriális szövődményben (erről bővebben itt olvashat).
12.14.13.2. "Testi sértés"
Az újinfluenza kevesebb megbetegedést okoz, mint tavaly ilyenkor a hagyományos
influenza – jelentette ki Wodarg. Azt mondta, kijelentését a Robert Koch Institut és az
Arbeitsgemeinschaft Influenza statisztikáira alapozza. "Világos számomra, hogy a számok
több mindentől függenek, egyebek mellett a felmérés intenzitásától és minőségétől. Az
esetleges hibák mindenesetre csak a feltételezésemet erősítenék" – mondta.
Az új influenzáról naponta megjelenő, rémisztő híreket azzal kommentálta, hogy rengeteg új
influenza-tesztet végeznek világszerte, és nagy mintában több megbetegedést is fognak
találni. Ugyanakkor szerinte sok esetben nem egyértelmű, hogy a H1N1-fertőzött ember az
influenza következményeiben vagy a felerősödő alapbetegségben halt-e meg.
Wodarg szerint nem tesztelték elég hosszan az oltóanyagokat, így emberek millióit tették ki
annak a veszélynek, hogy nem elég alaposan ellenőrzött vakcinával oltották be őket.
"Amellett, hogy a vakcina gyártók Európa-szerte emberek millióival szemben követtek el
testi sértést – mert jogi értelemben ez annak minősül – eurómilliárdokat dobálnak ki az
ablakon" – mondta. A német orvos az [origo]-nak azt mondta, kijelentéseit saját
eredményeire és farmakológusok véleményére alapozza, de hogy pontosan mire gondol, azt
nem fejtette ki.
Magyarországon eddig 58, a H1N1-vírussal összefüggésbe hozható haláleset történt. Falus
Ferenc országos tiszti főorvos csütörtökön azt mondta, hogy a magyar lakosságnak eddig 2630 százalékát oltották be. Mint mondta, a megbetegedések száma ugyan nem éri el a
járványküszöböt – lecsengőben van az első járványhullám –, de Falus szerint januárfebruárban és áprilisban ismét a megbetegedések számának növekedésére kell számítani.
12.14.14. Új influenza: téves riasztás miatt világméretű pánik388
Az elmúlt héten kezdte meg vizsgálódását az Európa Tanács azzal a céllal, hogy kiderüljön, a
gyógyszergyárak valóban komoly nyomást gyakoroltak-e az Egészségügyi Világszervezetre
(WHO), hogy az világjárványt jelentsen be a H1N1 vírus kapcsán.
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Első lépésként a múlt kedden Strasbourgban rendkívüli ülés keretében az ET képviselői
nyilvános meghallgatáson fogadták Fukuda Keidzsi WHO főigazgató-helyettest, aki az éles
kritikák kereszttüzében határozottan visszautasította azokat a vádakat, miszerint a
gyógyszeripar bármilyen befolyással bírt volna a világszervezet döntésében.
A kérdést először Wolfgang Wodarg, német szociáldemokrata képviselő, az ET egészségügyi
albizottságának vezetője vetette fel, azt állítva, hogy a H1N1 csupán egy ”ál-járvány”, a
vártnál jóval kevesebb halálos áldozattal, melynek bejelentésével a WHO több milliárd euró
felesleges elköltésére vette rá a világ kormányait. Az orvosi végzettségű képviselő emellett
kijelentette, hogy a vakcina gyártás felgyorsításával a megfelelő tesztelés elmaradt, ezáltal
milliók egészségét tették kockára. Véleménye szerint mindezen folyamattal a világszervezet
hitelessége csorbult, miközben egyes gyógyszergyárak profitja megugrott.
A vádakra, és különösen az oltások felesleges voltára reagálva a WHO főigazgató-helyettese
egyrészt azt hangsúlyozta, hogy a járványnak még nincs vége, másrészt rávilágított arra, a
világjárvány jelenlegi fogalma csak földrajzi elterjedésen és nem az áldozatok számán alapul.
A japán egészségügyi szakember a megfelelő tesztelés hiányát is igaztalan állításnak mutatta
be. Emellett kiemelte, hogy a WHO feladata felhívni a figyelmet a járványügyi veszélyekre,
így az, hogy egyelőre a halálos áldozatok száma elmarad a várakozásoktól, csak még jobban
rávilágít a világszervezet hatékonyságára.
Az, hogy a gyógyszergyárak lobbijának volt-e befolyása az influenzajárvány körüli
kampányra, egyelőre nem tudni, ugyanakkor tény, hogy Nyugat-Európa tagállamainak szinte
mindegyike jóval nagyobb vakcinakészlettel rendelkezik, mint amennyire szüksége van. Ezzel
párhuzamosan Kelet-Európában továbbra is terjed a H1N1 vírus okozta megbetegedés. Az
állítás, miszerint egyes gyógyszergyárak hatalmas nyereséget könyvelhetnek el, szintén
tagadhatatlan, ugyanakkor a statisztikák egyelőre azt mutatják, hogy a beoltottak körében a
betegség kialakulásának valószínűsége rendkívül alacsony.
Az Európa Tanács a kutatása során először igyekszik bizonyítékokat gyűjteni, ami akár
hónapokig is eltarthat, miután Wodarg állítása szerint maga sem rendelkezik semmilyen
kézzelfogható bizonyítékkal. A cél az, hogy legkésőbb ez év őszére fény derüljön az esetleges
túlkapásokra, ekkor tárgyalná ugyanis az ET parlamenti közgyűlése az elkészülő jelentést.
12.14.15. Vírusokkal tömték tele az angol titkosszolgálat honlapját389
Számítógépes bűnözők megtámadták az MI5 honlapját, és megpróbáltak hozzáférni az oldal
felhasználónak az adataihoz.
Számítógépes bűnözők megtámadták az MI5 brit titkosszolgálat honlapját, és elképzelhető,
hogy vírusokat telepítettek az oldal felhasználóinak a gépére, adta hírül a Daily Express.
A szervezet szóvivője elismerte, hogy voltak kisebb problémák az MI5 oldalának a
keresőjével, de állítása szerint a titkosszolgálat honlapja rendkívül biztonságosan működik.
Petrick Mercer brit parlamenti képviselő, az angol parlament terrorizmus ellenes bizottságának
a tagja szerint rendkívül aggasztó, hogy bizalmas információkhoz férhettek hozzá a hackerek
az oldalon keresztül. "Az MI5 az Al-Kaidában és más terrorszervezetekben dolgozó ügynökeit
is leleplezheti egy ilyen támadás." – nyilatkozta a képviselő.
Tavaly több mint ezer angol honlapot fertőztek meg egy Asprox nevű vírussal, köztük
kormányzati szervek és egészségügyi intézmények oldalait is, és elképzelhető, hogy a
titkosszolgálat honlapja egy hasonló támadásnak esett áldozatul.
Az Asprox által megfertőzött honlapok olyan vírusokat töltenek le a látogatóik gépére, melyek
lehetővé teszik a hackerek számára, hogy hozzáférjenek a gépen tárolt bizalmas adatokhoz.
Sok felhasználó csak akkor veszi észre, hogy a vírus megfertőzte a gépét, amikor pénz tűnik el
a számlájáról.
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12.14.16. A Fideszre és az MDF-re is vadászott Budaházy?390
Több tucat fenyegetőző telefonhívást és gyalázkodó sms-t kap az a százhalombattai
vállalkozó, aki a héten az RTL Klub kamerája előtt beszélt arról, hogy ő buktatta le a
Magyarok Nyilait. A rendőrség szerint a Budaházy György vezette csoport felelős több
kormánypárti politikust ért támadásért is. Jelenleg 16 embert gyanúsítanak, de a rendőrségi
informátor szerint legalább harminc tagja van a feltételezett terrorszervezetnek.
Nyugodtan viseli a támadásokat Benkő György, aki már hozzászokott, hogy percenként csörög
a mobilja. Ritka, hogy valaki gratulálna neki az RTL-es szerepléséért, a többség inkább arról
tájékoztatja, nem biztos, hogy megéli a holnapot. A férfi az fn.hu-nak azt mondta, azért állt a
nyilvánosság elé, mert a hírTV Célpont című műsora rossz színben tüntette fel.
A háromórás hanganyagból egyelőre csak kevesebb mint fél órát ismerhetett meg a
közvélemény, de Benkő szerint lesz folytatás. A vállalkozó azt ígéri, hogy a jövő héten újabb
bizonyítékokkal áll elő. Részleteket nem árult el, de azt mondta, nem csak a szocialista
politikusok élete volt veszélyben. Szerinte a Magyarok Nyilai az egész politikai elitet ki akarta
söpörni. A listájukon a Fidesz és az MDF is szerepelt – állítja Benkő György.
Az állítólagos terrorszervezetet lebuktató férfi nem konzultál a nyomozókkal, mielőtt vállalta
volna az interjút. Azt mondja, nem is keresték azóta.
Sándor István egykori főnyomozó szerint sok a miért, amire nincs életszerű válasz. A Papa
néven elhíresült nyugállományú rendőr úgy véli, két oka lehet annak, hogy a férfi kitálalt. Az
egyik, hogy maga is részese volt a balhéknak, de rájött, mekkora bajban van. A másik
lehetőség, hogy megbízás alapján épített kapcsolatot. Az viszont biztos, hogy a Budaházyt
lebuktató vállalkozó nem ügynök vagy kapcsolattartó – mondta az fn.hu-nak Sándor István.
A rendőrségi szakértő szerint az is furcsa, hogy nincs botrány abból, hogy egy ilyen súlyú
ügyben a bizonyítékot főműsoridőben bemutatja a média. A volt rendőrségi nyomozó úgy véli,
hogy a férfi bátorsága arra utalhat, hogy ő már alkut kötött a rendőrséggel, így biztosan
gondoskodnak a biztonságáról.
A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője nem kommentálta a RTL Klub birtokába került
hangfelvételt. Fazekas Géza ugyanakkor elmondta, hogy a március közepéig tartó nyomozati
határidőt minden bizonnyal még hónapokra meghosszabbítják, mert mind a gyanúsítottak
száma, mind pedig a cselekmények köre bővülhet. Hangsúlyozta, hogy az eddig eljárás alá
vont 16 emberrel szemben már most bizonyítékok láncolatai állnak a rendelkezésükre.
Keményen bírálta a Jobbik EP-képviselője az RTL Klubon bemutatott műsort. Morvai
Krisztina közleményében kifogásolta, hogy a kereskedelmi csatorna részéről elmarad a
Budaházyék elleni eljárásban elkövetett jogtiprások, például a Guantanamo Magyarországon
című dokumentumfilm bemutatása, amely 11 percben foglalja össze a Hunnia csoport elleni
büntetőeljárásban elkövetett kirívó súlyú jogsértéseket. A politikus szerint a sztálinista
koncepciós eljárások iránti nosztalgiaprogrammal köszöntötte a kommunizmus áldozatainak
emléknapját csütörtökön az RTL Klub.
A nyomozás eddigi adatai szerint a magukat Magyarok Nyilainak nevező csoport tagjai
Budaházy György utasítására 2007. december 13-a és 16-a között hajtottak végre Hiller István
és Kóka János országgyűlési képviselők ingatlanjai ellen – általuk "figyelmeztető akciónak"
nevezett – fegyveres, illetve Molotov-koktélos támadásokat, de a csoport számlájára írják a
Dér Zsuzsanna ingatlana ellen elkövetett támadást is. 2007. december 16-án az interneten
megjelent közleményben figyelmeztették az összes országgyűlési képviselőt arra, hogy "senki
nem utolérhetetlen", és ennek tudatában a 2007. december 17-i szavazáson nemmel
szavazzanak.
A nyomozóhatóság szerint ugyancsak Budaházy utasítására – aki magát "Katonai
Parancsnokság" néven jelölte – 2008. február 7-éről 8-ára virradó éjszaka a csoport tagjai
Cegléden, Dunaújvárosban, Rácalmáson, Gödön, Kunhegyesen, Sarudon hajtottak végre
országgyűlési képviselők ingatlanjai ellen Molotov-koktélos támadásokat, ezzel akarták
befolyásolni az egészségbiztosítási pénztárakról szóló törvény Országgyűlés általi elfogadását.
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Tavaly április 8-án egy miskolci országgyűlési képviselő, egy Szigetváron lakó országgyűlési
képviselő és egy adonyi országgyűlési képviselő házánál helyeztek el Budaházy utasítására a
csoport tagjai futball-labdába rejtett pokolgépet. A bombákat egy időben akarták
felrobbantani, amit a rendőrség akadályozott meg. A gyanú szerint Budaházy adott utasítást a
csoport tagjainak az MSZP kispesti és kőbányai székháza elleni 2007. október 19-ei Molotovkoktélos támadásokra is. A kispesti irodánál a felhasznált palackok nem gyulladtak meg, így
végül csak százezer forint kár keletkezett az épületben. A kőbányai székháznál félmillió forint
volt a kár.
Meggyanúsították Budaházyt azzal is, hogy ő adott utasítást a "Vörös Csepel" nevű csepeli
szórakozóhely, a Hollán Ernő utcai Broadway jegyiroda, a belvárosi Action Bár, továbbá a
VIII. kerületi Magnum Fittnes Szalon elleni Molotov-koktélos támadásokra, és ugyancsak az ő
megbízására követték el a Szilvásy György lesencefalui ingatlanja elleni támadást, valamint
Csintalan Sándor bántalmazását.
12.14.17. Figyelnek ránk a muszlim szélsőségesek391
Hazánk is megtalálható azon a listán, amely az afganisztáni felkelőkkel szimpatizáló
szélsőségesek célpontjait tartalmazza, erre enged következtetni az iszlámábádi magyar
nagykövetség ellen szerdán megkísérelt merénylet. Az eset miatt nem érdemes kihátrálni az
afgán misszióból, ugyanakkor további támadásokra kell felkészülni.
A pakisztáni magyar nagykövetség ellen megkísérelt merénylet ismét felhívta a figyelmet arra,
hogy fönt vagyunk azon a listán, amely az afganisztáni felkelőkkel szimpatizáló pakisztániak
célpontját tartalmazza – nyilatkozta lapunk kérdésére Tálas Péter biztonságpolitikai elemző.
Az ilyen és ehhez hasonló merényletkísérletek benne vannak a pakliban, majdnem mindenki,
aki részt vesz a koalíciós erők oldalán folytatott tevékenységben, számíthat ilyen támadásokra.
A Magyarországi politikai elit is tisztában volt a veszélyekkel, a januárban elfogadott katonai
stratégia például külön felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetközi kirendeltségeink
potenciális támadásoknak lehetnek kitéve – tette hozzá.
A pakisztáni fővárosban, Iszlámábádban szerdán közölték diplomáciai forrásból, hogy a
pakisztáni hatóságok meghiúsítottak egy merényletsorozatot, amelynek öt európai állam –
köztük Magyarország iszlámábádi nagykövetsége – és a Dél-afrikai Köztársaság diplomáciai
képviselete volt a célpontja. A magyaron kívül a svéd, a norvég, a cseh és az olasz
külképviselet ellen terveztek robbantást az idézett források szerint. Kérdésünkre a szóvivői
irodán nem kívántak egyebet hozzáfűzni a közleményhez.
A merényletkísérlet után nem merülhet fel, hogy kivonuljunk Afganisztánból, ha így tennénk,
annak igencsak rossz üzenete lenne a radikális erők felé, ráadásul NATO-vállalásunk is
kötelez – hívja fel a figyelmet Tálas Péter. Más országok (pl: Spanyolország) esetében sem
elsősorban merényletkísérlet vagy emberveszteség miatt került sor a kivonulásra, sokkal
inkább belpolitikai feszültségekről volt szó, amelyeknek következtében már nem volt tovább
tartható az afganisztáni jelenlét – tette hozzá.
Sokan attól tartanak, hogy az al-Kaida egységei a pakisztáni hadsereg bázisaira behatolva
megpróbálhatnak atomfegyvert, vagy legalábbis atomfegyverhez szükséges hasadóanyagot
szerezni. Tálas Péter szerint habár a pakisztáni hadseregen, vagy akár a titkosszolgálaton belül
is vannak, akik szimpatizálnak a szélsőséges elemekkel, ez nem feltétlenül jelenti, hogy
fegyvereket játszanának át a szélsőségesek kezére. Sokkal inkább információátadásról és
kiképzésről lehet szó. Ráadásul a pakisztáni kormány elemi érdeke, hogy a tömegpusztító
fegyverek ne kerüljenek terroristák kezébe, a fegyvereket ugyanis feltételezhetően nem az
Egyesült Államok, hanem elsősorban a pakisztáni kormányzat ellen vetnék be – hívja fel a
figyelmet Tálas Péter.
Fontos azt is szem előtt tartani, hogy az iszlamábadi kormány csak az ország egy része felett
képes hatalmat gyakorolni, Pakisztán többi része az al-Kaida és a talibán ellenőrzése alatt áll –
emlékeztet Nógrádi György biztonságpolitikai elemző. Körülbelül másfél éve az amerikai
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stratégia arra irányul, hogy a tálibokat és az al-Kaidát megpróbálja egymás ellen uszítani. A
cél, hogy az al-Kaidával, amely egyébként is kezd teret veszteni az iszlám világban,
leszámoljanak, a tálibokkal pedig kiegyezzenek – fogalmaz a szakértő. A magyar-pakisztáni
stratégiai kapcsolatok egyébként rendkívül jók, a pakisztáni hírszerzést (ISI) pedig a világ
legjobb titkosszolgálatai között tartják számon. Valószínűleg az ő értesüléseik alapján
erősítették meg a magyar nagykövetség védelmét pár héttel a merényletkísérlet előtt – véli
Nógrádi.
A szerdán merényletkísérlet áldozatául vált követségek közül Olaszország 2350, Norvégia
485, Csehország 430, Svédország 420, Magyarország 320 katonát állomásoztat
Afganisztánban. Dél-Afrika nem vezényelt katonákat az ázsiai országba.
A több mint 8000 fős magyar szárazföldi erőből mintegy 1000 fő van jelenleg misszióban,
arányait tekintve ez az egyik legmagasabb a NATO-n belül.
12.14.18. Horror a szigeten: perverzek, szervkereskedők rabolják el a gyermekeket392
Rabszolgává, szexuális tárggyá tett árva gyermekek, gátlástalan szervkereskedelem: a
nemzetközi bűnöző hálózatok villámgyorsan fölfedezték maguknak Haitit.
A kétszázezer halálos áldozatot követelő, egymillió embert földönfutóvá tett január 12-i
földrengés után a legnehezebb feladat Haitin az élet normalizálása.
Lassan munkába áll a haiti rendőrség is, de egyedül képtelenek ellátni a közbiztonság
konszolidálását, mert a börtönből kiszabadult helyi elítélteken kívül a szigetet ellepték a
külföldi bűnszövetkezetek is. Gyakori a lopás, fosztogatás, a nemi erőszak, a gyilkosság. A
nemzetközi gyermek- és lánykereskedő maffiák az utcáról szedik áldozataikat.
A nagy felfordulásban még csak nem is tűnik fel, ha árva kisgyermekeknek vész nyoma. Haiti
miniszterelnöke a CNN-nek úgy nyilatkozott, hogy az egyik legnagyobb probléma a
gyermeklopás, az emberi szervek áruba bocsátása.
Az elrabolt kisgyermekek vagy rabszolgák, vagy szexuális perverzek áldozatai lesznek,
legrosszabb esetben fiatal, egészséges szerveikért megölik őket. A hatóságok azon fáradoznak,
hogy csak a követségeken keresztül, hivatalosan kerüljenek ki a gyermekek az országból, de a
bűnözők egyelőre „ügyesebbek”.
Az Egyesült Államok vezette nemzetközi segélyakció nélkül képtelen lenne a szegény
országot talpra állni, főként, hogy rengeteg nehézség akadályozza a munkát.
Remélhetőleg átmeneti intézkedésnek tekinthető, hogy Florida kormányzója felfüggesztette a
súlyos sérültek fogadását, addig, ameddig Washington nem állja a költségeket. Eddig közel
500 életveszélyes gerinc és égési sebesültet láttak el a Miami és környékbeli korházakban, de
többet a gazdasági gondokkal küszködő állam nem tud vállalni. A kormányzó az Obama
adminisztráció azonnali intézkedését várja a finanszírozással kapcsolatban.
Az amerikai légierő tábornoka, Douglas Fraser úgy véli, hogy mobilitás akadályozza a
segélycsomagok szétosztását. Mivel a lakosság egy része menekül, állandóan vándorol, van,
akiket többször is elér a segítség, másokhoz viszont nem képesek eljutni.
A világ, elsősorban az Egyesült Államok továbbra is adakozik, de Bill Clinton szerint még
több pénzre lenne szükség az egészségügyi ellátás javításásra, az ideiglenes otthonok, sátrak
felállítására.
Múlt héten a George Clooney vezette sztárcsapat „Hope for Haiti” programja 61 millió dollárt
gyűjtött. Leonardo DiCaprio egymaga 1 millió dollárt utalt a katasztrófa sújtotta szigetnek.
John Travolta magánrepülőjét vezette Haitibe: igaz, az élelmiszercsomagok, orvosok mellett
öt szcientólógus hittérítő is helyet kapott a Boeing 707-es gépen.
Az FBI viszont arra figyelmeztet, hogy a jó szándékú emberek ellenőrzött módon
adományozzanak, csak bejegyzett, régóta működő, megbízható szervezeteken keresztül
juttassák el segélyüket a haiti népnek, mivel bűnöző csoportok szakosodtak máris az
adományozó csatornák „fosztogatására”.
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12.14.19. Iráné a leggyorsabb tudományos növekedés393
Miközben Kína kezdi megelőzni tudományos téren is az Egyesült Államokat, a Közel-Kelet,
élén Iránnal figyelemre méltó fejlődésen esik át.
Nagyon úgy tűnik, hogy az idei év Iráné lesz, hangoztatják az elemzők. Az ország tudományos
teljesítménye tizenegyszer gyorsabban nőtt, mint a világ átlaga, amivel az összes többi
országot megelőzik – bár tény, hogy van hová fejlődniük. A Web of Science adatbázisban
található publikációk arról tanúskodnak, hogy a Közel-Kelet előretörése – elsősorban
Törökország és Irán okán – közel négyszer gyorsabb a világátlagnál.
A kanadai Science-Metrix adatelemző cég részletes jelentést tett közzé az "ismeret teremtés
geopolitikai eltolódásairól" az 1980-as évektől kezdve. "Ázsia gyorsabban zárkózik fel, mint
azt korábban gondoltuk, Európa jobban tartja a pozícióját, mint azt a legtöbben várták, de a
Közel-Kelet az a terület, amire igazán oda kell figyelni" – nyilatkozott a jelentés szerzője, Eric
Archambault.
A világ tudományos outputja folyamatos növekedést mutat, az 1980-as éves 450 000
publikációval szemben 2009-ben másfélmillió jelent meg, miközben Ázsia a publikációk terén
tavaly megelőzte az Egyesült Államokat. Irán publikációi a szervetlen és a nukleáris kémia, a
nukleáris és részecske fizika, valamint az atomtechnika területein dominálnak. Az utóbbival
kapcsolatos publikációik 250-szer gyorsabban növekedtek mint a világátlag, miközben
gyógyászati és mezőgazdasági kutatások terén is fejlődés figyelhető meg az országban.
A Science-Metrix előrejelzése szerint az idén Kína ugyanannyi szakmailag lektorált
természettudományi és műszaki munkát fog kiadni, mint az USA. Amennyiben a jelenlegi
trend folytatódik, 2015-re Kína minden területen utolérheti az Egyesült Államokat, bár 2030ig az élet- és társadalomtudományok terén az USA előnye megmaradhat. Kína fejlődése nem
hat újdonságként, azonban azt kevesen tudták, hogy szakmailag lektorált tanulmányaik száma
ötször gyorsabban növekedik, mint az amerikaiaké.
"Európa együttműködési törekvései gyümölcsözőek" – folytatta Archambaut, elszakadva az
ázsiai-amerikai összevetéstől. Európa a határain túlnyúló erőteljes befektetéseivel megtartotta
pozícióját, és jelenleg a világ tudományos termésének több mint harmadát adja, ezzel területi
megoszlásban az első helyen áll, mögötte Ázsia található 29, illetve Észak-Amerika 28
százalékkal. A Szovjetunió 1991-es összeomlásával a terület fejlődése jelentősen lelassult,
csak 2006-ban tértek magukhoz az utódállamok, Latin Amerika és a Karibi-térség jelentős
növekedést mutat, azonban igen parányi részt képviselnek világszinten. Óceánia, Európa és
Afrika fejlődésének üteme az elmúlt 30 évben gyakorlatilag változatlan, egyedül ÉszakAmerika tudományos termelése fejlődik "számottevően lassan" a világ egészéhez mérten.
A publikációk száma nem tükrözi a minőséget" – ismerte el Archambaut. A minőségnek is van
természetesen fokmérője, például a publikációkra való hivatkozások száma, amiben Ázsia
koránt sem jár az élen, azonban ezen az alapon figyelmen kívül hagyni előretörésüket igen
kockázatos lenne, vélekedik Archambaut. "Az 1960-as években, amikor a japán autók
elkezdtek beáramlani az amerikai piacra, az amerikai gyártók nem ismerték el minőségbeli
előnyüket" – ami hatalmas piaci részesedés vesztéshez vezetett Japán javára. "Ázsia az élre tör
a tudományban, miközben Észak-Amerika fokozatosan lemarad" – foglalta össze az üzenet
lényegét Archambaut.
12.14.20. Románia kész újra útra engedni a ciánt394
A tiszai ciánszennyezést okozó egykori nagybányai Aurul vállalat gyárának újraindításáról
cikkezett a Romania libera bukaresti napilap, amely a témához egy tavalyi információt
melegített fel. A bánya már csak a könnyű akadályként vehető környezetvédelmi engedélyre
vár.
A Népszabadság 2009. január 30-án azt írta: „A ciánszennyezés miatt Magyarország
kártérítési pert indított az Aurul, illetve jogutódja, a Transgold vállalat ellen, ezt azonban
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tavaly (2008-ban – tud. megj.) ősszel a kolozsvári ítélőtáblán jogerősen elvesztette. A
Transgold ugyanis csődöt jelentett, aktívumait pedig (2006-ban, 4,5 millió euróért – tud.
megj.) a brit Oxus Gold részvételével alapított Romaltyn cég (és a KazakhGold Group Ltd. –
tud. megj.) vette át. Később az Oxus eladta a Romaltyn-részvények általa birtokolt
ötvenszázalékos pakettjét az orosz-brit tőkével működő KazakhGold vállalatnak. Lapunk
információi szerint ez utóbbi cég már tavaly (2008 nyarán – tud. megj.) benyújtotta kérelmét a
romániai illetékes fórumokhoz a Transgold vállalat újraindítására. Persze ugyancsak
ciántechnológiával dolgoznának, és szintén az elhíresült nagybozintai tározót használnák a
technológiai folyamatban keletkezett ciántartalmú zagyok ülepítésére.”
Azóta mindössze annyi változás történt, hogy KazakhGold részvényei átkerültek a Mihail
Prokhorov orosz milliárdos tulajdonát képező Polyus Gold cég birtokába. A környezetvédelmi
engedélyezés folyamata azonban már másfél évvel ezelőtt elindult. 2008 októberében a
kolozsvári környezetvédelmi hatóság képviselője közölte: az Oxus Goldot képviselő Romaltyn
Mining vállalatnak már csak a ciános zagyot a nagybozintai tározó felé szállító csőrendszert
kell rehabilitálnia ahhoz, hogy a környezeti engedélyt megkapja. Nagy a tét: a Nagybánya
határában korábban, 1989 előtt felhalmozott nyolc millió tonnányi zagy tonnánként 0,3 gramm
ciánozással kivonható aranyat tartalmaz, ami összesen mintegy 2,5 tonnányi aranyat jelent.
A KazakhGold Group Ltd. tavaly 2008. január 30-án közölte a londoni tőzsdén – és erről a
Reuters tőzsdei hírszolgálata is részletesen beszámolt –, hogy a nagybányai gyár újratervezési,
illetve a zagytározó megerősítésének a munkálatai befejeződtek, és hogy a gyár
újraindításához szükséges munkálatok gőzerővel haladnak. A Polyus Gold csak folytatja tehát
a már rég elindított lobbizást a szükséges működési engedély beszerzése végett.
12.14.21. Tudatosan gyengítették az eurót?395
Tiltott összejátszás gyanúja miatt vizsgálatot indított a washingtoni igazságügyi minisztérium
az euró gyengülésére spekuláló fedezeti alapok, köztük Soros György cége ellen.
A New York-i üzleti lap szerint a minisztérium levélben kért fel több fedezeti alapot, köztük
az amerikai-magyar üzletember Soros Fund Management LLC nevű társaságát, hogy küldjék
be az euróval kapcsolatos piaci műveletek dokumentációját és e-maileket – írta szerdán a The
Wall Street Journal (WJS).
A levél február 26-án kelt, éppen azon a napon, amikor a WSJ egy szűk körű vacsoráról
számolt be. Ezen vezető fedezeti alapok képviselői vettek részt, és arra jutottak, hogy paritás
alakulhat ki a dollár és az euró között, vagyis előfordulhat, hogy 1 dollár 1 eurót ér - írta a
WSJ, amely szerint a találkozó idején az euró gyengülésére spekuláló nagyszabású műveletek
indultak a piacon.
Az euró a tavaly decemberi 1,51 dolláros árfolyamról mostanáig 1,36 dollárig gyengült.
12.14.22. Véget vetnek az egyiptomi szervkereskedelemnek396
Az egyiptomi országgyűlés elsöprő többséggel megszavazta a szervátültetésre vonatkozó
törvényt, hogy gátat lehessen szabni a virágzó szervkereskedelemnek és - turizmusnak.
A törvény tiltja a szervek és transzplantátumok kereskedelmét egyiptomiak és külföldiek
között, kivéve akkor, ha a felek házastársi viszonyban állnak egymással. Az állami
kórházakban a műtéteket a kormány finanszírozza.
Az ENSZ adatai szerint szegény egyiptomiak százai adják el veséjüket és májukat évente
azért, hogy élelmiszert tudjanak vásárolni maguknak, és kifizethessék adósságaikat. Az
Egészségügyi Világszervezet januárban a törvényjavaslat előzetes elfogadását jelentős
lépésként értékelte a törvénytelen szervkereskedelem megfékezése szempontjából.
"A törvény jóváhagyása fantasztikus lépés, amely reményt ad sok ezer betegnek, akik hosszú
ideje várnak életmentő szervátültető műtétre"- nyilatkozta Hussein A. Gezairy, a WHO keletföldközi-tengeri regionális igazgatója.
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A törvénytervezet azonban ellentmondásokat is szült, különösen a halál definícióját tekintve.
Az új jogszabály szerint egy az egészségügyi minisztérium égisze alá tartozó háromtagú
bizottságnak kell meghatároznia egy sor vizsgálattal, hogy a donor valóban meghalt-e. A
törvény értelmében a szerv eltávolítása a bizottság állásfoglalása előtt emberölésnek minősül.
A WHO becslései szerint Egyiptomban körülbelül 42 ezer ember vár szervátültetésre. Bár a
donorok többsége szegény és a jobb élet reményében vállalkozik tettére, nem mindegyikük
önkéntes. A kényszerített "szervadományozásokról" szóló beszámolók miatt Egyiptom a nem
túl hízelgő "Közel-Kelet Brazíliája" gúnynevet kapta.
12.14.23. Hackerek és a nagyvállalatok együtt a katasztrófahelyzetek megoldásáért397
A legnagyobb iparági cégek, a Microsoft, a Google, és a NASA, valamint hackerek első
alkalommal fogtak össze, hogy kifejezetten vészhelyzetekre szabott, kommunikációt elősegítő
alkalmazásokat hozzanak létre.
A „Random Hacks of Kindness” fantázianévre hallgató kezdeményezés nyitó összejövetelét
tartották meg a hét végén Kaliforniában. A Google, Microsoft, vagy éppen a Yahoo ellenfelek
lehetnek egyes területeken, de ezúttal partnerként működnek együtt a NASA-val, és első
alkalommal hackerek egy csoportjával, hogy megkönnyítsék a kommunikációt
vészhelyzetekben. Az ilyen események alkalmával az információ áramlásának biztosítása
létfontosságú, ám éppen ilyenkor blokkolnak le a legnagyobb rendszerek. A mobiltelefonos
hálózatokat gyakorlatilag lehetetlen olyan igénybevételre méretezni, amikor majdnem minden
előfizető egyszerre próbálja tárcsázni rokonait, szeretteit, ismerőseit. Az ehhez hasonló
túlterheltségi és hardveres problémákra, például hálózat megszakadására keresnek
megoldásokat a résztvevők. A cégek külön-külön már eddig is próbálkoztak ilyesmivel, és a
NSA is több megoldást kidolgozott, de most összehangolnák az erőfeszítéseket, megosztanák
a fejlesztések részleteit, a kódokat közkinccsé tennék, illetve a hackerektől várnak friss
ötleteket. Felmerült például hardveres hálózati hiba esetén, mondjuk földcsuszamlás után a
helyi hálózatok használata a nagyobb rendszerek kiváltására, például a rengeteg kisebb WiFi
adó összehangolásával egy egyszerű vészhelyzeti szoftver alkalmazásával.
Számos megoldás már most is működik, például a tavalyi kaliforniai bozóttüzeknél használták
a NSA GeoCam rendszerét, melynek segítségével a GPS-el rendelkező mobiltelefonokkal
küldött képeket a koordináták alapján egyetlen rendszerbe illesztették, ahol azután a
mentőegységek nyomon követhették a lángok terjedését, illetve a bekövetkezett és fenyegető
károkat. De nem csak ilyen összetett alkalmazásokról van szó, szintén NSA fejlesztés az az
egyszerű kis program, mely a mobilhálózatok túltelítődése esetén lehetetlenné váló, rendszert
leterhelő beszélgetések helyett egy nagyon apró SMS alapú üzenetet küld a megadott számra,
ahol a program másik fele aktiválódik, és MMS jellegű videó üzenetben értesíti az illetőt a
vészhelyzetekben legfontosabbról, vagyis „I’m OK!”
12.14.24. Allah nukleáris birodalma398
Érthetetlen, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió mindössze semmitmondó
szankciókkal fenyegeti a teheráni rezsimet, ahelyett, hogy valóban hatásos politikai és
gazdasági bojkottal próbálnák megtörni Irán Izrael-ellenes politikáját és fegyverkezését.
Az amerikai szenátus éppen a világtörténelem legmagasabb katonai költségvetését
szentesítette, még 30 ezer katonát küld Afganisztánba egy "megfoghatatlan, láthatatlan
ellenség" legyőzésére. Irakban egy végeláthatatlan konfliktus emészti fel a dollármilliókat.
Gondolom, nem én vagyok az egyetlen, akiben felébredt az érzés, hogy az iszlám radikálisok
elleni háborúk miatt Izrael védelme mintha feledésbe merült volna. Pedig a valós ellenség,
Mahmud Ahmadinezsád iráni elnök személyében, sokkal reálisabb, mint anno a Szaddam
Husszein ellen sebtében összedobott bizonyítékok összessége volt.
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Teherán uránt dúsít, dolgozik egy kisebb, új típusú nukleáris robbanófejen és nincs állami
ünnep, amelyen ne tagadnák a holokausztot és nem fenyegetnének Izrael totális
elpusztításával. A veszély akkor lett számomra még kézzelfoghatóbb, amikor egy delegációval
Phenjanban, Észak-Koreában jártam. Az Iran Air légitársaság gépe pár perccel utánunk landolt
egy magas rangú katonai küldöttséggel a fedélzetén.
Mind a helyi, mind a nemzetközi híradások megerősítették gyanúmat, hogy az irániak
látogatása összefügg az észak-koreai "Taepodong 2" rakéta kísérleti startjával.
Az állandó élelmiszer- és üzemanyaghiánnyal küszködő kommunista ország a világ egyik
vezető rakéta exportőre. "Nodong", valamint a "Taepodong 1" és "Taepodong 2" rakétái
joggal keltették fel a mullah rezsim érdeklődését. A "Taepodong 2" egytonnás nukleáris
robbanófejjel 3500 kilométer hatótávolságú. Iránnak már sikerült a nyolc évvel ezelőtt tesztelt
"Taepodong 1"-et továbbfejlesztenie "Shahab-5" néven. Nemrég a "Shahab-6"-ot is hadrendbe
állították.
Mivel teheráni atomtudósok éppen egy könnyített taktikai robbanófejen dolgoznak, amely
mindössze 350 kg súlyú, érthető, hogy Kim Dzsong Il mérnökei baráti szeretettel fogadták
iráni kollégáikat. Az amerikai légierő hírszerzői szerint ezzel 4300 km távolságra is
eljuttatható az atomfegyver. Irán így képes taktikai célokra csapást mérni Izrael egész
területén, Észak-Korea pedig elérhet célpontokat Alaszkában és feltehetően Kaliforniában is.
Ezen felül Phenjannak fontos, hogy csökkentse a rakéta súlyát, mivel a folyékony meghajtó
anyaggal működő, 32 m hosszú, 2,2 m átmérőjű, kétlépcsős fegyver viszonylag lassúnak
számít, és "Patriot" típusú elhárító rendszerrel könnyen megsemmisíthető.
Ezen információk birtokában érthetetlen, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió
mindössze semmitmondó szankciókkal fenyegeti a teheráni rezsimet, ahelyett, hogy valóban
hatásos politikai és gazdasági bojkottal próbálná megtörni Irán Izrael-ellenes politikáját és
fegyverkezését. Sőt, mintha rosszallva néznék Jeruzsálem önvédelmi törekvéseit, mint a
nemrégiben megtartott manővert, amelyben az izraeli légierő célzottan az iráni Natanz
urándúsító megsemmisítését gyakorolta.
Közel-Kelet szakértők, mint pl. a brit Alastair Crooke még ennél is tovább mennek. Szerinte
Izraelnek el kellene fogadni Irán vezető szerepét a térségben, és dialógust kezdeményezni a
Hezbollah-al és a Hamásszal. Holott mindkét terrorszervezet már többször bebizonyította,
hogy alkalmatlanok diplomáciai tárgyalásokra. Elég, ha visszagondolunk a 2006-os
rakétatámadásokra, amikor a Hezbollah Libanonból rakéták ezreit lőtte ki Izraelre, amelyek
iráni gyártásúak voltak.
Iráni katonatisztekkel folytatott beszélgetéseim sem tették optimistábbá a képet.
Ahmadinezsád egyre paranoiásabb saját vezérkarával szemben is. Nem bízik az "intellektuális
hadvezetésben", mivel kételkedik Allahhoz és az Iszlám Köztársasághoz való teljes
lojalitásukban. Főleg a külföldi egyetemeken végzett, vagy nyugaton élő rokonsággal bíró
katonai vezetők gyanúsak az iráni titkosszolgálatnak.
Az elnök és a mullahok sokkal inkább bíznak a "Paszdaran"-ban, a Forradalmi Gárdában.
Ezek alacsony iskolázottsággal rendelkező (legtöbbje csak Korán-iskolát végzett) tagjai
feltétlenül hűek a kormányhoz, és fanatikusan gyűlölik Izraelt. A gárda jelenleg 125 ezer
tagból áll, és egyre fontosabb szerepet kap az ország védelmi struktúrájában.
Az iráni légvédelem egyik vezérezredese szerint Ahmadinezsád üldözési mániája kezd
Sztálinéval vetekedni. Az elnök retteg egy katonai puccstól, amelyet esetleges nyugatbarát
tisztek hajthatnak végre. A tiszt szerint Izrael annál inkább fenyegetett, minél több
beleszólásuk van a "paszdaraniknak" a védelmi politikába. A mérsékelt katonai vezetés nem
reszkírozna egy nukleáris összecsapást Izraellel.
Pakisztánnak még a CIA-t is sikerült "hülyére vennie", amikor Abdul Qadir Khan, az
atombomba atyja megalkotta az első "iszlám bombát". Most viszont Teherán a nemzetközi
médiumoknak azzal henceg, hogy létezik Natanzon kívül egy második titkos urándúsító
üzemük is. Nem kell katonának vagy biztonságpolitikai szakértőnek lenni ahhoz, hogy
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átlássuk a mullah rezsim mesterkedését. Egy atomfegyver van készülőben, a
hordozórendszerrel egyetemben.
Amerika is csupán szerény kardcsörtetéssel reagált eddig. Bemutatták új bunkerpusztító 14
tonnás bombájukat, a "Massive Ordnance Penetratort", amely a Pentagon szerint képes
megsemmisíteni földalatti üzemeket is, mint Natanz. Ám mint látjuk, Teherán nemigen
hatódott meg Washington új kedvencétől. Sőt, minden fenyegetés ellenére megrendelt 4 ezer
speciális mágnest és 2 ezer centrifugát, amelyek elengedhetetlenek az urándúsításhoz. Ilyen
mennyiségű felszerelés a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA) szerint csak
atomfegyverek előállításához szükséges. Irán jelenleg feltehetően Pakisztántól vásárolt
centrifugákat használ.
Sajnos a nyugat gyengekezűsége csak növeli Teherán magabiztosságát. Modzstaba Szolnour, a
Paszdaran egyik vezetője nyilatkozta az IRNA iráni hírügynökségnek: "Ha Izrael megtámad
minket, a válasz nagyon gyors lesz. Mielőtt a porfelhő elülne nálunk, rakétáink már Tel Aviv
szívébe csapódnának."
Irán naponta bizonyítja, hogy besorolása a terrorizmust támogató országok közé több, mint
jogos. Az iraki síita milíciák támogatása, az afgán haduraknak szóló fegyvertámogatások és a
demokratikus ellenzék bebörtönzése magáért beszél. Irán nemcsak destabilizálja a középkeleti régiót, hanem feltehetően egy támadó háború előkészítésén is dolgozik. Nem kellene
megvárni, amíg ez fenyegetés egy konkrét összecsapásba torkollik.
Főleg Washingtonnak kellene átgondolnia saját Irán-politikáját, nehogy Afganisztán és Irak
után még egy bakot lőjenek. Ám most nem azzal, hogy háborúba bonyolódnak, hanem hogy
tétlenül nézik, amíg Teherán lépéselőnyre tesz szert. Egy nukleáris arzenállal rendelkező
iszlám diktatúra lefegyverzése lehetetlen feladat lesz.
12.14.25. Eldönthetjük azt is, ki szülessen meg, ki ne. A gének lázadása.399
Tudósok szerint mérföldkő az orvostudományban, hogy megismerhető az ember „genetikai
tervrajza”. Az amerikai Human Genom Projekt jelentőségét sokan az atom felfedezéséhez
hasonlítják. A genetika fejlődése fordulatot hozhat a gyógyászatban, de vezethet társadalmi
válságokhoz is.
Czeizel Endre orvos genetikus a „genetikai tervrajzot” 3,2 milliárd betűből álló
kódrendszerhez hasonlítja. Ha a genetika nyelvén akarnánk megfogalmazni, mi az ember, 700
vaskos kötetet kellene teleírnunk. Mindenesetre amerikai tudósok ígérik: hamarosan ezer
dollárért bárki megismerheti „genetikai sorsát”. Megtudhatjuk: hány évesen, milyen
betegségben fogunk meghalni. Ha kiderülne, hogy – tegyük föl – hatvanévesen infarktus
végez velünk, már ifjan a megfelelő orvosságokat kezdhetnénk szedni.
Ám sokan úgy vélik: a genetikai kísérleteknek káros következményeik is lehetnek.
– Eldönthetjük akár azt is: ki szülessen meg, ki nem. A Down-kór már ma is kimutatható a
magzatnál, s az anyák többsége ilyenkor megszakítja a terhességet. Ahogy fejlődik a genetika,
annál több információt tudhatunk meg a magzatról – mondja Czeizel.
De vajon meddig terjedhet a szülők „szelektálási” joga? Czeizelt sok szülő keresi fel azzal:
szeretné, ha – mondjuk – a negyedik lánya után fia lenne. Csakhogy ezt a genetikai
beavatkozást európai egyezmény tiltja.
Kovács József bioetikus, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének docense
nemzetközi felmérést említ: a szülők többsége – ha választhatna – fiúgyereket akarna,
legalábbis elsőszülöttnek.
– Ez oda vezethetne, hogy a következő generációnak körülbelül nyolcvan százaléka lenne
hímnemű – magyarázza a bioetikus.
Még bonyolultabb etikai problémák vetődnek fel a lombikbébiprogramnál. Itt az orvos választ
az embriók közül, melyiket ültesse be az anyaméhbe. Választhat véletlenszerűen. De dönthet
genetikai vizsgálat alapján is.
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– Ez utóbbit több helyen, például Németországban, Ausztriában is tiltják. Mert morális kérdés
az is: milyen szempont szerint válogat az orvos – folytatja Kovács József.
Vannak, akik úgy látják: nem sérti az orvosi etikát, ha mindig az egészséges embriót ültetik
be. Mások ezt diszkriminációnak tartják a fogyatékosokkal szemben: nekik is ugyanolyan
joguk van az élethez, mint másoknak. A bioetikus példát is hoz: egy siket házaspár
lombikbébiprogramon vett részt. Betegségüknek genetikai oka volt, ezért az orvos
megkérdezte tőlük, egészséges vagy siket embriót ültessen-e be. A doktor döbbenetére a
szülők siket gyereket akartak, mondván, ha ép hallású lenne, sem a hallók, sem a süketek közé
nem tartozhatna igazán. „Fogyatékosként” legalább a siketek között otthon érezheti magát.
Másik eset: egy kislány súlyos vérképződési zavarban szenvedett, amely csak a
köldökzsinórvérből nyert őssejttel gyógyítható. Az őssejthez olyan újszülött kellett, aki
genetikailag hasonlít a beteghez. A szülők vállaltak még egy gyereket. A „lombikembriók”
közül az orvos azt választotta ki, amelyik legjobb donora lehet a kislánynak. És a baba
köldökzsinórjából vett őssejt meggyógyította a testvérét.
– Óriási vita lett belőle: az orvosok átlépték az etikai határt. A második gyerek nem önmagáért
született meg, hanem hogy „eszközként” használják nővére gyógyításához – magyarázza
Kovács József.
Sokan máris arról fantáziálnak: a jövőben kívánságlista alapján lehet majd gyereket rendelni.
Képzeljük el: a leendő szülők a genetikusnál „katalógusból” kiválasztanak egy szőke, deltás,
kétszázas IQ-s fiatalembert, hogy ilyet szeretnének. Czeizel szerint ez ostobaság: – Nem
tudunk beavatkozni az embrió génjeibe. Száz éven belül ez elképzelhetetlen.
Kovács József nem ennyire nyugodt: – Tizenöt éve még a klónozásról is azt mondták:
legfeljebb a távoli jövőben lehet majd emlősöket klónozni. Azóta megvalósult. Technikailag
még nem tartunk ott, hogy „tökéletes” gyerekeket tudjunk „létrehozni”. De reális veszély,
hogy a genetika „árucikké” válhat.
A bioetikus szerint a tudomány hamarosan eljuthat odáig, hogy jobbnál jobb genetikai
tulajdonságok közül válogathatunk. A szülők pedig nyilván azt szeretnék, hogy nekik legyen a
legokosabb, legszebb csemetéjük. És a „génlicitben” annak lesz előnye, akinek vastagabb a
pénztárcája. Eddig a „genetikai rulett” döntött arról, milyen génjei lesznek az utódnak. A
véletlenen múlott az öröklődés, szegényeknek is születhetett zseniális gyermekük.
– Megeshet majd, hogy egy gazdag ember már nemcsak a vagyonát hagyja az utódjára, hanem
a legjobb géneket is. Amelyeket ő szintén továbbörökíthet. Ez biológiai alapú kasztrendszer
kialakulásához vezetne, és a demokrácia végét jelentené – fest sötét jövőképet Kovács József.
Azért tegyük hozzá: a tudósok fölismerték a genetika veszélyeit, és szigorú a nemzetközi
szabályozás.
– Általános elv: génterápia csak gyógyítás céljával végezhető. Tilos olyan beavatkozás,
amelynek örökletes következményei lennének – mondja Kovács.
De ami ma tiltott a genetikában, később akár legális is lehet. Az etikai normák ugyanis
változnak. Például az első lombikbébi 1978-ban született meg: korábban ezt a módszert is
elítélték.
Az etikai tilalom gyakran már magára a genetikai kutatásra is vonatkozik. A tudósok ugyanis
attól tartanak: ha valami technikailag megoldható lesz, azt meg is fogják valósítani. Például az
emberklónozás mindenhol tiltott. Angliában elvben megengedik a terápiás klónozási
kísérleteket. Ott az az álláspont: erről a gyógymódról nem szabad lemondani. Ha a betegnek
esetleg új szívre vagy hasnyálmirigyre lesz szüksége, egyszer majd klónozhatják a testi
sejtjeit. Ebből olyan embriót hozhatnak létre, amelynek a génállománya azonos a páciensével.
Az embriót néhány nap múlva elpusztítják, az őssejtjeiből új szerveket „fejlesztenek ki” a
beteg számára. De ez is felvet etikai problémákat. Már önmagában az is hátborzongató: azért
teremtsük meg önmagunk klónozott embrionális példányát, hogy a sejtjeit saját
gyógyításunkra használjuk fel.
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– Ezzel az eljárással később esetleg újakra cserélhetjük az idővel tönkrement szerveinket is –
jegyzi meg a bioetikus.
Hozzáteszi: a génterápia esélyesebb lehet embriónál, mert elegendő egy sejtbe „belenyúlni”.
De egy felnőtt esetében szinte lehetetlen ez a beavatkozás: már több száz milliárd sejtről van
szó.
Van olyan betegség, amelyet egyetlen hibás gén okoz. Az orvosok azt remélték: csak ki kell
venni a rossz gént, helyére beültetni a jót, s a beteg meggyógyul. Kiderült: ez sem ilyen
egyszerű.
– Az emlőrákot is egyetlen gén okozza. De hiába fecskendezném be a rákos szövetbe az
egészséges gént, nem tud beépülni a rákos sejt magjába. Azaz: semmi nem történne.
Génátültetéssel eddig csak csontvelőbetegségeket sikerült kezelni. Tizenkét gyereknél
végezték el az eljárást, közülük négynél már leukémia alakult ki – említi Czeizel.
A természet úgy alkotta meg a „genetikai tervrajzot”, hogy nem lehet csak úgy kikapni valamit
az emberből, berakni helyette valami mást, mert felborul az egész rendszer. A látásért, a gyors
futásért is egy-egy gén felel. Elvileg létrehozhatunk majd olyan szuperlényt, aki ötszáz
méterről olvassa el a betűket, s rakétaként száguld. Csak lehet: már egy náthába belehal.
A lelkes tudósok nem adják fel a harcot. Például már sikerült óriási izomzatú egeret
„előállítani”. „Schwarzenegger egérnek” nevezték el. Csakhogy a génkezelt „terminátor”
annyira félénk, hogy elbújik egértársai elől.
De azt is kiderítették már: a csótány génje kitűnően véd a kozmikus sugárzástól. Egy amerikai
genetikus szerint a jövőben sokkal biztonságosabban tudnánk űrutazni, ha csótánygént
ültetnénk be az emberbe. Ám a kérdés itt is az: milyen utóhatásai lennének a kezelésnek? Ad
absurdum: beteljesedne a Kafka-novella, amelyben a főhős arra ébred, hogy rovarszerű lénnyé
változott át?
A genetikai kutatások arra is figyelmeztetnek: szuperlények tervezgetése helyett jobban
járnánk, ha saját planétánkon próbálnánk humánusabb társadalmat teremteni.
Akadnak, akik annyira vágynak az öröklétre, hogy hibernáltatják magukat. Remélik: halálos
betegségükre az orvostudomány talál majd egyszer gyógymódot. Addig békésen „alszanak” a
mínusz 190 fokos folyékony nitrogénban.
Amerikában van, ahol nem tiltják az ilyen „emberfagyasztó központokat”: bár a lefagyasztás
170 ezer dollárba kerül, eddig mintegy hetven embert hibernáltak, s több mint hétszázan
várják „fagyos jövőjüket” – előjegyzésben.
Pedig a hibernálás eredményessége kétséges. Nem biztos, hogy az emberi szervezet sérülés
nélkül kibír évtizedeket mélyhűtötten. S ha közben tönkremegy a hibernáló cég, vagy műszaki
hiba miatt leolvad mindenki?
– Én a pszichés következményeket tartom a legsúlyosabbnak. Képzeljük el: valaki az 1700-as
években hibernáltatta magát, és most felébred. Számára ez teljesen idegen világ, már az
ükunokái is rég meghaltak. Lehet, hogy az időközben felfedezett szertől a beteg
meggyógyulna, de vajon akarna-e így élni? – véleményez Kovács József bioetikus.
12.14.26. Igazságot a szcientológusoknak!400
A 100 legbefolyásosabb magyar szcientológusról szóló gyűjtemény sok helyen sokféle
biztosítékot kicsapott. Mivel éppen nem volt más – úgymond – veszély az országban, a lista
okán a Heti Válasz lett az aktuális közellenség. Pedig az egész nem nagy varázslat: ha van egy
egyház, ami több országban nem működhet egyházként, és idehaza is figyeli tevékenységét a
Nemzetbiztonsági Hivatal, akkor érdekes lehet, hogy kik alkotják felvállaltan a szervezet
törzsgárdáját. És itt a felvállaltan kifejezés a lényeg, mert ezzel máris kiküszöböltük a
személyes adatokkal való jogtalan visszaélés vádját, hiszen ha valaki közli mondjuk az iWiWes adatlapján, hogy mit tudom én hányad fokú szcientológus akármi, és már csak két
méregdrága tanfolyam választja el attól, hogy lézerkarddal vívhasson meg a főgonosszal,
akkor ne csodálkozzon, ha erről az egész ország tudomást szerez.
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No, de nem is ebből lett az igazi kavarodás, hanem az egyház ellencsapásából, merthogy volt
ám olyan is, csak nem úgy, ahogy az a sajtó rajtunk kívül eső részében megjelent. A hír, amit
még a Magyar Távirati Iroda is közzé tett, arról szólt, hogy a szcientológusok elektronikus
lejárató kampányba kezdtek Szőnyi Szilárd ellen, amiből Szőnyi kolléga is igaz, meg a
szcientológusok is igazak, és az elektronikus levelek is valóságosak, csak hát mégsem
beszélhetünk lejárató kampányról. Csúnya levelek azok érkeztek a szerkesztőségbe, volt itt
emlegetve bőszen a fasizmus, meg a pokol, ahova mindannyian kerülni fogunk, a lap le is
közölt belőlük néhány leközölhetőt, lejáratás azonban nem történt. A Magyarországi
Szcientológia Egyház tehát ez ügyben ártatlan, mint a ma született bárány.
Mondjuk a szerverünk három izzasztó napon van túl bizonyos túlterheléses támadás okán, de
ezt meg bárki összehozhatta, ezért hagyjuk, szóra sem érdemes. És viccesen alakult a
szcientológiáról szóló online szavazás is, de az is más tészta.
Ami viszont tényleg figyelemreméltó, az a már említett veszélyreflex. Ahogy a feketelista
szagú félelem – már elnézést a képzavarért – végigborzongott a liberális oldalon. A jelenség a
Hírszerző.hu oldalon csúcsosodott ki Gavra Gábor Leplezzük le a 100 legbefolyásosabb
zsidót! című publicisztikájában, mindjárt az elején (illetve a végén is, mert ez volt a jegyzet
csattanója), emígyen: "A magyar jobboldal szabadságellenes törekvéseinek célpontja ma a
Szcientológia Egyház, ez a nem éppen rokonszenves képződmény. De ha ma nem kelünk a
védelmére, holnap bármelyikünk sorra kerülhet."
Hát, rossz hírem van, kedves Gavra Gábor, mert máris sorra vagy kerülve. Ugyanis
önszorgalomból, és nem a Fidesz nyomására, meg szabadságellenes gerjedelmemben, ami
ugye minden jobboldalinak a sajátja (biztos a rendszerváltás árthatott meg nekünk) elkezdtem
összeállítani a 100 legbénább magyarországi hisztéria adatbázisát, és bizony ez a
bármelyikünk sorra kerülhet felütés rajta van a listán. Szóval indulhat a rettegés.
12.14.27. Titokzatos romániai vállalkozó szabná át a hazai távközlési piacot401
Átrajzolhatja a magyar távközlési piac erővonalait a legnagyobb hazai alternatív szolgáltató,
az Invitel értékesítése. A több mint egymillió előfizetőt magénak tudható társaság többségi
tulajdonrészéért egy amerikai kockázatitőke-társaság mellett a Pannon-féle Telenor, valamint
a titokzatos nagyváradi vállalkozó, Teszári Zoltán DigiTV-jének romániai anyavállalata szállt
versenybe.
Két nagy és egy kicsi – madártávlatból így néz ki ma a magyar vezetékes távközlési piac. A
liberalizáció nyomán létrejött kicsi, regionális szolgáltatókból mára csak egy maradt meg
önállónak: a UPC által tulajdonolt Monortel. Az elmúlt évben lezajlott felvásárlások nyomán
pedig másodiknak zárkózott fel – a Magyar Telekom mögé – az Invitel. Márton György, a
Nemzeti Hírközlési Hatóság szóvivője szerint a kevés szereplő dacára jó versenyhelyzet van a
piacon.
Nem sok olyan ország van Európában, ahol az egykori monopolszolgáltató mellett jelentős
piaci potenciállal rendelkező alternatív cég is ki tudott volna fejlődni. Az is ritkaságszámba
megy, hogy nálunk a szolgáltatók a gyakorlatban is versenyezhetnek egymás szolgáltatási
területén. Így vonzó célpontja lehet a befektetőknek a magyar vezetékes telefónia, még akkor
is, ha a mobilok térhódítása nyomán évek óta zsugorodik világszerte a vezetések telefonok
piaca. A lépéskényszerben lévő cégek ugyanis igyekeznek mind több szolgáltatást nyújtani
egyetlen csomagon belül. Ebbe a folyamatba illeszkedik a Magyar Telekom őszi átalakítása is,
mely egy márkanév, a T-Home alá sorolta az összes vezetéken elérhető szolgáltatását.
Nem csak a mobilok jelentik a hazai szolgáltatók számára a kihívást. Magyarországon európai
viszonylatban is magas a kábeltévé-ellátottság, a szolgáltatók pedig olcsó telefonálási
lehetőségeikkel mind nagyobb részt hasítanak ki a telefonpiacból. A telefontársaságok
válaszul bemerészkedtek a tévészolgáltatás területére: mind a Magyar Telekom, mind az
Invitel elindította a webes alapú tévéelérését, az IPTV-t. Ám a várt boom egyelőre elmaradt: a
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korábban 2008-ra remélt több százezer előfizető helyett mindössze néhány tízezren éltek eddig
az IPTV nyújtotta lehetőséggel.
Most mégis tulajdonosváltás előtt áll a második legnagyobb hazai szolgáltató: a dán TDC
távközlési cég eladja a Hungarian Telephone and Cable Corp.-ban lévő (HTCC) csaknem
kétharmados részesedését. A HTCC itthon Invitel néven nyújtja szolgáltatásait, miután az
elmúlt években bevásárolt a térség távközlési piacán. A cég megvette az osztrák székhelyű
Memorex Telex Communications AG 95,7 százalékát, s ezáltal a legnagyobb nemzetközi
nagykereskedelmi szolgáltató lett Közép- és Kelet-Európában. Tavaly áprilisban aztán
megkapta a magyar és a román versenyfelügyeleti hatóságok jóváhagyását az Invitel
Távközlési Szolgáltató Zrt. felvásárlására.
A Gazdasági Versenyhivatal 2007 októberében jóváhagyta azt is, hogy az Invitel
megvásárolhassa a svéd Tele2-től a Tele2 Magyarország Kft.-t. A HTCC csoport vállalkozásai
végül idén januárban az Invitelbe integrálódtak. A cég elnevezése az átalakulás után Invitel
Távközlési Zrt. lett. Az Invitel Távközlési Zrt.-be olvadt a Hungarotel Zrt., a Molnak
távközlési szolgáltatásokat nyújtó Pantel Kft., a HTCC Kft. és az Euroweb Zrt. is. A cég
szolgáltatásaival az 54-ből 14 koncessziós területen a magyar lakosság 21 százalékát fedi le, a
volt koncessziós területeken 95 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik.
Az Invitelért ringbe szállók köre alapján komoly versenytársra számíthat a Magyar Telekom.
E szempontból kevésbé izgalmas a Mid Europa Partners nevű kockázatitőke-társaság
pályázata a pakettre, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ez a cég éppen tavaly adta el
470 millió euróért az HTCC-nek az Invitel Zrt.-t. A másik pályázó, a norvég Telenor, mely
itthon a Pannon mobilszolgáltató révén van jelen. A Pannon az Invitel esetleges
megszerzésével megvetné a lábát a vezetékes szektorban is, jelentős lépést téve afelé, hogy
behozza a T-csoporttal szembeni lemaradását. Számára komoly üzleti lehetőséget
eredményezne, ha részt kaphatna a dinamikusan növekvő széles sávú internet piacból,
valamint megszerezhetné az Invitel regionális nagykereskedelmi ügyleteit. A tranzakció
érdekessége a két cég kapcsán, hogy korábban épp a HTCC szemelte ki magának mobilos
befektetési célpontként a Pannont.
Az utolsóként kiszivárgott kérő, a Romania Cable Systems and Romania Data Systems
(RCS&RDS). A titokzatos nagyváradi vállalkozó, a leggazdagabb erdélyi magyar, Teszári
Zoltán tulajdonában lévő cég DigiTV néven elsősorban műholdas és kábeltévé szolgáltatással
már jelen van Magyarországon. A DigiTV nem bánt kesztyűs kézzel a piaci szereplőkkel:
agresszív fellépésével és a korábbi szolgáltatókhoz képest rendkívül kedvező áraival
megjelenéskor rögtön kimutatta oroszlánkörmeit. Két év alatt négyszázezer előfizetőt csábított
magához – még akkor is, ha szolgáltatását sok minőségi kritikával illettik –, és ezzel erős
árversenyre késztette a versenytársakat. A fapados tévészolgáltatóként is emlegetett DigiTV a
saját rendszerén is nyújt internet- és telefonszolgáltatást. Azzal azonban, hogy bejelentkezett
az Invitelre, hatalmas optikaikábel-rendszerrel és a 1,1 millió előfizetővel bővíthetné
magyarországi érdekeltségeit. Az RCS&RDS-től pedig korántsem idegen, hogy meghatározó
részt hasítson ki a magyar telefonpiacból: korábban terjengtek olyan sajtóhírek, hogy negyedik
szereplőként új mobilszolgáltatást indítana.
A HTCC piaci értékét a bennfentesek egymilliárd euró körülire becsülik. A cég bevétele az
első félévben majdnem megkétszereződött: 97 százalékkal 279,5 millió dollárra (47,2 milliárd
forintra) emelkedett az Invitel beszámításával az egy évvel korábbi 142 millióról (23,9
milliárdról). Ugyanakkor az RCS&RDS pályázatát kiszivárogtató Ziarul Financiar romániai
üzleti-pénzügyi napilapnak Alexandru Oprea, az RCS&RDS vezérigazgatója úgy nyilatkozott:
800 millió eurós (194 milliárd forint) tranzakcióra számít az Invitel eladása kapcsán,
hozzátéve: azért „alkudható” összegről van szó.
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12.14.28. Vannak titkosszolgálati akciók a szlovákiai magyarok ellen?402
Egy volt titkosszolgálatos is állhat a szlovákiai magyarság számára autonómiát követelő
Harmónia AT nevű civil szervezet létrejötte mögött – írta nemrég a pozsonyi magyar napilap
az Új Szó. Vladimir Meciar idején a szlovákiai magyar közszereplőket megfigyelte a
titkosszolgálat, és történt néhány provokáció is. Megpróbáltunk utánajárni, hogy léteznek-e a
szlovákiai magyarság diszkreditálását célzó akciók a szlovák titkosszolgálatok részéről.
A Szlovák Információs Szolgálat (SIS) egykori vezető munkatársának a számítógépéről
küldték el az autonomista törekvéseiről ismert Harmónia AT polgári társulás alapszabályát –
írta nemrég a pozsonyi Új Szó. A lap szerint a Harmónia AT programtéziseit tartalmazó
dokumentum elektronikus változatát Igor Cibula hozta létre, éspedig a Volt Hírszerző Tisztek
Szövetségének (ABSD) számítógépén.
A magyar autonómiatörekvések máig kiverik a biztosítékot a szlovák politikai életben, így
igen érzékeny területnek számítanak a szlovákiai magyarok számára is. Szlovákiai magyar
körökben ezért is keltenek rendszeresen megütközést például Orbán Viktor szavai a kettős
állampolgársággal, vagy a magyar képviselők határon átnyúló együttműködésével
kapcsolatban, a magyar érdekekért.
Igor Cibula ugyanakkor korábban jó kapcsolatban állt Ján Slotával, és többször is tett
soviniszta, magyarellenes kijelentéseket. Maga Cibula az ügy kirobbanásakor azt mondta,
évek óta nem beszélt már Slotával. Köteles László, a szlovák parlament titkosszolgálati
bizottságának MKP-s delegáltja ezzel kapcsolatban azt mondta a Hírszerzőnek, az ABSD nem
áll kapcsolatban a SIS-el.
A SIS egykori tagjai ugyanakkor rendszeresen a hírek szereplőivé válnak Szlovákiában, tavaly
az keltett botrányt, hogy a rendőrség letartóztatott két volt ügynököt, súlyos testi sértés
vádjával, mert verőlegényekkel megverettek egy ügyvédet.
A szlovák titkosszolgálat valószínűleg a térség egyik legaktívabb szervezete, és korábban
több, törvénytelen akcióban is bizonyíthatóan része volt. Az egyik legnagyobb botrány Michal
Kovac fiának külföldre hurcolása 1995-ben. Vladimir Meciar később amnesztiát adott az akció
résztvevőinek. Ivan Lexa ellen vizsgálat indult később, aki erre külföldre szökött, majd 1999ben feladta magát a rendőrségnek. Vizsgálati fogságba helyezték, de végül nem ítélték el, sőt
később az Európai Emberi Jogi Bíróság állapította meg, hogy fogva tartása jogellenes volt.
Az is kiderült, hogy Meciar alatt létezett egy úgynevezett "Omega-terv", Magyarország
diszkreditálására, és felmerült a SIS szerepe az 1998-es választások előtt Budapesten
elkövetett robbantásos merényletekben is, melyek közül a legsúlyosabb, az Aranykéz utcai
robbantással is kapcsolatba hozott Josef Rohácot a szlovák rendőrség is ki akarja hallgatni.
Hogy titkosszolgálati akciók voltak-e a szlovákiai magyarok ellen, arra minden általunk
megkérdezett azt mondta, hogy konkrét bizonyítékok hiányában ezt nem lehet kijelenteni.
Köteles László ugyanakkor azt mondta a Hírszerzőnek, hogy az már korábban
bebizonyosodott, hogy 1994-98 között az Ivan Lexa vezette szolgálatok megfigyeltek magyar
közéleti szereplőket.
Bugár Béla az MKP volt elnöke egy esetet említett, amikor nyilvánvalóan provokációs
szándékkal megpróbálták lejáratni a pártot: még Michal Kovac államfősége idején volt egy
kampányrendezvényük az akkori ellenzéki pártokkal közösen, ahol az MKP aktivistái
lefüleltek néhány ismeretlent, akiknél nacionalista hangvételű magyar röplapokat találtak.
"Meciar mindenáron szerette volna lejáratni a magyarokat, még saját magyar pártot is
létrehozott" – mondta a Hírszerzőnek Bugár Béla.
Köteles László erről kissé talányosan azt mondta: "előfordul rendszeresen, hogy valaki saját
szórólapokkal próbálja meg kifejezni a véleményét a rendezvényeinken, de az is lehet, hogy
ezt külső sugallatra teszi, vagy éppen valakik a kezébe nyomják ezeket az anyagokat".
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12.14.29. Volt egyszer egy magyar maffiaháború403
Szlávy Bulcsúnak 1997 nyarán egyik napról a másikra nyoma veszett. Évekig még azt is csak
találgatták, hogy megölték-e a Balaton királyát, vagy – ahogy korábban is tette – külföldre
menekült a törvény és riválisai elől. Hét évvel később egy garázsban a rendőrség tetten érte
Wappler Lászlót Szlávy holttestének kiásása közben, majd elfogták a "tettestársait" is. Öt és
fél év telt el azóta, és most mégis úgy tűnik, hogy a Szlávy-ügy nem megoldott, mint ahogy a
90-es évek második felében tucatnyi emberéletet követelő többi robbantásos-leszámolásos
bűnügy sem.
Pontosan tizenhárom évvel ezelőtt kezdődött, 1996. november elsején, délelőtt negyed
tizenkettőkor. Óbudán, az egyik Ladik utcai telephely előtt egy máig ismeretlen biciklista
lelőtte Prisztás Józsefet, a budapesti éjszakai élet ismert és befolyásosnak mondott alakját.
Prisztás egy üzleti megbeszélésről távozott barátjával. Gyilkosa "jó ideje ott
szerencsétlenkedett már az utca elején", mondta néhány tanút idézve a rendőrség illetékese,
kevéssel a bűntény után. Később ugyanő már azt állította: a gyilkosságnak nem volt
szemtanúja. Majd pedig azt, hogy a tettes nejlonzacskót húzott a pisztolyt tartó kezére, s azon
keresztül lőtt, hogy a hüvely ne maradjon a helyszínen, s a rendőrség ne azonosíthassa a
gyilkos fegyvert. Elvileg Prisztás barátjától is tudhatták ezt a nyomozók, bár akkor még róla
azt állították, hogy sokkot kapott a történtektől, és sokáig nem is lehetett kihallgatni.
Valószínűbbnek tűnik tehát, hogy a gyilkosságnak mégiscsak volt szemtanúja, s az utóbb
"ügyetlen kommunikációnak" minősített hablatyolással valójában őt (őket) akarták védeni a
nyomozás irányítói. (Persze az sem zárható ki, hogy a rendszerváltást követő első nyílt színi
kivégzés hatására maguktól is összevissza beszéltek a rendőrök.)
Teljes bizonyossággal ma is csak azt jelenthetjük ki, hogy amikor Prisztás az autójába ült,
lövés dördült, a férfi kizuhant az autóból, a tettes pedig elkerekezett az alsó rakpart felé.
Prisztás azonnal meghalt, gyilkosa és a kivégzés indítéka, esetleges megbízóinak kiléte máig
ismeretlen.
Néhány nappal később az Ügetőn rálőttek Lakatos Csaba hajtóra, aki Prisztás lovaival
versenyzett; 1996-ban 383 versenyen indult, 97-et megnyert, 47-szer végzett a második
helyen, összesen közel hétmilliót keresett. A rendőrök tanúként őt is kihallgatták néhány
órával a Prisztás-gyilkosság után. Lakatos korántsem volt annyira tehetős, mint a
vendéglátóiparban utazó Prisztás, de jól ment neki. A nyomozók szerint lényegesen jobban élt,
mint ahogy azt a versenyzésből tehette volna.
Totka Pál, a II. kerületben élő halnagykereskedő viszont már legális jövedelme alapján is
tehetős ember volt. Őt háza kerítésének tetejéről lőtték meg, három héttel Prisztás után, de
túlélte. Nem úgy, mint a Cinóber néven ismert D. Ferenc, akit az Üllői úti lakása előtt öltek
meg. Őt Rákóczi téri prostituáltak futtatójaként ismerte a rendőrség.
És a gyilkosságoknak, gyilkossági kísérleteknek, robbantásoknak még messze nem volt vége;
sőt, 1996 telén még épp csak elkezdődött az alvilág belháborúja. A java még hátravolt. A
rendőrség azonban egy-két mellékszereplőnek számító gránáthajigálót leszámítva egyetlen
gyanúsítottat sem tudott felmutatni.
Pedig állítólag tudták, hogy mi van az egyes robbantások hátterében, s azt is, hogy kik és miért
ölették meg Prisztást, Cinóbert és miért akartak végezni a többiekkel. – Csak az a baj –
magyarázták a rendőrség vezetői –, hogy mindenki hallgat. A támadások túlélői éppúgy, mint
az áldozatok hozzátartozói, barátai, üzlettársai. Még a tanúknak sem sok hasznát vesszük.
Amikor megtudják, és hála a sajtónak, igen hamar megtudják, hogy valami alvilági ügyben
kell tanúskodniuk, olyan amnéziásak lesznek, hogy még a saját nevüket is elfelejtik.
A rendőrség a kezdetektől tényként kezelte, hogy minden robbantás és leszámolás hátterében
"az olajat" kell keresni. Esetleg uzsorahiteleket. Vagy együtt a kettőt. Akkoriban tombolt az
olajláz: aki tehette (volt hozzá elég pénze, bátorsága, eszköze és persze kapcsolata)
"olajozott".
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A dízelolaj árának negyedéért, vagy még olcsóbban forgalmazott háztartási fűtőolajból (a hto
gyakorlatilag pirosra festett gázolaj volt) különféle módszerekkel kivonták a festéket
(közömbösítették, vagy lefizettek vámosokat, akik ezért szemet hunytak az elmaradt a htofestés felett), és a "gázolajat" az üzemanyagot terhelő tetemes adók megfizetése nélkül eladták
a feketepiacon.
Lakatos András, ismertebb nevén Kisbandi, akit az idő tájt az alvilág bankárjaként emlegettek
(egy évvel korábban néhány társával 150 milliós alaptőkével takarékszövetkezetet akart
alapítani, de a hatóságok közbelépése miatt végül nem kapott működési engedélyt), 1996
nyarán állítólag olajra gyűjtött az éjszaka császáraitól, azoktól, akiknek volt befektetni való
pénzük a drogüzletekből és prostitúcióból. Úgy hírlett, Kisbandi közel hárommilliárdot házalt
össze. 2006 októberében azonban eltűnt.
Négy évvel később, Floridában fogta el az FBI. Első, a Népszabadságnak adott interjújában,
majd Jónás József Kisbandi – alvilág és a milliárdok című könyvében arról beszélt, hogy
valójában drágaköveket vett az összegyűjtött pénzből egy orosz csoporttól, de átverték.
Menekülnie kellett. Nem voltak milliárdjai, bár tudja, hogy később sokan hivatkoztak rá,
amikor az adósságukat kellett volna rendezni, hogy "azért nem tudnak fizetni, mert Bandika
eltűnt a pénzükkel". Ám ahol drogból és prostitúcióból szerzett profitot adnak kölcsön, nem a
polgári törvénykönyv előírásai szerint rendezik a lejárt tartozásokat, hanem gránáttal és
pisztollyal, jobb esetben csak baseballütővel.
Kisbandi tehát, a kezdetben a rendőrség által is táplált legenda ellenére, nem vitt el
milliárdokat. Más okból került súlyos pénzzavarba az alvilág. 1996 nyarán a hatóságok "egy
nagyszabású akcióban" többvagonnyi, a vámokmányok szerint hto-ként importált, de még
festetlen gázolajszállítmányt blokkoltak, összesen közel hárommilliárd forint értékben.
Mindenki számára világos volt, hogy azokat a szállítmányokat nem lehet hto-ként
elvámoltatni, és a hatóságok orra előtt festetlenül, gázolajként eladni. Máskor, pár millió forint
kenőpénz fejében, ezt minden további nélkül sikerülhetett, de ott és akkor nem. A befektetőket
azonban cseppet sem érdekelték az olajosok gondjai. Nekik azt ígérték, hogy néhány nap,
legfeljebb egy-két hét alatt busás haszonnal visszakapják a pénzüket.
Nem kapták vissza. És ez nem is maradhatott következmények nélkül.
Máig találgatások tárgya, honnan tudott a rendőrség és a pénzügyőrség a szóban forgó
olajszállítmányokról. Sem előtte, sem utána soha nem tudtak egyszerre ekkora mennyiségű
olajat "blokkolni", pedig többször is megpróbálták. Azonban valahogy – soha nem derült ki,
miként – mindig kiszivárgott az akció terve, s így elég ideje maradt az olajos alvilágnak a
szerelvények eltüntetésére.
Több mint valószínű azonban, hogy a hírforrás az a Boros Tamás (valódi neve: Boros József
Károly) lehetett, akit 1998 nyarán máig ismeretlen tettesek az Aranykéz utcában
felrobbantottak. A belvárosi merényletben rajta kívül három vétlen ember halt meg és több
mint húszan megsebesültek. (Több, 1998-ban aktív nyomozó állítja, tudják, hogy kik repítették
a levegőbe Borost, de a tettesek eltűntek, s azóta minden bizonnyal likvidálták őket, hogy ne
beszélhessenek.)
Boros az alvilág fekete báránya volt. Áruló. Már fénykorában is nyílt titok volt, hogy
olajügyekben ő a rendőrség első számú besúgója. Maga is "olajozott", tudta, miről beszél. Az
őt ismerők szerint gátlás nélkül bemártott mindenkit, aki az útjába került.
1997 tavaszán nagyrészt a tőle kapott információk alapján csapott le a rendőrség az Energol
Rt. és a Conti Car Kft. vezetőire. Nyolcmilliárdos adócsalás gyanújával kezdődött az ügy,
azonban a közel tíz évig tartó büntetőeljárás végére pár százmilliós összegre olvadt a vád.
Minden idők legnagyobb olajügyének vádlottjai a végén akkora ítéleteket kaptak, mint
amennyit előzetesben töltöttek. Volt, aki kevesebbet.
Noha a rendőrség a kezdetektől azt hangoztatta, hogy az olaj jelenti a megoldást az 1996-ban
kirobbant alvilági belháborúban, az Energol és a Conti Car vezetőinek perében szóba sem
került, hogy a vádlottaknak bármi közük volna robbantásokhoz, a gyilkosságokhoz.
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Egyes rendőrségi körök szerint Boros Tamás felrobbantásával olyan koronatanújuk veszett
oda, aki mindent tudott és minden összefüggést ismert. Akkor hogyan ölhettek meg egy ilyen
fontos tanút? (Boros halála után Ignácz István, az ORFK akkori főigazgatója belső vizsgálatot
rendelt el, tisztázandó, kellő körültekintéssel kezelte-e a rendőrség a Borossal fenntartott
kapcsolatát. A vizsgálat eredményét nem hozták nyilvánosságra.)
Bár akkor még nem létezett a mai értelemben vett tanúvédelem Magyarországon, a
rendőrségnek azért már azokban az években is megvoltak az eszközei arra, hogy ha nagyon
akarja, meg tudta volna védeni Borost. De akkor miért nem sikerült megvédeni?
Nos, Boros legalább akkora teher volt a rendőrség számára, mint amekkora hasznot hajtott.
Személye és "besúgó volta" megosztotta a testületet. A szervezett bűnözés ellen létrehozott
Központi Bűnüldözési Igazgatóság védte őt, és eljárások sorát indította az információi alapján.
A BRFK és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ellenben ugyanolyan veszélyes bűnözőnek
tartotta, mint azokat, akikre Boros terhelő vallomásokat tett, s ekként is bántak vele. E két
főkapitányság akkori nyomozói úgy vélték, Boros Tamás saját érdekében, üzleti riválisainak
negligálására használja föl a rendőrséget. Egyszer tetten is érték, kézigránátok eladása közben,
de néhány órával később már szabad volt – felsőbb utasításra. A gránátos ügyről pedig szép
lassan mindenki megfeledkezett. Az ilyen és ehhez hasonló esetek Borost az alvilágban
"érinthetetlenné", ám épp ezért veszélyessé is tették. Halála után egy nyomozó találóan úgy
fogalmazott: könnyebb lenne begyűjteni azokat, akik nem kívánták a halálát, mint számba
venni az ellenségeit, akiknek megért (volna) pár milliót, hogy kiterítve lássák.
Azt, hogy kik voltak Boros gyilkosai, és őket ki bízta meg, még ma is csak találgatja a
rendőrség. Állítólag az Interpol körözése alapján 2008 októberében Prágában letartóztatott
Josef Rohác segíthetne a rejtély megoldásában, de ő hallgat. Pedig a rendőrség korábban
Rohác elfogásától több más, politikai indíttatású és alvilági merénylet megoldását is remélte.
Ne adjuk fel a reményt, hogy így lesz. Végül is nehezen hihető, hogy puszta véletlen volt
Rohác prágai elfogása. Nehéz elhinni, hogy a Szlovákiában komoly titkosszolgálati
kapcsolatokkal rendelkező Rohác ittasan vezet, s amikor megállítják, hamis cseh jogosítványt
vesz elő, de szlovákul válaszol a rendőrnek. Az egykori maffiaháború alatt elkövetett
gyilkosságok és robbantások ügyében eljáró nyomozók lényegesen többet tudnak, mint azt az
érintettek gondolják. Kérdés, mit lehet ennyi év után még bizonyítani. Az érintettek egy része
halott, többüket más ügyek kapcsán lecsukták, és nem túl közlékenyek a hatóságokkal, akik
pedig túlélték a történteket, és szabadlábon vannak, felednék a múltat.
A maffiaháború egyetlen megoldottnak hitt ügye, Szlávy Bulcsú meggyilkolása Boros
felrobbantása előtt egy évvel történt. A Balaton királyaként elhíresült (ismerői szerint droggal
kereskedő, lányokat futtató, védelmi zsarolással is foglalkozó) Szlávy kikezdett a később a
gyilkosok felbérlésével vádolt vállalkozó, Wappler László barátnőjével. Wappler
megfenyegette Szlávyt: ha fájdalomdíj gyanánt nem fizet ötmillió forintot, feljelenti. A vád
szerint 1997. június 31-én Wappler budaörsi irodájában találkoztak is, ahol Wappler
utasítására Szlávyt fejbe lőtték, majd a holttestét egy Wappler érdekeltségébe tartozó garázs
aknájába temették, majd lebetonozták.
Wappler szerint azonban Szlávy nem ment el a találkozóra. Felhívta viszont Boros Tamás, és
azt mondta: "letettük Szlávy hulláját a garázsod elé". Azonban csak hat és fél évvel később
került elő Szlávy hullája. A nyomozók Wappler környezetében elhintették, hogy a garázs
betonját hamarosan feltöretik, mert tudják, hogy ott nyugszik Szlávy Bulcsú. Wappler – azt
mondja – elveszítette a fejét, és nekilátott kiásni a holttestet. Munka közben érték tetten.
Wappler azonban tagadja, hogy ő lett volna a gyilkosok megbízója. Szerinte Boros ölette meg
Szlávyt, amit – mint fogalmazott – mi sem bizonyít jobban, mint hogy már másnap rátette a
kezét Szlávy balatoni érdekeltségeire. A rendőrség hivatalosan évekig eltűntként kereste
Szlávyt, miközben a Balaton északi partján minden maffiózó tudta, hogy ki és miért ölette
meg a Balaton királyát.
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A rendőrség szerint ez valójában egy minden alapot nélkülöző fikció, Wappler mesébe illő
védekezése. Csakhogy Borossal összefüggésben számos, mesébe illő fikcióról derült ki már az
elmúlt években, hogy nem mese, hanem maga a kőkemény valóság. A Heves Megyei Bíróság
Wapplert felmentő nem jogerős ítélete, persze ezt nem állítja. Mindössze annyit tartalmaz,
hogy a Wapplerrel szemben megfogalmazott vád sem tűnik bombabiztosnak. Ettől persze még
másod-, esetleg harmadfokon bármi megtörténhet.
12.14.30. Újabb házkutatás, hét őrizetbe vétel - Pintérig és az MSZP felső köreiig vezetnek a
szálak?404
Őrizetbe vették az Eclipse Zrt. vezérigazgatóját. A Figyelő nyár óta arról ír, hogy a cég
homályos módon több mint 20 milliárd forintnyi állami megbízást szerzett, és Pintér Sándorral
és befolyásos MSZP-s politikusokkal is kapcsolatba hozható.
Az Eclipse legutóbb azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy december 31-én kötött
szerződést a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával (KEK
KH) arra, hogy az átalakuló eredetiségvizsgálati rendszerhez szükséges szoftvert módosítja és
5 éven keresztül üzemelteti.
Az új szisztéma meglepő gyorsasággal állt fel. Ha nem is teljességében, de január 4-én már
működött is, ami furcsa egy milliárdos projekt esetében, ami körül ráadásul más meghökkentő
körülmény is akad. A Figyelő újságírójának egy eredetiségvizsgálatot végző műhelyben
megmutatták az új szoftver felhasználói kézikönyvét, aminek utolsó frissítési dátuma 2007-es
keltezésű. A cég tehát már két évvel korábban létrehozta azt a rendszert, amelyre az állam át
akart állni 2009 őszén, és amelyre csak egyetlen céggel, az Eclipse-szel tudott szerződni.
A Figyelő korábbi cikkeiben részletesen kifejtette, hogy az Eclipse miként szerzett több mint
20 milliárd forintnyi állami megbízást, a legutolsó kivételével nemzetbiztonsági okokra
hivatkozva titkosított közbeszerzési eljárásokon. A Figyelő cikksorozatának első részét itt, a
másodikat itt, a harmadikat itt, a negyediket pedig itt érheti el.
A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) az MTI-hez eljuttatott
közleményében megerősítette, hogy Budapesten és Pest megyében több helyszínen
összehangolt akciót hajtott végre. A különösen nagymértékű adóhiányt okozó adócsalás és
pénzmosás gyanúja miatt indult nyomozás során több személyt előállítottak és őrizetbe vettek.
Mint írták, a nyomozás során több, a bűncselekmény sorozattal érintett, illetve több az
adócsalás leplezésével összefüggésbe hozható vállalkozásnál történtek nyomozási
cselekmények. A házkutatás során a pénzügyőrök különféle dokumentumokat, bizonylatokat
és adathordozókat foglaltak le. A VPOP közlése szerint a nyomozás érdekeire tekintettel a
nyilvánosságra hozható részletekről később adnak részletes tájékoztatást.
Házkutatás volt a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. (CBSZ) zuglói székházában is, de nem a
cégnél, hanem az irodaház egyik bérlőjénél jártak a vámnyomozók és őrizetbe vették az
érintett informatikai társaság vezérigazgatóját – erősítette meg Szabó Iván, a CBSZ jogi
képviselője az [origo] értesülését az MTI-nek.
A jogi képviselő nem erősítette meg, de nem is cáfolta az MTI-nek azt az értesülését, miszerint
az Eclipse Informatikai Rendszerház Zrt.-nél tartottak házkutatást és többi között a cégvezetőt
is őrizetbe vették.
Szabó Iván elmondta: az eljárás során mintegy két órán keresztül kommandósok ellenőrizték
az épületbe való ki- és bejutást. Megerősítette továbbá, hogy a CBSZ-től csak a bérleti
szerződést kérték el a nyomozók. Kifejtette, hogy a lefoglalás módja ellen azonban panasszal
él a CBSZ, mert megítélése szerint "túlzott nyomozati cselekmény" történt.
Szabó Iván arról is beszélt, hogy a bérlő informatikai cégnek csak a programozói voltak a
székházban levő irodában és tudomása szerint a cég vezetőjét nem az Angol utcai épületnél
vették őrizetbe.
Amint arról a Figyelő fent hivatkozott cikkeiben beszámolt, az Eclipse Zrt. decemberben
kötött 4,95 milliárd forintos szerződést az eredetiségvizsgálat új informatikai rendszerének
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megalkotására, majd négy nap múlva üzembe is helyezte azt. Januárban az öt
eredetiségvizsgálattal foglalkozó cég feljelentést tett ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés,
gazdasági titok megsértése és hivatali visszaélés miatt. A Fővárosi Főügyészség az ügyben
nyomozást rendelt el.
A Figyelő nyomán a Hírszerző is írt a közelmúltban arról, hogy a jelek szerint egy hajóban
evez a Fidesz volt és az Index értesülése szerint leendő belügyminisztere, Pintér Sándor és
több befolyásos MSZP-s.
Először 2006/2007-ben nyert el az Eclipse a Gazdasági Versenyhivatal információja szerint 56 milliárd forintért egy olyan munkát, amelyhez hasonlót 1999-ben egy másik cég 345
millióért végzett el. Majd a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól (NKH) is kaptak, minden
bizonnyal egy szintén sokmilliárdos megrendelést, ám az NKH még a közbeszerzés összegét
sem hajlandó nyilvánosságra hozni.
A mutyigyanús ügy azonban sem az MSZP-nél, sem a Fidesznél nem verte ki a biztosítékot,
ami nem is csoda, hiszen mindkét párt befolyásos emberei szerepelnek a megrendelők vagy a
tulajdonosok között.
A vállalakozás alapítói között van Hevesi-Tóth Ferenc, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatok
egykori vezetője, felügyelőbizottságának pedig tagja volt Tuller András, a Budapest Airport
körüli telekbotrányhoz köthető, MSZP-s ügyek környékén gyakran feltűnő ügyvéd. Az Eclipse
projektvezetője Pintér Sándor lánya, Pintér Hajnalka, aki az eredetiség-vizsgálati rendszer
megvalósításáért felelős személy, az elsődleges kapcsolattartó.
Az Eclipse Informatikai Rendszerház Zrt. 2009. december 31-én hirdetmény nélküli,
tárgyalásos eljárás során nyert el nettó 4 milliárd 950 millió forintot a járművek előzetes
eredetiségének hatósági megállapítását támogató központi informatikai rendszer módosítására
és négyéves üzemeltetésére.
A korábban eredetiségvizsgálattal foglalkozó cégek szerint ezt az tette lehetővé, hogy a
kormány 2009. december 22-én egyeztetések nélkül, egyoldalúan hozott rendeletben mondta
fel 2011 januárjáig szóló szerződésüket. Az érintett vállalkozások szerint a jogilag is
megkérdőjelezhető döntés több ezer munkahelyet sodort veszélybe, ezért januárban petícióban
követelték Bajnai Gordon miniszterelnöktől a rendelet visszavonását. A cégek emellett
januárban feljelentést tettek ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés, gazdasági titok megsértése
és hivatali visszaélés miatt. A Fővárosi Főügyészség ezt követően nyomozást rendelt el az
ügyben.
Az Eclipse Informatikai Rendszerház Zrt. ellen az MDF is szót emelt az elmúlt hetekben. A
párt – a Figyelő című hetilap tényfeltáró cikksorozatára hivatkozva – arra szólította fel az
MSZP-t és a Fideszt, hogy hozzák nyilvánosságra a társaság "immár 20 milliárd forint körülire
becsülhető" állami szerződéseit és a beszerzés körülményeit.
Kerék-Bárczy Szabolcs, az MDF szóvivője 2010. március 3-i sajtótájékoztatóján azt mondta,
hogy az Eclipse-et 2003. április 14-én alapították, éppen 10 nappal a gépjárművek
eredetiségvizsgálatának hatósági árassá tétele után. A frissen alapított társaság ezt követően
megnyerte azt a pályázatot, amelyet a hatósági árak kialakítása után az
eredetiségvizsgálatokhoz használt szoftver kifejlesztésére írtak ki – tette hozzá.
A szóvivő beszélt arról is, hogy az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 2006. július 24-i
ülésén nyilvánította titkossá a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz tartozó összes jövőbeli
informatikai fejlesztést, és jórészt az akkori döntés miatt nem lehet semmit sem tudni az
eredetiségvizsgálat körül elfolyt pénzekről.
Az előzetes eredetiségvizsgálatot 1998-ban vezették be, elsősorban bűnmegelőzési
szempontok miatt. A vizsgálat 2004 óta működik hatósági eljárás keretében. A bevezetés után
jelentősen, mintegy évi 5.500-ra csökkent a gépjárműlopások száma.
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12.14.31. Kémprogramot tett a német hírszerzés egy afgán miniszter gépére405
Ingott a szék a német hírszerzés, a BND főnöke alatt, Ernst Uhrlau azonban megúszta a
botrányt, amely a Der Spiegel újságírónője e-mail forgalmának kikémlelése miatt robbant ki.
Uhrlau helyett a balhét beosztottjai viszik el, a BND több vezető beosztású munkatársát
tervezik meneszteni, amiért semmibe vették azt a 2006-os kancellári hivatali utasítást,
miszerint tilos a sajtó munkatársai után szimatolni.
A múlt hét végén derült ki, hogy a Der Spiegel afganisztáni tudósítója, Susanne Koelbl emailjeit 2006 júniusa és novembere között rendszeresen olvasták a német hírszerzés emberei.
A célpont egyébként – a hamburgi hírmagazin értesülései szerint – nem Koelbl, hanem az
újságírónő egyik fontos kabuli forrása, Armin Farhang kereskedelmi-, és ipari miniszter volt.
A korábban hosszabb ideig Németországban élő Farhang számítógépére a BND-nek sikerült
egy úgynevezett „trójai kémprogramot” telepítenie, s azon keresztül minden elektronikus
üzenethez, így a Koelbllel váltottakhoz is hozzáfértek.
Uhrlau már bocsánatot kért a Der Spiegel riporterétől. A Bundestag titkosszolgálatokat
ellenőrző bizottsága előtt is azt hangoztatta: mindössze két hónappal ezelőtt szerzett tudomást
az egész ügyről. Éppen ezt vetették a szemére a képviselők is, főleg a kereszténypártiak
kifogásolták, hogy 2005 decembere óta hivatalban lévő, SPD-tag Uhrlaunak fogalma sincs
arról, mi történik hivatalában.
Thomas Oppermann, a német polgári titkosszolgálatokat felügyelő Bundestag-bizottság
szociáldemokrata elnöke viszont azt mondta: bár kétség kívül komoly zavarok keletkeztek a
Bundestag és BND viszonyában, Koelbl e-mailjeinek kikémelése az alkotmány nyílt
megsértése, mindezzel együtt nem követelik Uhrlau lemondását. A 61 éves kémfőnök
lényegében kapott még egy esélyt, hogy rendet teremtsen a több mint 430 millió eurós
költségvetésű szervezetben. A BND akkor is élesen bírálták, amikor kiderült, a német
titkosszolgálat emberei az iraki háború előtt és alatt rendszeresen továbbították amerikai
partnereiknek azon „helyzet-értékeléseket”, amelyek a bagdadi német követségen rendezett
háttérbeszélgetések során német újságíróktól hangoztak el.
Koelbl nem az egyedüli újságíró, akit figyelt a BND. Állítólag a ZDF közszolgálati tévé volt
afganisztáni tudósítóját is lehallgatták, Ulrich Tilgnernek ugyanis sikerült telefonon
kapcsolatba kerülnie a tavaly a közép-ázsiai országban elrabolt német mérnökkel, Rudolf
Blechschmidttel.
12.14.32. A kibertámadás mint tömegpusztító fegyver? - Virtuális háborúk406
Az elmúlt évben több olyan kibertámadás történt, amelynek kapcsán komolyan felvetődik a
kérdés, hogy hadüzenetnek tekinthető-e a kormányzati és egyéb szerverek ellen indított
tömeges támadás, amely szintén megbéníthatja az ország és a kormány működését. Alastair
Gee moszkvai szabadúszó újságíró a Foreign Policy hasábjain keresi a választ a kérdésre.
Ha egy állam egy másik állam infrastruktúrája ellen támadást indít – felrobbantja a hidakat, az
utakat, az erőműveket, vagy tönkreteszi az elektromos hálózatot vagy a gázvezetékeket –, az
hadüzenettel ér fel, és minden bizonnyal ellencsapást von maga után.
2007 májusában az észt kormány Oroszország tiltakozása ellenére eltávolította Tallinn
belvárosából az ismeretlen szovjet katonát ábrázoló emlékszobrot. Erre Észtországot több
hullámban kibertámadás érte. Minisztériumok, bankok, pártok, napilapok és nagyobb cégek
oldalai tucatszám váltak elérhetetlenné. A helyzet komolyságát jelezte, hogy a NATO
kiberterrorizmus-szakértőinek java azonnal Tallinnba utazott.
Az eset kapcsán felvetődött a kérdés hogy vajon hadüzenetnek kell-e tekinteni a kibertámadást
– ha igen, akkor a NATO-tagállamoknak Észtország segítségére kellett volna sietni. "Jelenleg
a NATO szabályai szerint a kibertámadás nem tekinthető katonai agressziónak. Ez azt jelenti,
hogy nem alkalmazható automatikusan a kollektív védelemre vonatkozó szabály. A jövőben
azonban át kell gondolni a dolgot" – nyilatkozta sokat mondóan az észt védelmi miniszter.
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12.14.32.1. A számítógép mint tömegpusztító fegyver?
A kibertámadás mögött főleg oroszországi számítógépek álltak, de az orosz vezetés cáfolta,
hogy állami akcióról lenne szó. Az észtek pedig nagy bölcsességről tettek tanúbizonyságot,
amikor elfogadták a magyarázatot, és nem élezték tovább a helyzetet. A The New York
Timesnak az eset kapcsán nyilatkozó katonai szakértők és publicisták valószínűsítették, hogy
két ország közötti konfliktus esetén a felek törekedni fognak egymás internetes
infrastruktúrájának megbénítására. Tönkreteszik a kormány és a nagy bankok szervereit és
telefonközpontjait. Ugyanis egyes gyárakat, sőt még víztározókat is olyan számítógépes
rendszerek vezérelnek, amelyeket távolról is el lehet érni. Egy ellenséges hackertámadás
esetén ezek külön biztonsági kockázatot jelentenek, hiszen a kiberterroristák leállíthatják az
üzemeket, vagy a gátakat felnyitva városokat áraszthatnak el.
Néhány hónappal az észt-orosz incidens után Robert Gates amerikai védelmi miniszter
nyáron azzal vádolta meg a Kínai Népköztársaság hadseregét, hogy betört a Pentagon
számítógépes hálózatába. Angela Merkel német kancellár is utalt rá, hogy a Németország
védelmi rendszerét vezérlő gépeket megtámadták, és angol és francia jelentések is érkeztek
kínai hackertámadásokról.
A nyáron amerikai biztonsági szakértők már hetekkel Grúzia bombázása előtt felfigyeltek a
grúz szerverek elleni kibertámadásokra. Július 20-tól kezdve a grúz szervereket egyre
gyakrabban érte Oroszországból indított támadás. Az úgynevezett DDOS-támadások során
számítógépek tucatjai küldenek és kérnek rengeteg információt a megtámadott szervertől,
amely ettől leáll. Az orosz csapatok megindulása előtti hetekben Szaakasvili elnök honlapja
is többször elérhetetlenné vált. Telekommunikációs, szállítási vállalatok és grúz
médiaportálok is célpontok voltak. Egyelőre nem tudni pontosan, ki áll a támadások
hátterében. Az orosz kormány tagadta, hogy hivatalai adtak volna megbízást a hackereknek.
A grúziai kibertámadások kapcsán újra felvetődött a kérdés, hogy a háborús szabályok
vonatkoznak-e az internetre, és hogy a kibertámadást háborús cselekménynek kell-e
tekinteni.
12.14.32.2. Obama és McCain után is kutakodtak.
Az elnökválasztási kampány során az FBI és a titkosszolgálatok jelentése szerint hackerek
betörtek Barack Obama és John McCain számítógépes rendszereibe. A valószínűleg Kínából
indult támadás célja minden bizonnyal az lehetett, hogy a leendő elnök várható
intézkedéseivel kapcsolatban információt gyűjtsenek. Az elmúlt hónapokban a Fehér Ház és
a Pentagon szervereit is feltörték – emlékeztet Gee. Ha egy külföldi állam megbízásából
hackerek nemzetbiztonsági kockázatot jelentő adatokat lopnak el kormányzati gépekről,
akkor vajon az már háborús cselekménynek tekintendő?
A nemzetközi jog aligha adhat eligazítást a kérdésben. Az Európa Tanács által 2001-ben
elfogadott kiberbűnözés elleni határozat erről a kérdésről nem rendelkezik. Mivel nincsenek
olyan nemzetközi normák, amelyek eligazítanának a kérdésben, kizárólag a megtámadott
államon múlik, hogy a kibertámadást háborús cselekedetként értékeli-e. Gee idézi Duncan
Hollis amerikai jogászprofesszort, aki szerint a joghézag következtében előfordulhat, hogy a
hackertámadásra katonai választ ad. A helyzet tisztázása érdekében ezért minél előbb
szükséges lenne olyan nemzetközi normák rögzítése, amelyek meghatározzák, hogy mit
tehet egy állam, ha a kormányzati szerverek elleni támadást tapasztal.
A kiberháború szabályainak meghatározását azonban nagyban nehezíti, hogy – ellentétben a
hagyományos támadásokkal – a számítógépek elleni akciók elkövetőit gyakran nem lehet
beazonosítani. Általában még az sem egyértelmű, hogy melyik országból érkezik a támadás,
hiszen a hackerek sokszor egy harmadik állam szervereit használják. És a jelenlegi
számítógépes bűnözésre vonatkozó törvények értelmében a hackerek legfeljebb néhány éves
börtönbüntetésre számíthatnak – sokkal kevesebbre, mint a háborús bűnök elkövetői.
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12.14.32.3. Kiberháborús kódex.
Az amerikai védelmi minisztérium már évek óta dolgozik a kiberhadviselésre vonatkozó
szabályok kidolgozásán. A titkosszolgálatok, magáncégek és tudósok bevonásával folyó
egyeztetések során a biológiai támadásra vonatkozó rendelkezésekhez hasonló kiberháborús
kódex körvonalazódik, de egyelőre még nem készült el a törvényjavaslat.
Nemzetközi megállapodás tető alá hozására azonban még kevesebb az esély – véli Gee.
Aligha valószínű, hogy sikerülne akár csak a legfontosabb kérdésekben globális
megegyezésre jutni.
Gee szerint az mindenesetre jó hír, hogy ha sikerül a kiberhadviselés módszereit tökélyre
fejleszteni, akkor a jövőben talán lehetséges lesz a nemzetek közötti egyes konfliktusokat a
számítógépes rendszerek megbénításával rendezni. Ami persze korántsem tekinthető békés
és humánus megoldásnak, de talán kevesebb emberéletet követel és kisebb helyrehozhatatlan
pusztítást okoz, mint a hagyományos, fegyverekkel vívott háborúk.
12.14.33. Ki lehet játszani a telefonos lehallgatást407
Bajban vannak az amerikai rendőrök. Biztonsági kutatók egy csoportja megvizsgálta a
hatóságok által használt lehallgató berendezések működési elvét, és kínos hiányosságokat
találtak benne: akár egy okos telefonról is megbéníthatók a kémeszközök. A kutatók a
mindenható adatgyűjtő rendszerek butábbá tételét javasolták a titkosszolgálatoknak.
A Micah Sherr és Matt Blaze nevével fémjelzett, a Pennsylvania Egyetemen működő
kutatócsoport arra jött rá, hogy a lehallgatásokat vezérlő vonalak érzékenyek a túlterhelésre.
A csoportnak nem ez volt az első rendőrségi eszközökkel kapcsolatos tanulmánya, 2005-ben
az analóg készülékek ellen használt módszer hibáit tárták fel. A felfedezésüknek nem volt
komoly következménye, mert az FBI szerint csupán a titkos adatgyűjtések 10 százalékában
használták a régi módszert. A csapat újból nekirugaszkodott, legújabb tanulmányuk szerint a
rendőrök által használt, újabb keletű berendezéseket is könnyen meg tudja téveszteni egy
felkészült gengszter.
Az adatgyűjtések során használt lehallgatóvonalat ugyanúgy lehet megzavarni, ahogy a
weblapokat kiszolgáló szervereket bénítják meg millió lekérést indítva feléjük. És ehhez
csak annyit kell tennie a modern idők Al Caponéinek, hogy számítógépükkel számolatlan
indítják a kimenő hívásokat. Nem is kell sok, másodpercenként huszonkettő megteszi.
12.14.33.1. Mivel figyelnek a figyelők?
Az Egyesült Államok Kongresszusa 1994-ben fogadta el röviden csak CALEA-nak hívott, a
telekommunikációs eszközök megfigyeléséről szóló törvényt, ami a hatóságok által indított
lehallgatásokról és az ehhez szükséges eljárásokról szól. Az FBI által erősen támogatott
törvény az igazságügyi minisztériumot, illetve azon belül a főügyészt bízta meg a
telekommunikációs szolgáltatók berendezései és a lehallgatáshoz használt eszközök
összekapcsolásához szükséges technológiai normák kidolgozásával. Az így elkészült
specifikációt J-szabványnak (J-STD-025A és B) hívják.
A lehallgatást végző hardvereket még akkor is nagyon őrzik, ha kereskedelmi forgalomban
beszerezhető célrendszerekről van szó, nem pedig valamelyik hárombetűs ügynökség titkos
laboratóriumában megépített számítógépről. A szabvány alapján készült berendezéseket a
fentiek miatt nem volt lehetősége megvizsgálni a Pennsylvania Egyetem csapatának.
Kísérleteiket ezért saját maguk által épített, a J-STD-025-nek megfelelő berendezéseken
végezték. A kutatók által fellelt hibák azonban nem az egyes berendezésekben, hanem
magában a J-szabványban rejlenek, így várhatóan az amerikai rendőrség által használt összes
készüléket érintik.
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12.14.33.2. Minden lehallgatást érint a hiba.
Az amerikai rendőrség kétfajta lehallgatást végezhet. Az első, pen-registernek nevezett
módszerrel csak a két hívó fél számát és a beszélgetés időpontját kapják meg. A másik
módszerrel – melyre jóval nehezebben szerezhetnek engedélyt – a beszélgetések tartalmába
is belehallgathatnak. Ezt a tartalmi vizsgálatot lehet látni a gengszteres filmekben,
krimisorozatokban, a köznyelv ezt nevezi lehallgatásnak.
Mindkét eljárást érinti, hogy a J-szabványú eszközöket félre lehet vezetni. Márpedig, ha a
hívásnaplóból fontos részek hiányoznak, sőt a bűnözők akkor hívják fel egymást titokban,
amikor úgy tartja kedvük, lenne miért aggódnia a törvény őreinek.
12.14.33.3. Hogy lehet túlterhelni egy rendőrt?
A pennsylvaniai csapat egy bámulatosan egyszerű, mégis nagy hatású problémára talált rá a
szabvány vizsgálata közben: a megfigyelést végző berendezéseknek lényegesen több adatot
kell tárolniuk a vonalon zajló forgalomnál. Az egyes ügyek azonosítószámai, időbélyegek és
egyéb adatai mind az akciót vezérlő vonalat (CDC, Call Data Channel) terhelik.
Minden komolyságot mellőzve képzeljük el, hogy Al Capone titokban akar beszélni, ezért
gengszterei másodpercenként százszor teszik le és emelik fel a telefonkagylót. Lehetetlen,
ugye? Egy számítógépes központtal azonban már nem tűnik mágiának egy ilyen támadás
kivitelezése. Csak arra kell figyelnie a képzeletbeli Caponénknak, hogy a százegyedik, már
sehol sem rögzített alkalommal el is kezdjen tárcsázni.
Hasonló hatást lehet elérni másodpercenként 46 sms-sel vagy 21 netes hívással, ez is
elárasztja a megfigyelő csatornát. (Ez a szám hétre is csökkenhet, ha tartalmi lehallgatás
zajlik.) Számítógépről legkényelmesebben TCP adatfolyamok indításával lehet megzavarni a
rendőrök rendszerét, ebből 40-et kell indítani. Ezt a támadási formát szimulálták is a kutatók
a Sprint mobilszolgáltató hálózatán. Az új adatfolyamok megnyitását egy darabig hagyta a
hálózat, csak az ötödik másodperc környékén lassította a kívánt mérték alá a szolgáltató a
forgalmat. Mivel a hívás kezdetekor és a végén kell csak túlterhelni a csatornát, ez az
okostelefonról is végrehajtható módszer önmagában elég lehet az eltűnéshez.
A csattanó az, hogy a túlterhelt megfigyelő vonal nem csak rendetlenkedik, hanem teljesen
félre van vezetve. Mivel a szabvány nem tartalmazza az események sorszámozását, ha a
DoS-támadás sikerrel jár, a titokban végzett hívásoknak semmilyen nyoma nem marad.
Egyedül az tűnhet fel a nyomozóknak, hogy időnként iszonyatosan megnőtt az aktivitás a
vonalon, ez viszont bizonyítéknak édeskevés.
12.14.33.4. Már a kémek sem pedánsak.
Ha a rendőrség által igénybe vehető berendezéseket könnyű átverni, még mindig lehet bízni
a titkosszolgálatok profizmusában. Azt biztosan tudjuk Steven M. Bellovin és szerzőtársai
IEEE Spectrumban megjelent cikkéből, hogy az amerikai ügynökségeknek lényegesen jobb
adatforrásai vannak, mint a rendőröknek. A rövid időre megítélt pen-register jellegű
híváslisták helyett akár a szolgáltatók teljes hívásnaplójához (CDR) is hozzáférhetnek. Több
összetevő mellett ez tette lehetővé a 2001-es terrortámadások utáni korlátlan, engedély
nélküli megfigyeléseket, amiből később kerekedett is egy hatalmas adatvédelmi botrány.
A hárombetűs ügynökségek nem mindig döntenek jól. Az Electronic Frontier Foundation
civil jogvédő szervezet által megszerzett dokumentumok szerint a házi tervezésű – és
kiemelkedően baljós nevű – Carnivore (Csúcsragadozó) megfigyelőrendszerüket úgy
sikerült kereskedelmi forgalomban is kapható gépekre cserélni, hogy az adatbiztonsági
alapelvek egyáltalán nem érvényesültek. A DCS 3000 rendszer biztonsági token helyett
jelszavakat használ, nem tartalmaz csökkentett jogú felhasználókat, alig naplózza a benne
elvégzett munkát, de legalább távolról is elérhető. A kutatók nem tudják, hogy a DCS 3000
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specifikációja volt rossz, vagy az építők követtek el komoly hibákat, de egy
nemzetbiztonsági ügynökség esetében ez talán mindegy is.
12.14.33.5. Nem tudjuk, mivel fülelnek.
A CALEA törvényhez hasonlóval az Európai Unió is rendelkezik, 1995 januárjában
fogadták el. A lehallgatást végző készülékek és a telekommunikációs infrastruktúra közti
kapcsolatot azonban nem szabályozza, ezt meghagyja az egyes országok
titkosszolgálatainak. Hazánk esetében a monitoring rendszer kiépítéséről a 75/1998
kormányrendelet rendelkezett. A dokumentum szerint a titkos információgyűjtést végző
rendszernek az előfizetők 3-6 ezrelékét, de legalább harminc embert kell tudnia egyszerre
megfigyelni. Adatforgalomra való hivatkozás csak egy helyen van a rendeletben, ami szerint
az egy előfizetőre számított adatforgalom dupláját kell tudnia a rendszernek.
A megfigyeléseket a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat végzi, a telekommunikációs
szolgáltatók által teljesítendő műszaki feltételeket is ők szabták meg. Lapunk megkérdezte,
hogy az elégtelennek bizonyult J-szabványú eszközöket használják-e az NBSZ zárt ajtók
mögött működő géptermeiben. Dr. Lantos István dandártábornok elmondta, hogy egyes –
például európai – országok az amerikai J-szabványtól eltérő keretszabályokban határozzák
meg a titkos információgyűjtés, illetve titkos adatszerzés során használt eljárásmódok és
eszközök műszaki jellemzőit. Mivel a Szakszolgálat által alkalmazott technológiai eljárásra
vonatkozó adatok államtitoknak minősülnek, a dandártábornok ennél részletesebb
információt nem közölhetett.
Mivel titkos információgyűjtésre használható, nagy teljesítményű rendszereket fejleszteni
rendkívül drága, könnyen elképzelhető, hogy mérnöki takarékosságból hazánk is egy már
létező – és az amerikai előírásokkal kompatibilis – rendszert vásárolt meg. Bizonyságunk
azonban nincsen, ámbár a dandártábornok dodonai válaszát úgy értelmeztük, ez a helyzet.
12.14.33.6. Bazi nagy görög lehallgatás.
A telekommunikációs rendszerek nem csak a programhibák, az elégtelen specifikáció vagy a
rossz biztonsági gyakorlat miatt kerülhetnek veszélybe. Erre Görögország a legjobb példa,
ahol – valószínűleg belső segítséggel – több mint száz kormánytisztviselő és ellenzéki
képviselő telefonforgalmát figyelték meg ismeretlenek tíz hónapig. A Vodafone Greece által
használt Ericsson switchek egy szoftverfrissítés során egyenesen a gyártótól kapták meg a
lehallgatásokat funkcionálisan lehetővé tevő programcsomagokat. Mivel azonban a
Vodafone nem vette meg ezt a funkciót, ezért a lehallgatások kezelésére szolgáló felületet
nem tartalmazta a rendszerük.
Az ismeretlen támadók a fenti két tényezőt használták ki, létrehozva a saját, hosszú
megfigyelési listájukat. A célba vett politikusok telefonjára érkezett minden hívást egy saját
számon működő, valószínűleg rögzítésre is képes berendezés is megkapott. A program
ráadásul el is tüntette a nyomait, igyekezett titokban tartani a jelenlétét. A lebukás is csupán
a szerencsén múlt: a kártevő nem tudott továbbítani néhány szöveges üzenetet, és az erről
szóló hibaüzenetek felkeltették a Vodafone mérnökeinek figyelmét.
A titkos megfigyelés tényénél – és hosszánál – már csak az volt kínosabb a görögök
számára, hogy mire felfedezték a módosított switcheket, minden nyom kihűlt. A gépek
otthonául szolgáló épület látogatói naplóit, amikből ki lehetett volna deríteni, ki járt a
gépeknél, hat hónap után megsemmisítették. A készülékek módosításáról szóló naplófájlokat
pedig ötnaponta törölték helyhiány miatt. A nyomozóknak így esélyük sem volt megszerezni
az iratok bármelyikét a betörés után majdnem egy évvel. Arra sem volt mód, hogy az
elkövetőket a kártevő szoftvert elemezve kapják el, mert a betörés felfedezése után a
kémprogramot törölték a gépekről, jelzendő az elkövetőknek, hogy lebuktak. A nyomozás
végül nem volt képes megállapítani, ki állt az akció mögött.
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A görög távközlési cég még mindig jobban jött ki az esetből – ha tankönyvi példa is lett –,
mint a Telecom Italia egy hasonló fiaskóból. A legnagyobb olasz telekommunikációs cégnél
nem betörés történt, hanem belsős alkalmazottak hallgattak bele beszélgetésekbe, hátha meg
tudják zsarolni a híres ügyfeleket. Az olaszok egy része megtalálta a megoldást a New York
Times szerint. A titkaikat féltő üzletemberek a botrány kirobbanása után beszerezték a két
végpont, a két mobil között erős titkosítást használó kriptotelefonokat. Biztos, ami biztos.
12.14.33.7. Szeressük-e a telefont és a kémeket?
A lehallgatással kapcsolatos botrányok és civil vizsgálódások egyfelé mutatnak: úgy tűnik,
nincs elég civil kontroll, nem vizsgálja elég független szakember a hatóságok által használt
rendszereket. A titkolózás pedig ez esetben nem erőt szül, hanem olyan hibákat leplez el,
amit harmadik felek is felfedezhetnek.
A Pennsylvania Egyetem kutatói a megfigyelések számának csökkentését, a mindenható
adatgyűjtő rendszerek butábbá tételét javasolták a titkosszolgálatoknak. Az is szóba került,
hogy üdvös volna a civil életben megszokott biztonsági követelmények megléte, a
szabványok átgondolása az ügynökségek rendszereiben. Nem kérte viszont senki, hogy
teljesen szüntessék meg a lehallgatást. Valószínűleg minden kriptográfus ismeri az első
amerikai rejtjelfejtő csoport történetét, amit 1929-ben azért oszlatott fel az akkori
külügyminiszter, mert "úriemberek nem olvassák el egymás levelét".
12.14.34. Magyar szerverről halászták a francia adófizetők adatait408
Magyarországról működtették azt a szervert, amelyről francia állampolgárok banki adatait
csalták ki ismeretlenek, többek közt a francia adóhivatal nevében küldött elektronikus
üzenetekkel.
A sértetteket arról értesítettek az e-mailekben, hogy egy adott időszakban kevesebb családi
pótlékot kaptak annál, mint amennyire jogosultak, illetve nagyobb összeget fizettek be az
adóhivatalnak, mint amekkora az adókötelezettségük. A címezetteknek ezért azt javasolták,
hogy kattintsanak az e-mailben megadott linkre, majd a felugró weblapon adják meg azt a
bankkártya számot, amelyre az illetékes hivatal átutalhatja tartozását – írta szerdán a Le Figaro
című francia napilap.
Akik eleget tettek a kérésnek, azoknak a kommunikációs és informatikai technológiához
köthető bűnözés elleni küzdelem központi irodája, az OCLCTIC azt tanácsolja, hogy az
elkövetkező napokban ellenőrizzék bankszámlájukat, mert megvan annak a kockázata, hogy a
bűnözők több ezer eurót emeltek le onnan.
Az illetékes francia hivatalban kedden kezdődött a nyomozás. Az azt vezető Christian
Aghroum a lapnak elmondta: adathalászatra Franciaországban eddig inkább csak
szerencsejátékhoz, közvélemény-kutatáshoz vagy bankokhoz köthető oldalakat használtak. Ez
az első eset, hogy egy honlap egy állami hivatal weblapjának láttatja magát, és így próbál meg
bizonyos személyes adatokat illetéktelenül megszerezni.
A családtámogatási és adóhivatal nevében írt üzenetek is ugyanarról a magyarországi
szerverről érkeztek, amelyet már blokkoltak, de a panaszok bejelentése és összesítése még
folyamatban van. Az internetes csalók azonosítása a nemzetközi eljárás miatt a lap szerint több
hétig is eltarthat.
12.14.35. Terrorizmus a neten409
Pár héttel ezelőtt egy tálibok által készített weboldalon megjelent üzenetben egy szélsőséges
iszlámista szervezet vállalta magára az afganisztáni koalíciós erők ellen elkövetett négy katona
halálával járó újabb merényletet. Az eset érdekessége azonban nem ez, hiszen az utóbbi
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években egyre gyakoribbá vált, hogy szélsőséges nézeteket valló csoportok a világháló
segítségével juttatták el üzeneteiket szélesebb rétegekhez.
Az ügy azért kapott nagyobb nyilvánosságot, mert kiderült, hogy az üzenetet megjelenítő
weboldalt egy Amerikában bejegyzett cég üzemelteti. A honlap mögött meghúzódó tálib
kapcsolatra egy blogger hívta fel az ilyen ügyekkel foglalkozó hatóságok figyelmét.
A vállalkozást azonnal felkeresték a szakszolgálatok és kiderült, hogy fogalmuk sem volt
arról, hogy az egyik ügyfelük tálib kapcsolatokkal rendelkezik. További nyomozások
eredményeként pedig kiderült, hogy egy militáns csoport már több mint egy éve használja a
weboldalt olyan üzenetek megjelentetésére, amiben öngyilkos merényletek végrehajtására, és
a szövetséges erők elleni rajtaütésekre toboroztak önkénteseket.
Az eset kapcsán megszólaló hírszerzők, és privát szakértők arról számoltak be, hogy már több
tucat olyan esetről van tudomásuk, amikor anonimitásukat megőriző iszlám milicisták kerestek
meg amerikai internetes cégeket egy-egy új honlap címének bejegyzése miatt. Ugyanis az
Egyesült Államokban minimális adatszolgáltatás ellenében, viszonylag olcsón és jó
minőségben nagyon könnyen meg tudják rendelni a nekik szükséges szolgáltatásokat.
Egy-egy ilyen eset nyilvánosságra kerülése után mindig heves vita alakul ki arról, hogy a
felfedezésük után az ilyen weboldalakat azonnal le kell-e tiltani, vagy sokkal több előny
származhat abból, ha hagyják őket tovább működni. Hiszen a hírszerző szervek sokszor fontos
információkhoz juthatnak az ilyen internetes oldalak adatforgalmának és felhasználóinak a
megfigyelésével.
Általánosnak tekinthető szakértői vélemény, hogy az internetes oldalak letiltása egyáltalán
nem biztos, hogy célravezető, mert a weboldalak nevének minimális módosítása után egy
másik cég megbízása révén, akár már pár nappal később újra visszakerülhet a nem kívánatos
tartalom a világhálóra.
Ráadásul, amióta tavaly a kongresszus elfogadta a lehallgatás és megfigyelés körülményeiről
szóló szövetségi szabályozást, azóta az amerikai hírszerzés hivatalnokai bíróság végzés nélkül
is szabadon figyelhetik a külföldi csoportok közötti kommunikációt, még akkor is, ha
kommunikációs vonalak több szövetségi államot is átszelnek.
12.14.36. Washington a hackerek között toborozza informatikai pandúrjait410
Számítógépes hackereknek hirdet állásokat a szövetségi komputerrendszerek védelme
érdekében az amerikai belbiztonsági minisztérium – írta a Huffington Post hírportál.
A General Dynamics Information Technology vállalat a tárca nevében hirdetést tett közzé,
amely szerint olyan szakemberek kerestetnek, akik úgy gondolkodnak, mint a "kártékony
alakok". A jelentkezőknek ismerniük kell a hackerek eszközeit és taktikáit, elemezniük kell az
internetes forgalmat és ki kell szűrniük a szövetségi számítógépes rendszerek sebezhető
pontjait.
Az amerikai védelmi tárca jövő évi költségvetésének ismertetésekor Robert Gates miniszter a
napokban elmondta: a Pentagon a jelenlegi 80-ról 250-re fogja növelni 2011-ig azoknak a
kiberszakembereknek a számát, akiket évente kiképeznek.
Azon korábbi figyelmeztetések nyomán, hogy az Egyesült Államok nincs kellőképpen
felkészülve egy internetes támadásra, a Fehér Ház átfogó tanulmányt készíttetett, miképpen
lehetne fokozni a számítógépes irányítású rendszerek – elektromos hálózat, tőzsdei és adózási
adatok, légi közlekedés, nukleáris fegyverek – védelmét.
Barack Obama elnök a Bush-kormány egy korábbi tanácsadóját, Melissa Hathawayt bízta meg
a feladattal, aki a napokban elkészült jelentésében rámutatott: míg az országnak részletes
akciótervei vannak természeti katasztrófák és repülőgép-eltérítések elhárítására, egy esetleges
számítógépes merénylet esetére nincsen válaszprogram.
A washingtoni adminisztráció egyes tisztviselőinek értékelése szerint az amerikai kormány
nem tartott lépést a számítógépes technikai újításokkal, a szövetségi rendszerek nem
kellőképpen védettek. Amerikai források szerint a Pentagon és más intézmények hálózatát
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folyamatosan támadják hackerek, bűnözők és feltehetően külföldi kormányok ügynökei. A
héten derült ki, hogy idegenek korábban behatoltak az amerikai elektromos hálózat irányítási
rendszerébe, ahol olyan kártékony programokat helyeztek el, amelyek a képesek lennének a
hálózat megbénítására.
12.14.37. Újabb orosz kémek akadtak horogra a térségünkben - Csehország küzd az orosz
hírszerzéssel411
Csehország – a NATO-hoz hasonlóan – harcot indított az orosz kémhálózat ellen: két magas
rangú diplomatát már ki is utasítottak, ám a hírek szerint tovább is lehetne tisztogatni.
Tovább gyűrűzik az orosz-cseh kémbotrány, ugyanis a ČTK cseh hírügynökség és a Respekt
című politikai hetilap szerint több orosz ügynök is rejtőzhet a prágai diplomaták között. Ez azt
jelenti, hogy Csehország akár négy-öt orosz diplomatát is kiutasíthatna az országból, csakhogy
a közép-európai ország feltehetőleg mégsem fogja ezt meglépni. Moszkva ugyanis ugyanannyi
cseh "hírszerzőt" küldene haza válaszlépésként, vagyis a cseh követség gyakorlatilag
bezárhatna Moszkvában.
A botrány, mely egyre feszültebbé teszi a cseh-orosz kapcsolatot, tulajdonképpen egy 11
hónapos harcot zár le a NATO és Oroszország közt, melynek célja az, hogy felszámolja a
példásan kiépített orosz ügynökhálózatot, akik a NATO-tagállamokból gyűjtöttek
információkat. Előző szeptemberben egy észt hivatalnok, Herman Simm letartóztatásával
kezdődött az akció, aki a kiterjedt orosz kémhálózatról később tanúvallomást tett, továbbá a
Respect információ szerint ő volt az, aki „közvetve a két prágai nagykövetségen dolgozó orosz
kémhez vezette a helyi titkosszolgálatot.” Az észt kém egyébként éppen a cseh-orosz viszonyt
mérgező amerikai rakétapajzsról gyűjtött híreket, illetve a balti államok védelmi terveiről.
Csehország múlt héten utasított ki két orosz diplomatát, köztük a helyettes katonai attasét, amit
Szergej Lavrov „újabb provokációnak” nevezett. Karel Schwarzenberg volt külügyminiszter
ellenben azt állítja, hogy már késő áprilisban döntöttek a két orosz diplomata menesztéséről,
mely „elkerülhetetlen” volt, és erről előre tájékoztatták Moszkvát. Nem tudni ugyanakkor,
hogy a hír hogyan került nyilvánosságra. „Nem tudtuk kideríteni, ki szivárogtatta ki az
információt, de azt sem lehet kizárni, hogy maguk az oroszok voltak, hogy ezzel is a
megbízhatatlanságunkat bizonyítsák, és még feszültebbé tegyék a viszonyunkat” – írja a
Respekt, cseh külügyminiszteri forrást idézve.
Mladá Fronta Dnes szerint körülbelül 200-an dolgoznak az orosz nagykövetségen illetve a
brno-i és a karlovy vary-i konzulátusokon – a cseh titkosszolgálat becslése szerint
kétharmaduk kém. Emellett persze több orosz állampolgár tartozik különféle egyesülethez és
ügynökségekhez, illetve újságírók tucatjai írnak Csehországban: szinte lehetetlen tehát
megállapítani, hogy ki dolgozik az orosz hírszerzésnek.
12.14.38. Az utóbbi évek egyik legkomolyabb pedofil bűnügye az USA-ban412
A kanadai John Wrenshall ellen az a vád, hogy amerikai szexuális bűnözőket kalauzol
Thaiföldre, majd a gyermekekkel folytatott szexet lefilmezi és a felvételeket az interneten
terjeszti. Július végén a 62 éves férfit Nagy-Britannia az amerikai bevándorlási rendőrség
megkeresése alapján kiadta az Egyesült Államoknak, ahol bíróság elé állítják.
Az illetékes hatóság, a U.S. Immigration and Customs Enforcement Agency (ICE) feladata
általában az Egyesült Államok fizikai határainak megvédése a kábítószer- és
embercsempészek ellen. Ma már azonban az ország "virtuális határait" is felvigyázza az
interneten elburjánzó gyermekpornográfia, a szexturizmus és a fiatalkorúakat veszélyeztető
embercsempészet ellenében.
"A gonosz, ártalmas, veszélyes, bűnöző megnyilvánulások láthatatlanul, elektronikusan lépik
át a határt" – magyarázta el a Reutersnek Don Daufenbach különleges ügynök a számítógépek
zümmögése közepette az általában C3 néven emlegetett ICE Cyber Crimes Center falai között,
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Washingtontól néhány kilométerre. "A mi dolgunk megakadályozni, hogy a gonosz dolgok
bejussanak az országba" – fűzte hozzá.
A cyberbűnök ellen küzdő központban dolgozó, rendőri, felderítő és számítógépes
kriminalisztikai ismeretekkel felvértezett különleges ügynökök együttműködnek más amerikai
rendőri szervekkel és a hasonló külföldi hatóságokkal. "Nem nagyon törődünk azzal, hogy
éppen hol tartózkodik a rosszfiú vagy ki kapja el először, a fő célunk a gyermekek megvédése"
– magyarázta Daufenbach, akinek csoportja 2003 óta több mint 11.600 személy
letartóztatásához járult hozzá az egész világon.
Jelenleg másfél milliárd ember internetezik, számuk a Forrester Research központ felmérése
szerint 2,2 milliárdra nő 2013-ig. A gyermekvédők és a nyomozók azt tapasztalják, hogy a
laptop, a videokamera és a világhálós hozzáférés árának csökkenése nyomán robbanás-szerűen
nő a gyermekekkel való visszaélésre alapozott bűnözés.
Az eltűnt és kizsákmányolt gyermekek után kutató központ – National Center for Missing and
Exploited Children (NCMEC) – csak az utóbbi hat év során mintegy 25 millió gyermekpornográfia videót és felvételt vizsgált meg. "A pedofil egyszerre csak felfedezi, hogy
világszerte sok ezer hozzá hasonló akad, akivel kapcsolatra léphet és hálózatot hozhat létre" –
fejtette ki Ernie Allen, a NCMEC elnöke. "Egyértelműen bizonyítható, hogy ezek a személyek
(...) szexuálisan visszaélnek a gyermekekkel, lefotózzák vagy videózzák ezeket a
cselekményeket, hogy aztán eljuttassák a hozzájuk hasonlókhoz".
Az úgynevezett "peer-to-peer" – a másik cyberbűnözővel közvetítő nélkül megvalósított –
fájlmegosztástól eltekintve a nyomozók szerint mind több hightech bűnöző szervezet is
bekapcsolódik ebbe az üzletágba. Ezek mind gyakrabban forgalmazzák a gyermekpornográfiát
olyan honlapokon, amelyeket órákon belül lehet létrehozni és megszüntetni, a nyereséget
pedig online kártyafeldolgozó központokon keresztül söprik be.
"A fejlett technológiával dolgozó bűnöző szervezetek az internetet használják fel
tevékenységükhöz. Ez világjárvány" – mondta a Reutersnek Jack Alexander Khu, a
pénzmosással és a szerzői joggal is foglalkozó C3 csoportvezetője.
Májusban Barack Obama elnök bejelentette, hogy koordinátort állít a cyberbűnözés elleni harc
élére, de posztra kiszemelt Melissa Hathaway, aki a Fehér Házban irányította a témával
kapcsolatos munkát, a kinevezés késlekedése miatt visszavonta pályázatát. Közben a bűnözők
mind kifinomultabb módszereket alkalmaznak igazi címük elrejtésére és a felhalmozott videók
álcázására.
"Az online tárolás különösen veszélyes. Ha valakinek a számítógépén nem lehet kimutatni,
hogy valahol a hálón rejtegeti az anyagot, talán sohasem találok rá" – mondja Peter Buchan, a
C3 számítógépes bűnözési szakértője.
Ellentétben az ICE által a feltételezett illegális bevándorlók felkutatására és őrizetbe vételére
végrehajtott akciókkal, az internetes pedofília elleni küzdelmét általános elismerés övezi.
"Igazán az első vonalban vannak ebben a harcban. Végső soron a gyermekek világának
védelméről és biztonságáról van szó" – hangsúlyozta Ernie Allen, az NCMEC elnöke.
12.14.39. USA: az oroszok uralnak és a maffia irányít majd minket
2025-re az Európai Unió egy "béna óriáshoz" fog hasonlítani, köszönhetően a belső vitáknak
és polgárai euroszkeptikus hozzáállásának – áll az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzési
Tanácsának (NIC) jelentésében.
A dokumentum szerint másfél évtized múlva a kelet-európai szervezett bűnözés több
tagországot is a hatalmába keríthet, és az unió kénytelen lesz meghajolni Oroszország előtt,
mivel képtelen lesz függetleníteni magát az orosz energiahordozóktól. Az 1979-ben alapított
NIC az amerikai kormányzat legfőbb hírszerzési testülete, az "ügynökségek ügynöksége".
Feladata, hogy összegezze a különböző szervezetek jelentéseit és ezek alapján évente hosszú
távú előrejelzéseket készítsen.
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Az idei jelentés szerint 2025-re várhatóan befejeződik az EU intézményi reformja, azonban a
tagállamok eltérő érdekei és egymással folytatott vitái továbbra is "béna óriás" szerepre
kárhoztatják a közösséget. "2025-re Európa szerény előrelépést ér majd el abban, hogy a
mostani vezetők által áhított egységes, integrált, befolyásos nemzetközi aktorrá váljon.
Ugyanakkor az Európai Uniónak megoldást kell találnia a demokratikus deficitre, ami most
elválasztja Brüsszelt az európai polgároktól" – vélik a dokumentum szerzői.
A jelentés arra is felhívja a figyelmet, hogy az európai jóléti és szociális rendszer
fenntarthatósága kétséges, elsősorban a vészesen elöregedő népesség miatt. A problémára
részben a bevándorlók befogadása nyújthatna megoldást, ugyanakkor az ő integrálásuk is
óriási kihívást jelent a közösség számára. A dokumentum kiemeli az EU Törökországgal való
együttműködésének fontosságát, mivel az Ankara elől való elzárkózás veszélybe sodorhatja a
politikai és emberi jogi reformok véghezvitelét.
A NIC jelentése szerint nem sikerül majd számottevően csökkenteni az EU függését az orosz
energiahordozóktól. A dokumentum mindezek ellenére a legnagyobb problémának nem ezt,
hanem a szervezett bűnözői csoportok várható térnyerését tartja, melyek az energia és
ásványianyag-iparban szerzett érdekeltségeikkel komoly befolyásra tehetnek szert. Sőt, az sem
kizárt, hogy egyes közép- vagy kelet-európai kormányok teljesen ezen csoportok irányítása alá
kerülnek.
12.14.40. H1N1: hibázott a WHO, kaszáltak a gyógyszergyárak413
Túlzás volt a világméretű pánik a A/H1N1 vírussal kapcsolatban, nyomást gyakoroltak a
kormányokra a gyógyszergyártó cégek. Az EU nagyobb átláthatóságot követel az érintettektől.
Eltúlozták a H1N1 influenzajárvány veszélyeit az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a
gyógyszergyártó cégek és az egyes országok egyaránt, nem is volt világjárvány – ez lett a
végeredménye annak a vizsgálatnak, amit még idén februárban indított az Európai Unió Paul
Flynn brit EU-parlamenti képviselő vezetésével. Flynn és csapata elsősorban azt akarta
megvizsgálni, hogy a H1N1-influenza világméretű járvánnyá nyilvánítása objektív, független
döntés eredménye volt, vagy csak a gyógyszergyártó cégek szerették volna így növelni a
bevételüket?
A február óta vizsgálódó nemzetközi bizottság múlt pénteken hozta nyilvánosságra jelentését,
melyből kiderült, tényleg félreérthetően fogalmazott és ezzel hibázott a WHO, valamint a
gyógyszergyártó cégek is komoly nyomást fejtettek ki az egyes kormányokra. Ezek vezettek
végül világméretű pánikhoz és a járványra adott eltúlzott reakcióhoz.
A H1N1 végül az előre beharangozott hét és fél millió helyett "csak" húszezer embert ölt meg,
ám már ez is felvetette a kérdést, hogy megalapozott volt-e tudományosan a világméretű
járvány bejelentése. Egyes szakértők már a H1N1 megjelenésekor arról beszéltek, hogy ez
valójában jóval kisebb következményekkel jár majd, mint az elmúlt években megjelent
különböző influenza-típusok, "a tudósok viszont már régóta várták egy új, világméretű járvány
kirobbanását, ezért nagyon érzékenyek voltak bármilyen új vírus lehetséges drámai
következményeire" – írja Paul Flynn a jelentésben.
Hibázott a WHO is.
További problémát jelentett, hogy sem a média, sem a kormányok nem tettek különbséget
azok között a betegek között, akik sertésinfluenza miatt haltak meg, és azok között, akiknek
halálát más okozta, de mutatták az új betegség tüneteit is. Ennek hatása volt a statisztikák
alakulására, ami viszont befolyásolta a kormányszintű döntéseket is.
Megkérdőjelezhető a WHO-nak az ügyben játszott szerepe is, hiszen az Egészségügyi
Világszervezet volt az, ami tavaly június 11-én bejelentette, hogy világméretű járvány tombol,
miután az Egyesült Államokban és Mexikóban több megbetegedés történt. A Paul Flynn
vezette bizottság jelentése szerint a WHO "túl gyorsan" jutott el eddig a bejelentésig,
leginkább azért, mert még előtte májusban (nem sokkal az első sertésinfluenzás
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megbetegedések után) megváltoztatták saját belső dokumentumaikat, mely a járványok
különböző szintjeit határozták meg.
Az eredeti szöveg szerint az influenza világjárványok ellen az ember nincs védve, ezért
rengeteg halálesethez és megbetegedéshez vezetnek nagyon hamar világszerte, az új
meghatározás azonban jóval enyhébben fogalmaz és beengedi a meghatározásba az olyan
betegségeket is, amelyek hatása nem annyira erős. A WHO új értelmezése a "világjárvány"
fogalmáról komoly félreértésekhez vezetett, ez is közrejátszott a heves nemzetközi reakcióban.
A gyógyszercégek szerepe.
Miután a WHO bejelentette a járványt, a gyógyszergyártók lendültek akcióba. Számos európai
ország kormánya, köztük a britek, ugyanis olyan szerződéseket kötöttek a nagy
gyógyszergyártó cégekkel, amelyek a járvány bejelentése után azonnal életbe léptek. Ezeknek
az országoknak ezért gyakorlatilag kötelező volt megvásárolni az oltóanyagokat (a rendes
influenza-elleni oltás többszörös áráért), attól függetlenül, hogy azok hatása még nem volt
teljesen bizonyított, és a mellékhatásokat sem zárták ki teljesen.
A lengyel kormánynak például úgy próbáltak meg oltóanyagot eladni, hogy a gyártó cég
egyáltalán nem vállalta a felelősséget az esetleges mellékhatásokért, az pedig már most
bizonyított, hogy a rendes influenza-oltás sokszorosáért kínált vakcinákon és az egész H1N1ügyön a cégek hatalmas nyereséget könyvelhettek el maguknak.
A H1N1-botrány itt azonban még mindig nem zárult le. Az EU-bizottság a jelentésében ugyan
számos kérdést felvet, mégis viszonylag kevésre tud választ adni, hiszen az ügy kapcsán a
döntéshozói mechanizmusokba nehéz belelátni, Paul Flynn is a jelentésében amellett érvel,
hogy nagyobb átláthatóságot kell megkövetelni minden érintettől. A témában azonban már
most több hasonló vizsgálat folyik, a francia felsőház például szintén a gyógyszergyártó cégek
szerepéről kezdeményezett vizsgálatot, aminek eredménye augusztusra lesz meg.
12.14.41. Kiborul a H1N1-bili? - Matolcsy vizsgálatot indított414
Vizsgálatot indít a nemzetgazdasági miniszter a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnál
(NKTH). Matolcsy György azért kezdeményezte a vizsgálatot, mert egyes vélemények szerint
az Omninvest Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. és az NKTH között, a H1N1 elleni
vakcina kifejlesztésére és gyártására vonatkozó szerződés jogi aggályokat vet fel. A
minisztérium mellett az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatósága is vizsgálatot folytat.
Vizsgálatot indít a nemzetgazdasági miniszter, hogy kiderüljön, igazak-e a hírek, amelyek
szerint saját magát bízta meg az Omninvest Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. a H1N1
influenza-járvány elleni oltóanyag kifejlesztésével.
A Magyar Kormány 2010 év elején az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elvárásainak
megfelelően arról döntött, hogy Magyarországot az újinfluenza elleni vakcina kutatási és
gyártási központjává teszi. A döntés után az NKTH a jogszabályi kereteknek megfelelően kiírt
egy nyílt pályázatot, amire egyedül csak a projektre alakult Omninvest Development Kutató,
Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. jelentkezett.
A 3 milliárd forint összköltségű programba a Magyar Állam 2 milliárd forinttal szállt be, míg
a kutató cégre 1 milliárd forint előteremtése hárult.
Egyes információk szerint az Omninvest Development a kutatások elvégzésére egy
közbeszerzési eljárást írt ki, amelynek a győztese az Omninvest Kutató, Fejlesztő és
Kereskedelmi Kft. lett. A jelenleg hatályos törvények és jogszabályok úgy rendelkeznek, hogy
a szolgáltatást csak egy független vállalkozástól lehet "megvásárolni." A nemzetgazdasági
miniszter mellett az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóság is vizsgálatot folytat.
12.14.42. Megkérdőjeleződött a DNS tesztek megbízhatósága415
A DNS-bizonyítékot aranyat érőnek tartják törvényszéki szakmai berkekben, hiszen a bűntény
helyszínén talált DNS-minta segítségével azonosíthatják a bűntett elkövetőjét, illetve
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felhasználhatják a bizonyítás során. Amerikai kutatók szerint azonban a hibás bírósági ítéletek
számának csökkentéséért pontosítani kell a kriminalisztikában használt DNS-adatbázist.
Nem mindegy, hogy sikerül-e a helyszínen elegendő DNS-t tartalmazó bizonyítékot találni
A helyszínről származó DNS-mintából egy ún. DNS-profilt hoznak létre oly módon, hogy
speciális területeket (lókuszokat) keresnek a kromoszómákon, és egyénenként változó, rövid
DNS-szakaszokat, „rövid tandem ismétlődéseket” (STR-eket vagy allélokat) elemeznek.
Ezután megbecsülik ezeknek az STR-eknek az összes vizsgált DNS-szakaszon való
előfordulási gyakoriságát.
Az, hogy egy vádlott DNS-mintája egyezik-e egy bűntett helyszínén talált DNS-mintával,
illetve ha igen, ez mennyire lehet a véletlen egybeesés műve, perdöntő lehet az
ítélethozatalkor. A véletlen egybeesések kiszámítására használják a „véletlenszerű
megegyezés valószínűsége” (RMP) kifejezést. Minél több speciális szakaszt elemeznek
egyszerre, annál szélesebb a profil és annál kisebb a véletlenszerű egyezés valószínűsége, azaz
annál nagyobb az esélye, hogy a mintában lévő és az adatbázisban szereplő DNS-profil
megegyezzen.
E véletlenszerű egybeesések kiszámítására használt becsléseket kérdőjelezte meg nemrégiben
egy amerikai és angol kutatókból és ügyvédekből álló csoport. A szakemberek szerint ezeket a
becsléseket sosem ellenőrizték függetlenül, nagyszámú DNS-profilon. Mi több, amerikai és
ausztrál DNS-adatbázisokba való betekintés alapján az is kétségbe vonható, hogy az egyes
RMP-k értéke valóban olyan elenyészően alacsony-e, mint feltételezik.
A csoport amerikai vezetője, Dan Krane azért kéri, hogy hozzáférhessenek az amerikai
nemzeti DNS-adatbázishoz (a CODIS-hoz), hogy tesztelhessék az RMP-k alapjául szolgáló
feltételezéseket. Érveik nemrég jelentek meg a Science című tudományos lapban. A cikk egyik
írója, Larry Mueller szerint a CODIS több mint 7 millió DNS-profilja az adatok óriási tárháza,
és egy ilyen vizsgálat kideríthetné, hogy nem hibás RMP-egybeesések késztetik-e az
esküdteket és a bírókat esetleg hibás döntések meghozatalára. Az adatbázisok független
ellenőrzése azért is fontos, hogy megmaradjon a bírósági eljárások során világszerte
alkalmazott DNS-bizonyítékokba vetett bizalom.
A kutatók azért szeretnék a CODIS-t átvizsgálni, mert választ keresnek arra, hogy az
allélgyakorisági becslések vajon helyesek-e. A legtöbb becslés ugyanis kisszámú és régen
elvégzett vizsgálatra épül, és vannak arra utaló jelek, hogy e vizsgálatokban bizonyos
alléleknek nem a valódi gyakoriságát állapították meg néhány esetben. Ez azt jelentheti, hogy
a bíróságokon bemutatott valószínűségi becslések hibásak. Krane szerint, ha megnézik a
tényleges elkövetők adatbázisait, döbbenetesen nagy az eltérés a tapasztalt és a várt
eredmények között.
Az egyik hibalehetőség az, hogy az adatbázisokban ugyanabból a profilból több is szerepel. A
másik, hogy egy adott populációban az allélek gyakoriságára vonatkozó becslések hibásak. Ha
ez utóbbiról van szó, fontos a téves becslések korrigálása. A meglepően magas számú egyezés
harmadik lehetséges magyarázata az, hogy az adatbázisokban nagy számban szerepelnek
rokonok, akiknek a DNS-profilja valószínűleg nagy hasonlóságot mutat.
Ha kis mennyiségű DNS-minta nyerhető csak egy bűntény helyszínén, vagy ha a minta
károsodik, esetleg más személyekből származó DNS-sel keveredik, az összehasonlításhoz
használható speciális DNS-szakaszok száma jelentősen lecsökken. Ez azzal jár, hogy a minták
egyezésének statisztikai jelentősége kisebb lesz, a véletlenszerű egyezés valószínűsége pedig
nő. Mueller szerint az adatbázisban történő keresések 5–10 százalékában vagy keverékekkel,
vagy olyan DNS-profilokkal dolgoznak, amelyek 10 lókusznál kevesebbet tartalmaznak. Ilyen
esetekben az RMP-k értéke sokkal nagyobb, tehát e becslések módosítása jelentősen
módosíthatja az adatok bírósági értelmezését.
2003-ban, egy nyomozás kapcsán Krane korlátozott mértékben ugyan, de hozzáférhetett az
ausztráliai Viktória állambeli DNS-adatbázishoz. Akkor a DNS-profiloknál tapasztalt
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ellentmondásokból arra következtetett, hogy az adatok adatbázisba való beírásakor történhetett
hiba, mely 1000 minta esetén kb. egyszer fordul elő.
A kutatók által javasolt vizsgálat kideríthetné, hogy vannak-e a CODIS-ban ilyen jellegű
hibák. Ez azért lenne fontos, mert az ilyen hibák miatt elveszíthetik a potenciális gyanúsítottat.
Az adatbázisok független szakértők általi vizsgálatát és a különböző elemzések elvégzését az
FBI engedélyezhetné. Az FBI-nál viszont, bár tudatában vannak a kutatók kételyeinek, mi
több, tervbe is vették némelyik probléma vizsgálatát, az adatbázishoz való hozzáférési
kérelmet a titoktartási szempontokra hivatkozva minduntalan elutasítják.
12.14.43. AIDSesekből gazdagodtak meg, leleplezték őket
AIDS-betegek és HIV-fertőzöttek hiszékenységét kihasználva piramis rendszerű befektetési
társaságot működtettek a Dél-afrikai Köztársaságban, ahol a hatóságok nemrég leplezték le a
csalókat.
Adrian Lackay, a Dél-afrikai Adóhivatal (SARS) szóvivője elmondta, hogy a leleplezett cég
vezetői hűtlenül kezeltek 13,5 millió dollárt, amelyet AIDS-es és HIV-vírussal fertőzött
betegektől kaptak immunerősítő készítmények beszerzésére.
A rendőrség és az adóellenőrök Durbanban és Pretoriában csaptak le az ügyben érintett
személyekre, akiknek kilétét a bírósági tárgyalások kezdetéig nem fedik fel – közölte Lackay.
Annyi azonban már kiderült, hogy az adóhatóság emberei felkeresték az Imuniti néven
bejegyzett céget, amely gyógyszereket és természetes gyógyhatású készítményeket, valamint
táplálékkiegészítőket is gyárt AIDS-betegeknek. A durbani székhelyű vállalat ügyvezető
igazgatója, Neil Lamble azonban azt mondta, ők nem folytak bele a piramisjátékba, és készek
teljes mértékben együttműködni az adóhivatallal.
"Nem az Imuniti, vagy leányvállalatai, vagy vezetői ellen indult vizsgálat. Az ügyben mások
ellen folyik vizsgálat, és teljes mértékben együttműködünk az adóhatósággal" – jelentette ki
Lamble.
A Dél-afrikai Köztársaság indította útjára a világ legnagyobb AIDS-kezelési programját,
amelynek költségvetését 2013-ra meg akarja duplázni, közel 2 milliárd dollárra, annak
érdekében, hogy a fertőzöttek legalább 80 százaléka hozzájusson a betegség előrehaladását
lassító gyógyszerekhez.
Az 50 milliós afrikai országban naponta ezer ember halála írható az AIDS számlájára, és
mintegy 5,7 millióra becsülik a HIV-vel fertőzött dél-afrikaiak számát, ami a világon az egyik
legmagasabb arányszám.
A piramisjátékokban az ügyfeleknek újabb és újabb klienseket kell beszervezniük, hogy a
társaság pénzhez jusson és fenntartsa önmagát.
12.14.44. Erőszak, csonkítás - feketelistán a gyerekkínzó szervezetek
Az ENSZ első ízben nevezi meg azokat a kormányzati erőket és félkatonai szervezeteket,
amelyek gyermekeket toboroznak, erőszakolnak és csonkítanak meg a harmadik világban zajló
fegyveres konfliktusok során.
A világszervezet Biztonsági Tanácsának munkacsoportja pénteken este zárt ajtók mögött
kezdett tanácskozást a kérdésről, nevükön nevezve azokat a csoportokat, amelyek különösen
brutálisan és módszeresen bántalmazzák a hatalmukba kerített kiskorúakat. Az ENSZ öt éven
át kísérte figyelemmel a jogsértést elkövető 16 csoportot Afrikában és Ázsiában.
A kipécézett szervezetek között van a szomáliai átmeneti kormány, az Úr Ellenállási
Hadserege (LRA), amely Ugandában tevékenykedik, a Fülöp-szigetek déli részén aktív Abu
Szajjaf radikális szervezet, valamint a hutu népcsoportot képviselő lázadó csoport (FDLR),
amely Kongó területén fejti ki tevékenységét.
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"Változatlan gyakorlat, hogy gyerekeket kémkedésre, katonaként vagy élő pajzsként
használnak fel. Túl gyakran válnak gyerekek áldozatokká katonai műveletek során" – mutatott
rá Radhika Coomaraswamy, az ENSZ-főtitkár különmegbízottja.
Lekerült viszont a világszervezet jegyzékéről a burundi lázadókat tömörítő Nemzeti
Felszabadítási Front (FNL). Az általa korábban katonának toborzott kiskorúak ugyanis
időközben visszakerültek a családjukhoz – mutat rá a munkacsoport éves jelentése. A
dokumentumról és általában a fegyveres konfliktusokba belekényszerített gyermekekről
júniusban kezdődik vita a világszervezetben.
12.14.45. A mobiltelefonokat is lehallgatnák Németországban
Minden eddiginél élesebb vita robbant ki Európa egyik vezető államában Wolfgang Schäuble
német belügyminiszter legújabb tervei miatt.
A német belügyminisztert kemény fából faragták, hiszen újabb ötlettel állt elő, amelynek
lényege, hogy a Szövetségi Bűnügyi Hivatalról szóló úgynevezett BKA-törvény reformja
keretében a szervezet munkatársai új jogosítványokat kapnának, amelyeknek köszönhetően a
jövőben bármelyik lakást lehallgathatnák. Emellett feloldanák a német alkotmánybíróság
2004-es, a magánbeszélgetések lehallgatását tiltó és az ilyen cselekményeket a magánélethez
fűződő jogok megsértése miatt tabunak minősítő korábbi határozatát is.
A tervezet szerint a lehallgatások lezajlása után a rögzített beszélgetéseket bemutatnák egy
bírónak, akinek csak azokat a részeket tennék hozzáférhetővé, amelyek nem sértik a
gyanúsított magánéletéhez fűződő jogait. Brigitte Zypries német igazságügyi miniszter
elutasította az elképzelést. Christoph Frank, a Német Szövetségi Bíróság (BGH) elnöke pedig
kijelentette: ugyan az ötlet elméletileg megvalósítható, de gyakorlatilag csak nagyon nehezen
kivitelezhető és jelentős létszámnövekedésre lenne szükség.
A Wolfgang Schäuble-t bírálók közé időközben felsorakozott Horst Köhler német köztársasági
elnök is. A közjogi méltóság hangsúlyozta: ugyan a belügyminiszternek az a dolga, hogy azon
törje a fejét, hogy miképpen védhetők meg az állampolgárok, de kétségeit fejezte ki a
módszerekkel szemben. "Hogyan emésszék meg ezt az elképzelést az emberek? Személyes
kétségeim vannak a kérdésben. Számomra kizárólag jogállami megoldások elfogadhatóak" –
szögezte le a német elnök.
A Spiegel német magazin hétvégi tudósításából viszont kiderül, hogy a német rendőrség már
most távirányított mobiltelefonokat használ a bűnözők beszélgetéseinek lehallgatására. Az
egyes készülékek operációs rendszereit a Bluetooth- vagy a WLAN-kapcsolatokon keresztül a
távolból feltörik és úgy programozzák át, hogy azok úgy tűnnek, mintha ki lennének
kapcsolva.
Az eszköz nem fogadja a beérkező hívásokat sem, de közben a beépített eszközök segítségével
minden, a közelükben lévő beszédet és zajt továbbítanak. A készülék kizárólag a rendőrségtől
érkező jelekre reagál. A megoldást már Bajorország és több tartományi bűnügyi hivatal is
alkalmazza. Ezenkívül játékokban, képekben és csengőhangokban elrejtve is trójai férgeket
csempésznek a kiszemelt bűnöző mobiltelefonjára. Ezek az alkalmazások azután csendben
elvégzik a szükséges módosításokat.
Egyébként Schäuble ötleteivel szemben nem véletlenül szkeptikusak bírálói: az első
felháborodást az internetes házkutatások ötlete váltotta ki, ami először Svájcban, majd
Németországban merült fel, azonban az elképzelést előbb első fokon, majd másodfokon is
törvénytelennek minősítette a német legfelsőbb bíróság. Wolfgang Schäuble és a német
Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) közös ötlete ellen tiltakoztak többek között az IT Security
made in Germany (ITSMIG) nevű kezdeményezés tagjai is, akik elutasították a tervet és azt
Németország külföldi megítélése szempontjából rendkívül károsnak tartották.
A német belügyminiszter a meghiúsított londoni autókba rejtett pokolgép-merényletek és a
glasgow-i repülőtér elleni támadás után ismét a teljes ellenőrzés mellett szállt síkra és szerinte
az elmúlt napok történéseinek tükrében hasonló akciókra Németországban is számítani kell. A
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politikus ezért sürgette egy videokamerás rendszer kiépítését. A biztonsági kamerákat
elsősorban a forgalmas csomópontokon, repülőtereken, pályaudvarokon és kommunikációs
központokban szerelnék fel. Szintén borzolta a kedélyeket, hogy a német alkotmánybíróság
nemrég olyan ítéletet hozott, amelynek értelmében a jövőben az adó- és más hivatalok az
állampolgárok tudta nélkül is hozzáférhetnek a folyószámlák adataihoz.
12.14.46. A német belügyminisztérium hivatalosan cáfolta, hogy a német rendőrség, a
Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) vagy a vám- és pénzügyőrség módosítaná és
poloskaként használná a mobilokat.
A minisztérium a dokumentumban közölte azt is, hogy sem elnyomó, sem megelőzési céllal
nem tervezi ilyen módszerek bevetését a bűnözők és a bűnügyek gyanúsítottjai ellen.
Ugyanakkor a minisztérium nem cáfolta a hasonló megoldások alkalmazásáról szóló korábban
megjelent híreket.
Az állásfoglalás csupán azért érdekes, mert július közepén Wolfgang Schäuble német
belügyminiszter azzal az ötlettel állt elő, hogy a Szövetségi Bűnügyi Hivatalról szóló
úgynevezett BKA-törvény reformja keretében a szervezet munkatársai új jogosítványokat
kapnának, amelyeknek köszönhetően a jövőben bármelyik lakást lehallgathatnák. Emellett
feloldanák a német alkotmánybíróság 2004-es, a magánbeszélgetések lehallgatását tiltó és az
ilyen cselekményeket a magánélethez fűződő jogok megsértése miatt tabunak minősítő
korábbi határozatát is. A Spiegel német magazin hétvégi tudósításából kiderült, hogy a német
rendőrség már most távirányított mobiltelefonokat használ a bűnözők beszélgetéseinek
lehallgatására.
Szakértők úgy vélték, technikailag lehetséges a mobiltelefonok lehallgatóeszközökként való
használata. Ehhez csupán úgy kellene módosítani a készülékeket, hogy azok képesek legyenek
bármikor látszólag kikapcsolni magukat. Így a külső szemlélő azt hihetné, hogy a kijelző és a
beépített mikrofon is deaktiválva van, miközben a mobil kapcsolat nem szakadna meg és
mivel a mikrofon akár a távolból is aktiválható lenne, ezáltal minden pontosan nyomon
követhetővé válna. Ezenkívül a Bluetooth-, a WLAN- vagy az infraportokon keresztül is
becsempészhetők a mobiltelefonokra például kémprogramok.
A német kormány szerint a legjobb védekezés, ha valaki a fontos tárgyalásaira, találkozóira
egyáltalán nem viszi magával a mobil készülékét vagy, hogy egy felderítő berendezést
alkalmaznak, amely pontosan kimutatja, hogy melyik mobiltelefon van bekapcsolt állapotban.
Egy ilyen detektor átlagosan 500 euróba kerül és kompatibilis a 900 és az 1800 MHz-es GSM,
valamint az UMTS- és a DECT-hálózatokkal.
A probléma csak az, hogy ilyen eszközöket jelenleg kizárólag a hivatalok és a
nemzetgazdasági szempontból védettnek minősített cégek szerezhetnek be.
12.15. Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen fejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására
12.15.1. Putyin nekiment Washingtonnak416
Fegyverkezési versenyt szít, s figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jog előírásait az Egyesült
Államok – állapította meg Vlagyimir Putyin orosz elnök a müncheni biztonságpolitikai
fórumon tartott, a hidegháború hangulatát idéző beszédében. Busht ugyanakkor megbízható, jó
barátnak nevezte az orosz államfő.
Szokatlanul heves kirohanást intézett az Egyesült Államok politikája ellen a müncheni
biztonságpolitikai fórumon szombaton Vlagyimir Putyin. Egyes vélekedések szerint beszéde a
hidegháború hangulatát idézte fel.
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Putyin az első orosz államfő, aki részt vett az immár hagyományos fórumon. Már beszédének
bevezetőjében azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államok a konfrontáció útjára lépett, s
"katonai kalandorságba" kezdett. Vlagyimir Putyin azzal vádolta Washingtont, hogy európai
rakétatelepítési terveivel, a nemzetközi jog alapvető elveit sértve újabb fegyverkezési versenyt
szít. Az Egyesült Államok rakétatelepítési terveit teljes mértékben szükségtelennek nevezte,
hiteltelennek tartva azokat az indokokat, amelyekkel Washington mindezt magyarázni
igyekszik. Hangsúlyozta, hogy országa szükség esetén megteszi a válaszlépéseket.
"Rendelkezünk azokkal a fegyverekkel, amelyek képesek legyőzni az amerikai rendszereket"
– fogalmazott az elnök, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy ezek a fegyverek nem irányulnak az
Egyesült Államok ellen.
12.15.1.1.

Bush azért barát

Putyin ugyanakkor kijelentette: Oroszország tartja magát ahhoz a korábbi megállapodáshoz,
amely a stratégiai atomfegyverek jelentős számának 2012-ig történő megsemmisítését
irányozza elő. Azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy egyedüli hatalmi, illetve
erőközpontot kíván létrehozni, ami ellentétes a demokráciával. Leszögezte, hogy
multipoláris világra, s biztonságpolitikai téren multilaterális diplomáciára van szükség. Az
egyoldalú fellépések nem oldották meg a konfliktusokat, hanem csak elmérgesítették őket –
jelentette ki.
Az orosz államfő elítélte az erőszak alkalmazását, nyomatékosan utalva arra, hogy az erő
bevetésére csakis a legvégső esetben, s csak az ENSZ felhatalmazásával kerülhet sor. Putyin
nem kímélte a NATO-t sem. Beszédében azt hangoztatta, hogy a szövetség az amerikai
külpolitika eszközévé vált. Bírálta a NATO kibővítését, felróva, hogy a szövetség a volt
Szovjetunió területére terjeszkedik.
Az Egyesült Államoknak címzett bírálatok ellenére Putyin George Bush amerikai elnököt
"megbízható embernek, egyben barátnak" nevezte, akivel – mint fogalmazott – lehet
tárgyalni.
12.15.1.2.

Csalódott NATO-főtitkár

Putyin külön szólt Koszovóról is, amely az elmúlt napokban ugyancsak feszültséget keltett
Oroszország és a Nyugat kapcsolataiban. Megerősítette, hogy országa elutasítja a Martti
Ahtisaari ENSZ-megbízott által kidolgozott, Koszovónak távlati függetlenséget előirányzó
javaslatot. Hangsúlyozta, hogy Koszovó problémáját a szerbeknek és a koszovói albánoknak
kell megoldaniuk, a megoldást – mint fogalmazott – nem lehet kívülről kikényszeríteni. Az
orosz elnök kijelentette, hogy Moszkva semmilyen más rendezést nem támogat.
Iránról szólva kiemelte, Moszkva mindent megtesz annak érdekében, hogy Iránt
atomfegyverkezési terveinek megváltoztatására bírja. Az iráni atomválság megoldása
érdekében közös megközelítésre és türelemre szólított fel.
A NATO főtitkára szinte azonnal csalódottságának adott hangot az orosz államfő
beszédében foglaltak miatt. Jaap de Hoop Scheffer szerint Putyin felszólalása nem segítette a
szövetség és Oroszország közeledését. Ugyanakkor ismételten hangsúlyozta a NATO és
Oroszország közötti partneri viszony fontosságát. Jaap de Hoop Scheffer új stratégiai
koncepciót ígért 2009-re, a NATO fennállásának hatvanadik évfordulójára. Ennek lényege,
hogy a biztonság nem alapulhat kizárólag katonai eszközökön, hanem hasonlóan fontos
szerepe van a gazdaságnak, továbbá a diplomáciának. Ígéretet tett arra is, hogy 2009-re a
NATO helyreállítja a rendet és a demokráciát Afganisztánban.
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12.15.1.3.

Merkel: össze kell fogni

Az immár 43-ik müncheni biztonsági fórumot Angela Merkel német kancellár nyitotta meg,
aki – az Európai Unió soros elnökének minőségében is – a nemzetközi közösséget a globális
kihívásokkal szemben a biztonságpolitika összehangolására szólította fel, s a különböző
nemzetközi szervezetek hatékonyabb együttműködését sürgette.
A biztonságpolitika Davosának számító fórumon több mint negyven ország magas rangú
képviselője vesz részt, köztük elnökök és kormányfők, továbbá külügy- és védelmi
miniszterek. Az MTI értesülése szerint Magyarország "hazai képviselővel" nem vesz részt a
konferencián.
12.15.2. Profitáljunk az orosz-grúz konfliktusból okosan!417
Mottó: „…nem az az igazán ügyes, aki száz csatában győz, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt
az ellenségen…” (Szun Ce, i.e. 400).
Végtelenül szomorú dolog, hogy a XXI. században, Európa szélén emberek gyilkolják meg
egymást tömegével, etnikai, gazdasági, területi, hatalmi, stb. érdekérvényesítés címén avagy
kisebbségek védelmében.
Ma a diplomácia, a tárgyalások kultúrált időszakát éljük, de mégis úgy véljük, vannak
olyanok, akik még másként gondolják. Tehát magas szinten tudatosítva hasznosítanunk kell
azt, hogy a XXI. század és talán még majd ezt követően is lesznek olyan országok, amelyek
továbbra sem csak a szavakkal, egyeztetésekkel, kölcsönösen előnyösen, egyenrangúan
működnek együtt, hanem fegyverekkel is érvényt szereznek akaratuknak.
Az orosz-grúz konfliktus igen sokféle értelmezésével találkozunk. Vannak, akik az egyik felet,
vannak, akik a másik felet és vannak, akik mindkét felet hibáztatják. Bizonyára minkét fél
hibás valamilyen mértékig. Tallózás szerűen néhány ok a konfliktusra:
– Orosz illetve oroszbarát lakosság él Abháziában és Dél-Oszétiában, akiknek a jogait meg
akarja védeni Oroszország, mert a grúzok elnyomják őket, ami nem kizárt, hogy igaz is,
valamilyen mértékben.
– Grúzia és a grúz elnök jelentős amerikai orientáltsága miatt az oroszokat zavarja egy
Amerika barát, NATO aspiráns ország, ilyen közel Oroszországhoz. Bár kétségtelen,
hogy Kuba is elég közel van az USA-hoz és az USA ezt elég jól tűri. Persze minden
hasonlat jó is meg rossz is egy kicsit.
– A Nabucco gázvezeték, mint a Kék Áramlat konkurense Grúzián keresztül haladna és
így az orosz „energiafegyvert” nem lehetne olyan hatékonyan alkalmazni Európa
zsarolására, szebben szólva kézbentartására.
– Az oroszok a fegyveres erődemonstrációval fenyegetni és figyelmeztetni akarták a
világot is arra, hogy Oroszország (még vagy) már ismét nagyhatalom, akivel nem lehet
kukoricázni.
– Sok más ok is lehet pro és kontra, de a teljes igazságot úgysem tudjuk meg mi
állampolgárok, legfeljebb csak sejtjük. Azért sem tudjuk meg, mert nemzeti és
nemzetközi forrásokból manipulált információkat kapunk attól függően, hogy ki
magyarázza éppen a helyzete, az illetőt honnan fizetik, illetőleg honnan bérelték fel,
kinek az érdekeit képviseli.
A sok ember halálát igénylő, megtörtént eseményeken sajnos már nem tudunk változtatni,
viszont minden országnak (önállóan is) valamint nemzetközi szövetségnek elemezni és
hasznosítani kell a tapasztalatokat annak érdekében, hogy a jövőben felkészülhessünk hasonló
események megelőzésére és hatékony kezelésére.
A konfliktust, általában a nemzeti és nemzetközi biztonságot hasonlósan, de eltérően is
értelmezik, élik meg a kormányfők, a kormányok, az általános politikusok, a
biztonságpolitikusok, a biztonságpolitikai szekértők, a védelemben résztvevő operatív
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szakemberek, egyes pártok, más szerveződések és a legfontosabbak: a mindennapok emberei,
a civilek, a védelmi szektor finanszírozásában is résztvevő adófizetők. Nevetségesek,
hátulgombolósok és felelőtlenek azok a politikusok, személyek és bizonyos szervezetek
vezetői, akik azt hiszik, hogy elérkezett a világbéke, a nemzetközi szövetségek mindenhatóak
és mindentől megvédik a tagjaikat. Ez ugyanis csak részben igaz és csak adott időszakokra
valamint körülmények között várható.
12.15.2.1.

Profitáljunk az orosz-grúz konfliktusból okosan418

A Szovjet birodalom 1990-es szétesését az oroszok sohasem fogják véglegesnek elfogadni,
láthatóan, tapasztalhatóan mindent megtesznek a befolyásuk visszaállítása érdekében.
Az orosz geopolitikának és geostratégiának a cári időszakoktól végigkövethető változása
napjainkig (és a jövőre is vonatkoztatva) szinte mindent megmagyaráz. Ennek rövid,
példálódzóan felsorolt, főbb elemei:
– Oroszország észak felé, az Északi jeges tenger felé egyelőre nem tud érdemleges
politikai, gazdasági, katonai előnyöket, befolyást elérni, bár a katonai és gazdasági
relációk nem lesznek ilyen egyértelműek már a XXI. század során (lásd például az
Északi sarok szimbolikus „elfoglalása”, az orosz zászlónak a jelképes kitűzése a
tengerfenéken, azaz igény demonstrálása erre a területre).
– Kelet felé, a Keleti tenger sem ad számára mozgásteret.
– Dél felé a hegyvonulatok, sivatagos részek, más természeti akadályok, kevésbé fontos
országok sem igazán megfelelő lehetőségek számára.
– Mi marad tehát: a földrajzilag is nyitott nyugati irány, a történelmileg háborúban és
békében is már jól megtapasztalt Európa, amit viszont szinte mindenáron be akar
venni, vissza akar szerezni, mert itt tudja igazán érvényesíteni politikai, gazdasági
befolyását, katonai ijesztgetését illetve fenyegetését (lásd legutóbb Lengyelország
fenyegetése, de előtte a NATO aspiráns Ukrajna fenyegetése, akár atomfegyverrel is).
Visszamehetünk a néhány évvel ezelőtti müncheni biztonságpolitikai konferenciáig,
ahol Putyin kirohant az USA gazdasági és katonai befolyásszerzési módszerei és
eredményei ellen. Ezzel megdöbbentve a katonai szekértőket, a védelemszervezőket, a
biztonságpolitikai szakértőket, minisztereket és államfőket.
– Dél-Amerika, Ázsia, Afrika is természetesen fontos az oroszok számára, de ezek
távolabbiak elméletileg és földrajzilag is, mint Európa.
– Az orosz geoplitikusok közül a szlavofileknek és a pánszlávistáknak valamennyi szláv
nép egyesítésére vonatkozó ábrándjuk még valószínűleg nem múlt el (soha nem is
fog!), ideszámítva az ez irányú isteni küldetéstudatot is.
– A Szovjetunió, a Varsói Szerződés, a keleti blokk szétesése után Putyin vezetésével és
eredményeivel feltámasztott Oroszország erőteljesen folytatja birodalmi törekvéseit.
Feltételezhetően a mögötte álló politikai, gazdasági, ideológiai, katonai lobbi hatására
is. Egyenlőre a széleskörű, katonai beavatkozások helyett a diplomáciai, politikai,
gazdasági, pénzügyi, energia, művészeti, kulturális, tudományos, katonai
együttműködési, nemzetközi szövetségi (ENSZ, EBESZ, NATO, G7-8), stb.
vonatkozásokban igyekszenek befolyást elérni, de a katonai, az atomfegyverrel való
ijesztgetéssel illetve konkrét fenyegetéssel együtt.
– A Szovjet birodalom felbomlása, a hidegháború után sokan úgy gondolták szerte a
világon, hogy a bipoláris világot felváltotta egy unipoláris, azaz egypólusú világ. Már
akkor, az 1990-es években is nagy tévedés volt ez, mert a világ már akkor, de
különösen most még jobban láthatóan, illetve prognosztizálhatóan sokpólusúvá vált. A
sokpólusú világ stratégiai szereplői és jelöltjei: Európa, USA, Oroszország, Kína,
India, Japán és majd Ázsia más országai, Dél-Amerika, Afrika. Ebből az a
legfontosabb számunkra, a biztonságunk (avagy a bizonytalanságunk) számára, hogy
egyrészt egyes országok világuralmi illetve birodalmi törekvései, az erőcentrumok
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többpólusúan, több nagyhatalom által is fékezettek, (ki)ellensúlyozottak. Másrészt
kérdésként merül fel, hogy ezen nagy(obb)hatalmak közül ki-kivel van vagy ki-kivel
lesz a jövőben, mert az együttműködések, összefogások lehetnek jók, de lehetnek
rosszak is a mindennapok emberének, az egyszerű, de mégis legfontosabb
szereplőknek, az állampolgároknak.
A hidegháborús időszakban a Szovjetunió a harmadik világ országainak
beszervezésével, a terrortámogató országokkal együttműködve is gyengíteni akarta az
úgynevezett Nyugatot, a nyugati országokat. Ebből jelenleg még annyi érzékelhető
nyilvánosan, hogy a régi kapcsolatait Oroszország „nem dobta ki” és egyes arab
országok (politikai) támogatásával (mint például Irán) még használja ezt a politikai
eszközt.
Putyin elnök a közelmúlt, a mai és a jövőbeni Oroszország élén vagy egy másik
vezetői poszton az oroszok számára kiváló egyéniség. Határozottsága, nemzetközi
diplomáciai készsége, az összetett és bonyolult orosz belpolitikai viszonyokat jól
kezelő, a világ érdekviszonyait megfelelően átlátó államfő, diplomata és katona avagy
hírszerző, szimpatikus és elfogadott egyéniség.
Putyin elnök reálisan és jó érzékkel értékelte úgy, hogy fontosnak tartja az ország
szociális, egészségügyi, társadalombiztosítási, erőforrás hasznosítási és gazdasági
helyzetének reformját, de fontos a katonai potenciál fejlesztése is, és a hadsereg
hadrafoghatósága is a céljai között szerepel.
Oroszország, az orosz nép, de a világ számára is a legkiválóbb Putyin személyisége,
egyénisége! Sokkal alkalmasabb az orosz jelen, jövő stabilizálására, fejlesztésére,
Oroszországnak a nemzetközi rendszerekbe való beillesztésére, mint Sztálin,
Hruscsov, Brezsnyev, Gorbacsov, Jelcin, Andropov voltak. Persze Ő sem mindenható
és nincs egyedül, igen sokféleképp kell egyensúlyoznia az orosz érdekcsoportok
között. Putyin jó stratéga és egyben taktikus is.
Putyin-Medvegyev az orosz jövő legoptimálisabb vezetőpárosának tűnik.
Felvetődhet az a kérdés is, hogy vajon Putyin demokrata-e? Erre a kérdésre igennel
válaszolni felelőtlenség lenne, de meggyőződésem, hogyha majd demokrata szerepre
lesz szükség, akkor Putyin azt is megtévesztő tökéletességgel fogja betölteni.
Az orosz demokrácia fejlődött és az emberi jogok is érvényesülnek, de Európától még
igen messze vannak.
Célszerű és indokolt tudomásul venni mindenkinek, hogy Oroszország nagyhatalom,
földrajzi, politikai, gazdasági, katonai téren egyaránt. Ez utóbbi esetében pedig egyik
vezető atomhatalom is egyben.
Putyin nem rejtette véka alá azt sem, hogy az orosz hadsereg hadrafoghatósága
kritikusan alacsony, így korszerűsítése fontos. Kihangsúlyozta, hogy az orosz védelmi
költségvetés töredéke, mintegy ötvened része az amerikainak. Ehhez tudni kell, hogy
az 1990-es, a hidegháború végét jelentő események egyik alapvető kiváltó oka az volt,
hogy az USA olyan fegyverkezési versenybe vitte a Szovjetuniót, amibe belerokkant
(„csillagháborús programok”).
Az orosz nemzetbiztonsági stratégia és katonai doktrína védelmi orientációjú, nincs
benne ellenségkép, ami szép és jó, de nem szabad ettől meghatódnunk, mert ez csalfa
is lehet. Amennyiben valóban alkalmazni kellene éles helyzetekben, úgy nem tudható,
hogy betartható lesz vagy sem.
Az orosz atomfegyver használat irányelvei viszont a legsúlyosabbak talán a világon:
elsőként is bevethető; megelőző csapásként is alkalmazható; kritikus mennyiségű
hagyományos fegyverekkel történő támadás esetén, a védekezés jogán is bevethető;
szövetséges ország védelme érdekében is bevethető; magas szintű készenlétben tartják
az atomfegyverek egy részét, stb.
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– Az orosz atomarzenál mennyiségéről többféle statisztikával találkozhattunk, az
ötezertől a húszezer robbanófejig terjedően, de USA esetében sem tudni a pontos
mennyiséget, feltételezhetően és közelítően arányosak egymással. Már a hatvanas évek
során elérte USA és Szovjetunió a kölcsönösen garantált megsemmisítéshez elegendő
fegyvermennyiséget, amit azóta is tartanak és egyensúlyoznak.
– Sajátosan érdekes viszont az, hogy míg a hagyományos fegyverzet korlátozással
kapcsolatos egyezményekkel, ezek komolytalan végrehajtásával „játszadoznak”, addig
Oroszország többször, kezdeményezően kihangsúlyozta az atomfegyverek
korlátozásával kapcsolatos megállapodási készségét.
– A NATO, az EU és az Oroszország közötti együttműködések fontosak, hiszen a
párbeszédet, a közös gondok kezelését (például a terrorizmus) és nem a szembenállást
jelentik, de ezeket nem szabad túlértékelni sem. Egyenlőre, belátható időn belül,
teljesen irreális Oroszország NATO vagy EU tagságára gondolni.
– Nagy kérdés, hogy Oroszországot ki és milyennek minősíti: bizonytalan, instabil
ország vagy sem?! Amennyiben és ameddig a Putyin-Medvegyev „páros” kezében a
hatalom, addig a helyzet megnyugtatóbb, és reméljük tartani tudják magukat a belső,
militáns befolyásokkal szemben.
– Az orosz-grúz konfliktusból a konkrét profitálási javaslatok, módszerek, megoldások,
minden nemzet és nemzetközi szövetség számára, az előzőekben felsorolt alapvetések
alapján:
• Az orosz-grúz konfliktust, mint minden más hasonlót el kell ítélni és közreműködni
a rendezésében.
• Sokoldalúan elemezni kell a történteket és le kell vonni a nemzeti és szövetségi
tanulságokat, beleszőve a nemzeti és szövetségi (védelmi) stratégiákba is,
hosszútávra is.
• Nem biztos, hogy szankcionálásokkal vagy diplomáciai háborúval kell reagálni az
eseményekre, mivel Oroszország büszkeségét nem célszerű megsérteni és
megzsarolása sem lenne hatásos. Nem taktikus Oroszországgal pattogni. Hagyni
kell a belső problémáikkal, amíg azok a határaikon belül maradnak, úgyis ők
akarják megoldani. Természetesen, ha segítséget kérnek, akkor segíteni kell
(terrorizmus, ipari-természeti katasztrófák, stb.). Hiszen a csecsen ügyüket is
szemlesütve, szemérmesen, cinkostársként elnézte a világ lényegében, bár
retorikailag sok minden elhangzott, nem sok eredménnyel. Nehogy azon
ábrándozzon bárki, hogy Oroszország hagyni fogja a Koszovó jellegű kisebbségi,
önállósulásokat, kiválásokat (pl. csecsen vonatkozások), de erősíteni fogja a
visszacsatolási igényeket (abház és déloszét vonatkozások). Hagyjuk őket, az élet
és Putyin majd megoldja a belső gondjaikat.
• A világnak mindenképp függetlenednie kellene, minél jelentősebb mértékben az
orosz (és arab) energiahordozóktól, vagy nemzeti olaj-gáz kutatásokkalfeltárásokkal vagy alternatív energiaforrásokkal, mert ez az „energia függetlenség”
megfelelőbben, a kiegyensúlyozottság felé rendezné át a világot.
• Továbbra is együtt kell működni az oroszokkal is, mint mindenki mással, abban,
amiben az érdekek kölcsönösen előnyösen érvényesíthetők: politika, gazdaság,
védelmi vonatkozások, nemzetközi és kétoldalú szövetségi kapcsolatok, kutatásfejlesztés, kultúra-művészet-sport, védelmi vonatkozások, stb. Azt az elvet kell
erősíteni, hogy minden időszakban együtt csinálni, azt amiben egyetértenek és
külön, amiben nem. Ez az örök barátság egyik ökölszabálya.
• Azt viszont minden országnak be kell kalkulálnia a következő hosszú távú
biztonsági stratégiájába, hogy az orosz is, mint bármely más, elsősorban nem
szövetségi ország bármikor támadhat, fegyverrel, atomfegyverrel is. Azért a
történelmet, az oroszok szerepeit soha ne felejtsük el, mert a történelem bizony
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ismétli önmagát, szól a fáma. Ne felejtsük el, sőt tudatosítsuk nemzeti biztonsági
stratégiáinkban, katonai doktrínáinkban és titkos védelmi terveinkben, hogy még
minden lehetséges és minden bekövetkezhet. A politikában az a legbiztonságosabb
feltételezés, hogy a barátból ellenség is lehet, hát még a kevésbé barátból. Mi
magyarok se gondolhatjuk komolyan például, hogy a közös NATO és EU tagság
miatt a Kárpát medence országai közül már mindenki Bennünket szeret és
elfelejtették a történelmet. Soha nem fogják elfelejteni! A nemzetek, az egyes
népcsoportok nem fogják megtagadni önmagukat és az új nemzedékekben a
történelem újratermelődik bizonyos mértékig.
Természetes, hogy mosolygó diplomáciával és arccal szervezzük külpolitikánkat,
szövetségi kapcsolatainkat, együttműködéseinket, de azzal a tudattal, hogy a
mosoly csak addig tart, amíg az érdekek harmonizálnak. Ezután akármi is
történhet. Minden ország számára a saját népének érdekei a fontosak, amelyek egy
szövetségben vagy azon kívül is egyeztethetők, de amint megváltoznak az érdekek,
onnantól az ország nemzeti érdekei meghatározókká válnak és lehet, hogy a
diplomáciát valamelyik fél fegyverre is válthatja. Kétségtelen, hogy ennek esélye
kicsi, de nem zárható ki, lásd orosz-grúz konfliktus és a világ más válságkörzeteit.
Mi kell ahhoz, hogy a fentiekben érintett helyzeteket megelőzzük és kezelni tudjuk:
jó és reális informáltság, jó és reális elemzés-értékelés, jó és reális következtetésekdöntési alternatívák és jó döntések. Majd rugalmas, gyors és dinamikus reagálás
minden területen, önállóan és/vagy a nemzetközi szövetségeken keresztül,
mindenkor arányosan, minden eszközzel.
Tudjuk, hogy a Globális Információs Társadalomban az INFORMÁCIÓ =
HATALOM. Az információ az anyaggal és az energiával azonos erőforrás, hiszen
a világ különböző rendszereit az információ kapcsolja össze. Tehát maximális
informáltság minél több területen. Az információnak, az adatoknak két kategóriája
létezik, a nyílt és a nem nyílt információ, adat. A nyílt információk észlelése,
megszerzése, gyűjtése és feldolgozása szinte ma már csak információtechnológia
kérdése. A nem nyílt információk megszerzésének eszköze pedig a HÍRSZERZÉS.
Tehát a jövőnk egyik biztosítéka, egyik legfontosabb erőforrása a tudatosan
szervezett, jól felépített és igényesen működtetett nemzeti hírszerzés, olyan
szövetségi együttműködésekkel, amelyekben semmilyen mértékben nem olvad fel
egyik legfontosabb nemzeti értékünk, a nemzetközileg is elismert hírszerzésünk. Ez
persze minden más ország esetében is igaz. A NATO és az EU diplomatikusan és
jó érzékkel meghagyta minden nemzetállam nemzeti ügyének a
titkosszolgálatainak
önálló
működtetését.
Nem
szabad
nemzetileg
elkényelmesednünk a szövetségi együttműködésekben és várni a sült galambot.
Ismert közhely, hogy nincs megszerezhetetlen információ csak idő, pénz és
módszer kérdése. Hasonló közhely, hogy nincs megvehetetlen ember csak az ára
változik.
A hírszerzés mellett az ELHÁRÍTÁS a másik fontos eszköz illetve erőforrás a
biztonságunk és minden más ország biztonsága érdekében is.
Kétségtelen, hogy a (jó) hírszerzés és elhárítás költséges, de a védelmi szektoron
belüli jelentősége egyre nő, mert az illetékességi körükbe tartozó ügyek
számossága is egyre nő, a rendszerváltás óta folyamatosan.
Tehát az orosz-grúz konfliktus legfontosabb tanulsága, hogy „kőkemény”
hírszerzéssel és elhárítással minden nemzetállam és minden szövetség minél több
dologról, idejében tudjon, így a váratlan meglepetések száma és hatása
csökkenthető és a reagálás jobban előkészíthető.
Az a legbölcsebb, ha mindig, mindent, a legrosszabb esetre is meg kell vizsgálni,
tervezni, mert a hibás optimizmus nagy károkat tud okozni egy nemzetnek!
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• Azok az országok, nemzetközi szövetségek, amelyek a fentiekhez hasonlóan
gondolkodnak és így védik biztonságukat, biztosan jobban járnak, mint, azok,
amelyek nem.
• Összegezve: Mindenkivel együttműködni a politikában, a gazdaságban, a
biztonságban, a kultúrában, a tudományban, a sportban (lásd olimpiai mosolyok és
egy időben orosz-grúz gyilkolás) és minden más területen. Mosolygó
diplomáciával tárgyalni, a kölcsönösen előnyös érdekeket érvényesíteni és
semmitől sem eufóriába esni, tudva azt, hogy a politikai barátságok, akár a
szövetségiek is, igen változékonyak lehetnek (lásd a történelmi példákat).
Elsősorban, de nem kizárólag a nemzetközi szövetségeken és együttműködéseken
kívüli országok vonatkozásában kemény technikai és human hírszerzés, elhárítás
alkalmazása minél szélesebb körben, ügynökhálózatok építése, több generáción
átívelő beépítések, tartalékolt alvó ügynökökkel, széleskörű lefedéssel a polgári és
a védelmi szféra minden területén, több tíz évre előretervezve. Ne higgyük, hogy
fordítva nincs így! Ne higgyük, hogy más országok nem dolgoznak kemény, vagy
kevésbé kemény hírszerzési tevékenységgel felénk vagy más országok felé. A
védelmi tervekben a fegyveres támadások esélyét nem kizárni, hanem rangján és
esélyén kell kezelni. A fegyver- és védelmi rendszerek fejlesztését, korszerűsítését
az ellenérdekelt vagy nem szövetséges országokéval legalább arányban kell tartani.
Hangsúlyosan foglalkozni kell a halott és a rombolás nélküli háború technikai,
szervezési, pszichológiai megoldásának tökéletesítésével. Sajnos nem szabad
leállni a korszerű fegyver és védelmi rendszerek fejlesztésével, a hadviselés
szervezésének napi aktualizálásával a XXI. században sem. Az orosz-grúz
konfliktusból a profitálás eredménye egy mondatban a következő lehet:
Gyümölcsöző nemzetközi együttműködések, sokoldalú diplomácia, sokkal
keményebb, széleskörűbb hírszerzés és elhárítás, de ezt sem ellenségesen, hanem
ezt is „mosolyogva”!
12.15.3. Zsarolnak is a magán titkosszolgálatok419
Az állami titkosszolgálatok mellett a magán-titkosszolgálatok is megjelentek Magyarországon
– erre a következtetésre jut az a tanulmány, amely a Hadtudomány szakfolyóirat legutóbbi
számában jelent meg. A cégek – kapcsolataikat felhasználva – az állami adatbázisokból is
információkhoz juthatnak, hogy a megfigyeltekről zsarolásra használható adatokat gyűjtsenek.
A rendszerváltást követően Magyarországon is megjelentek a magán-titkosszolgálatok,
amelyek klasszikus biztonsági, magánnyomozói tevékenységük során többek között azt is
vállalják, hogy kifürkészik a megbízó konkurenciájának üzleti titkait, s zsarolásra
felhasználható adatokkal teli személyi dossziékat készítenek az üzleti partnerekről – derül ki
dr. Lénárt Ferencnek a Hadtudomány című folyóirat legutóbbi számában publikált, interneten
is hozzáférhető tanulmányából. A dolgozat szerint mind gyakoribb, hogy a magántitkosszolgálatok állami, kormányzati alapfeladatokat is elvállalnak: például személyi
biztosítást, informatikai rendszer védelmét látják el, természetesen piaci alapon. Sőt a
nevesebb magyar magánhírszerzők és elhárítók – a Magyarországon működő multinacionális
vállalatok megbízására – egyre gyakrabban már külföldön is dolgoznak.
12.15.3.1.

A volt kollégák is segítenek

Jóllehet azt uniós szinten is tiltják, hogy az állami titkosszolgálatok a magántitkosszolgáknak adjanak megbízásokat, a maszek szakemberek – Lénárt írása szerint –
intenzív baráti, személyi kapcsolatot tartanak fenn azokkal a volt kollégákkal és barátokkal,
akik a titkos információgyűjtésre törvényesen felhatalmazott fegyveres és rendvédelmi
szervezeteknél dolgoznak. Azaz a magán-titkosszolgák az állami titkosszolgálatok és
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rendvédelmi szervek közpénzből finanszírozott, évtizedek alatt kiépített és rendszerezett
adatbázisait is igyekeznek felhasználni.
Az állami költségvetési megszorítások (például a létszámleépítés, források elvonása) a
nemzetbiztonsági szervezetek működését, mozgásterét is korlátozzák, ami szintén a
magáncégeknek kedvez – véli a szerző. Ráadásul a volt keleti zónában a szervezett bűnözés
is jól szervezett magán-titkosszolgálatokat hozott létre, amelyek „sokszor háborítatlanul
alkalmaznak különleges titkosszolgálati módszereket, erőket és eszközöket, persze bírói,
ügyészi engedély nélkül” – jegyzi meg.
A magán-titkosszolgálatok elsődleges célja, hogy legálisan vagy illegálisan, de adatokat,
védett, bizalmas vagy titkos információkat szerezzenek meg. Az így megszerzett, majd
dokumentált, elemzett, értékelt információkat a megbízónak adják át. Az adatgyűjtésen kívül
az is a céljuk, hogy a megbízó által megjelölt helyre – egy meghatározott céllal – hírszerző
ügynököket, alkalmi informátorokat építsenek be, szervezzenek be. A magántitkosszolgálatok arra törekednek, hogy az ellenérdekelt konkurensek szándékait, piaci,
üzleti, kutatásfejlesztési eredményeit, sőt, olykor az állami vagy uniós támogatások
rendszerét is megismerjék – derül ki a tanulmányból.
12.15.3.2.

Együtt kellene működniük?

A privát és az állami titkosszolgálatok alternatív együttműködése nemzetközi szinten nem
ismeretlen – emlékeztet a szerző amerikai és orosz példára utalva. Sőt, szerinte a
titkosszolgálatok – szigorúan szakmai és törvényes – alternatív együttműködése nemcsak
elkerülhetetlen, de szükségszerű is. „Az alternatív együttműködés elsősorban az államnak
érdeke azért, hogy a magán-titkosszolgálatok feletti törvényi (állami) kontroll, ellenőrzés
biztosítva legyen” – írja. Ahhoz, hogy mindez a gyakorlatban is megvalósuljon, Lénárt
szerint valamennyi állami és magán-titkosszolgálat, továbbá egyéb szervek bevonásával a
titkosszolgálatok új rendszerét, úgynevezett „nemzeti hírszerző közösséget” kell létrehozni
és működtetni. A tanulmányban amerikai példával hozakodik elő: eszerint míg a klasszikus
üzleti hírszerzés csak alapvető fontosságú információkat ad, addig az amerikai – több állami
és magán-titkosszolgálati szervezeteket tömörítő – nemzeti hírszerző közösség tevékenysége
„az ország számára sokkal mélyebb, hatékonyabban felhasználható eredményeket produkál.”
Lénárt úgy véli, a hazai piacgazdaság erősödésével a magán-titkosszolgálatok gyarapodására
lehet számítani, de ezek a cégek – részben a jogszabályi környezet és az állami és szakmai
kontroll hiánya miatt – a valós tevékenységüket csak leplezve tudják végezni. A szerző
szerint a magán-titkosszolgálatok megjelenése szükségszerű tény, az állami titkosszolgálatok
vezetőinek és a kormányzati döntéshozóknak pedig tudomásul kell venniük, hogy a
titkosszolgálatok állami monopóliuma megszűnt. Állítja: azért is lenne szükséges a magántitkosszolgálatokkal való együttműködés, mert azok jobban rálátnak a szervezett bűnözésre,
a kábítószer-kereskedelemre és az országokon átívelő fegyver-kereskedelemre.
12.15.4. Összeesküvés-elmélet: az IMF szándékosan sodort válságba minket?420
Szándékosan súlyosbította a válságot Európa fejlődő felében az IMF, hogy később
kisegíthesse a bajba került országokat – állítja Mojmir Hampi, a cseh jegybank alelnöke.
A szakember szerint az IMF félreértelmezett egyes makrogazdasági adatokat, ami később
hibás döntésekhez és a válság súlyosodásához vezetett régiónkban. Hampi feltételezése szerint
ez nem volt véletlen: az IMF 'munkát keresett'.
A cseh nemzeti bank alelnöke a német Der Standardnak adott interjújában kifejtette, hogy
szerinte az IMF lépései gyorsították és súlyosbították a válságot, a céljuk az lehetett, hogy az
egész régió IMF-segélyre szoruljon. A válság előtt az IMF hatalmas pénzalapja érintetlenül
feküdt. A válság érkeztével azonban találtak módot a hasznosításra és a pénz fialtatására.
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Mojmir Hampi szerint a legnagyobb 'félreértelmezés' az volt, amikor az IMF a Kelet-Európai
kereskedelmi bankok problémáit kezdte előtérbe helyezni és a bankszektor sürgős
megerősítését sürgette a régióban. Mindezt annak ellenére, hogy ezek a bankok a válság
legsötétebb hónapjaiban is vastagon profitábilisok voltak, sőt, ők segítették ki anyabankjaikat.
Az IMF hibás döntése különösen kényelmetlenné vált, amikor a korrekciós lépések kerültek
sorra – jóval a bankok megsegítése után.
12.16. Összegzések valamint következtetések és ajánlások a 12. fejezet alapján
12.16.1. A hírszerzés védelmi elemének hiányosságait – az USA elleni 2001.09.11.-es
terrortámadáshoz kapcsolódóan – évek alatt több szakbizottság tárta fel. A Szenátus
és a Fehér-ház közös bizottsága a hírszerzés és a nemzetbiztonság területein
elkövetett hibákkal és az ott felmerülő hiányosságokkal foglalkozott, melynek
eredményeként kiderült, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok rendkívül nagy
zűrzavarról, alkalmatlanságról, illetéktelenségről és elégtelen munkavégzésről tettek
tanúbizonyságot. A Közös Bizottság megállapította, hogy „az ügyben érintett
szervezetek, számos ok miatt, kudarcot vallottak a rendelkezésre álló, szignifikáns
személyi és szervezeti információk összekovácsolásában.” Egy másik, a 9/11
Bizottság feladata a 2001. szeptember 11-én bekövetkezett támadás előkészítésének
és lebonyolításának teljes körű vizsgálata és annak feltérképezése volt, hogy milyen
módon akadályozhatóak meg a hasonló cselekmények a jövőben. A repülőtéri
biztonság tekintetében kiderült, hogy annak hatékonysága a támadást megelőzően
még a 10%-ot sem érte el, a biztonsági személyzet felkészültsége alacsony volt. A
vizsgálat során megkérdőjeleződött a NORAD, az Észak-Amerikai Légtérvédelmi
Parancsnokság hatékony tevékenysége is, hiszen az első F–16-os vadászgép csak az
első utasszállítónak a World Trade Centerbe történő becsapódása után 44 perccel
szállt fel a virginai Langley légi bázisról. A Bizottság jelentése szerint az USA-nak
volt hírszerzési információja arról, hogy a terroristák esetleg repülőgépeket
használnának fegyverként egy támadás végrehajtására, azonban a CIA Terrorista
Ellenes Központja „nem elemezte hogyan lehetséges egy eltérített utasszállítót vagy
más robbanóanyaggal megrakodott repülőgépet fegyverként felhasználni. Ha ez
megtörtént volna, akkor egy öngyilkos terrorista megtalálása, aki képes ilyen gépek
vezetésére – egyből szembeötlött volna.” Nyilvánvaló, hogy ez esetben a potenciális
„jelöltek” kiszűrésére bevezetett szabályok elegendőnek kellett volna, hogy
bizonyuljanak a támadás elkerülésének érdekében. A napi kormányelnöki jelentések
közül a Bizottság különösen fontosnak tartotta a 2001. augusztus 6-ait, mivel abban
a támadásokra több utalás is volt. A jelentésben foglaltak szerint „titkos, a külföldi
kormányoktól és sajtó anyagokból származó információk szerint Bin Laden már
1997 óta merényleteket tervezett az USA területén”. Két külföldi hírszerzői forrás
szerint, létező fenyegetés volt, hogy a terrorista vezér „megtorlásokat tervez
Washington ellen”, míg az FBI „olyan gyanús tevékenységek jeleit vélte felfedezni
az országban, amelyek repülőgép-eltérítések vagy más akciók formájában”
következhetnek be. A legsúlyosabb figyelmeztetés az, hogy a világ legjelentősebb
gazdasági, katonai, tudományos-technológiai, innovatív fölénnyel rendelkező,
csillagháborús fejlesztésekkel, rakétaelhárító űrfegyver rendszerrel, több száz
milliárd dolláros védelmi költségvetéssel rendelkező országát néhány tucat,
egyszerű, de végtelenül fanatikus ember, relatíve egyszerű ötlettel, nem túl költséges
szervezéssel, az ellenőrzések és a védelem gyengeségeit, hibáit kihasználva
megtámadja, több ezer ártatlan ember, polgári személy halálát, súlyos tragédiát
okozva!
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12.16.2. A terrorista csoportok elemzése kapcsán megállapítható, hogy sajnos a terrorizmus
elleni küzdelem egységes stratégiáját, több háttéralku is befolyásolja. Ezek azok az
akciók, melyek a kormányok, titkosszolgálatok közreműködésével folynak a
különböző túszok kiszabadítása kapcsán. Ezek a háttéralkuk a terrorista csoportok
számára azt jelentik, hogy legközelebbi politikai céljaikat ilyen eszközökkel,
zsarolással, túszejtéssel is elérhetik.
12.16.3. A terrorizmusnak társadalmi infrastruktúrára van szüksége. Például a jelenleg
legveszélyesebbnek tekintett, a szélsőséges iszlámhoz kapcsolódó új típusú
terrorizmus esetében olyan viszonylag nagy létszámú muzulmán közösségre van
szükség, melyen belül megtalálható az a szűk réteg, amely támogatja vagy
legalábbis tolerálja a terrorista módszereket.
12.16.4. A terrorcselekményekhez szükséges technikai infrastruktúra kapcsán azt
valószínűsíthetjük, hogy a „terrorista hagyományokkal, illetve jelennel”, valamint a
háborús közelmúlttal rendelkező államokban jóval könnyebb hozzájutni a
terrorcselekmények elkövetéséhez szükséges technikai eszközökhöz (főleg nagy
mennyiségű robbanószerhez), mint azokban az országokban, amelyek jelenkori
története ilyen hagyományokkal, illetve kiépült illegális fegyver- és robbanószer
piaccal nem rendelkezik. A terrorizmus technikai infrastruktúrája napjainkban
szorosan összefonódik a szervezett bűnözés infrastruktúrájával, így a
terrorcselekményekhez szükséges eszközök (pl. robbanószerek, fegyverek) is
egyszerűen beszerezhetők mindenütt, ahol a szervezett bűnözés is hasonló
eszközöket használ fel a tevékenysége során.
12.16.5. A szervezett bűnözés és a terrorizmus kapcsolatának másik fontos bizonyítékát már
régóta a két csoporttípus azonos financiális háttérében - elsősorban az illegális
drogkereskedelemben, az embercsempészetben, a nőkereskedelemben, a pénzmosási
akciókban stb. – vélelmezhetjük.
12.16.6. Az új típusú terrorizmust több értelemben is különleges és szoros kapcsolat fűzi a
médiához. Az al-Kaida-típusú terrorizmusnak azonban mégsem az internet, hanem a
tömegmédia biztosítja a legnagyobb publicitást. Pontosan tisztában vannak ezzel a
terroristacsoportok vezetői is, akik merényleteik színhelyéül, illetve tárgyául olyan
célpontokat választanak, melyek szimbolikus jellegük vagy jelentőségük miatt a
nemzetközi média figyelmének középpontjában állnak. Az al-Kaida-típusú
terrorizmus e tekintetben valójában csupán egyetlen újdonsággal szolgált: olyan
merényleteket igyekszik elkövetni, amelyek nagyszámú halálos áldozattal járnak, s
így cselekedeteik óhatatlanul a híradók első számú hírévé lépnek elő. S paradox
módon talán éppen a gyors tájékoztatásra törekvő televíziós csatornák teszik a
legnagyobb szolgálatot a terroristáknak. Nevezetesen azzal, hogy a merényletek,
illetve azok következményeinek repetitív bemutatásával generálják nézőikben a
terrorizmustól való félelmet, és irreálisan megnövelik a terrorcsoportok, a
terroristák, illetve tevékenységük jelentőségét.
12.16.7. A cyber-terrorizmus (más megnevezéssel számítógépes, információs, digitális, vagy
informatikai terrorizmus) a terrorizmus egyik új formája, amelynek egyes jelei
körülbelül a XX. század utolsó évtizedétől észlelhetőek, és jelentősége az
információs technológia fejlődésével egyenes arányban növekszik.
12.16.8. A nemzetbiztonságot érintő kihívások terén alapvető változásoknak lehettünk tanúi
mind Európában, mind a fejlett világ más részein, ahol a bipoláris világrendszer
felbomlása után a biztonság – korábban hegemón helyzetben lévő – katonai
vonatkozását olyan új prioritások váltják fel, amelyek zömében politikai, gazdasági
és szociális eredetűek. Az új biztonsági kihívások körében szokták megemlíteni a
terrorizmust is, mely már a 20. század hatvanas éveinek végétől szervezett formában
jelent meg, a század végére pedig globális fenyegetéssé változott. Viszonylag új
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jelenségnek mondható a multinacionális terrorszervezetek megjelenése, és az egyes
földrajzilag távolabbi pontokon működő csoportok együttműködése.
12.16.9. A terrorizmus elleni küzdelemnek külpolitikai, katonai, gazdasági, pénzügyi,
közbiztonsági, környezetvédelmi, emberi jogi, stb. vonatkozásai is vannak. A
terrorelhárítás részfeladatainak ellátása beépül az egyes állami szervek feladata
közé, azok szerves részét képezi. A terrorizmus elleni fellépés területén a
nemzetbiztonsági tevékenység – azaz a szolgálatoknak a rendőrséggel koordinált
közreműködése – kiemelt fontosságú, mert a terrorcselekmények előkészítésének
leplezett jellegénél fogva ezen akcióknak az elhárítására más állami szerv
eszközrendszere az esetek döntő többségében elégtelen. A terrorista akciók
felderítése és elhárítása – a cselekmény súlyos nemzetbiztonsági kockázatai miatt –
általában titkos eszközökkel, a titkosszolgálati jelleg leplezésével történik.
12.16.10. A terrorelhárításban legérdekeltebb hírszerző és az elhárító szolgálatoknak igen
kiterjedt ügynöki hálózatot kell létrehozniuk és fenntartaniuk, illetve a
legkorszerűbb csúcstechnológiát nagy mennyiségben kell alkalmazniuk, mivel a
terroristák terveinek időben történő felfedése és megakadályozása leghatékonyabban
a válsággóc területén, a terrorista gondolat születésének helyszínén történhet meg.
Ugyanakkor a „hálózat” mind hatékonyabb működtetése jelentősen sértheti az
alapvető szabadságjogokat.
12.16.11. Csupán erőszakos módszerekkel nem lehet hosszútávon és hatékonyan küzdeni a
terrorizmus ellen, mert az erőszak további erőszakot szül és a társadalom, az állam
önmaga terrorizálójává válik.
12.16.12. Egy ország, vagy katonai szövetség hadipotenciálja nagyon sok összetevőből áll,
kezdve az egyes katona kiképzettségétől az őt irányító politika elszántságáig. A
hadipotenciál egyik viszonylag új eleme a polgári-katonai együttműködés (CIMIC,
Civil-Military Co-operation). Az új évezred új katonai-biztonsági kihívásainak
leküzdésében, és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben is megtalálható az
általános és konkrét szerepe. A balkáni békeműveletek során a CIMIC tevékenység
főcsapása már a kezdetektől arra irányult, hogy az IFOR/SFOR csapatok
rendelkezésére álló speciális katonai erőforrásokkal (egészségügy, szállítás, műszaki
támogatás, aknamentesítés, út- és hídépítés, lakó és közösségi épületek építése és
újjáépítése, ellátás, képzés) hozzájáruljon a polgári lakosság normális
életkörülményeinek helyreállításához, az új közösségek, falvak, régiók
életképességének megteremtéséhez, a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek,
menekültek és hontalanok visszatelepítéséhez, a szociális körülmények
(egészségügy, oktatás, lakhatás) javításához, összességében a háborús
pusztításoktól, rombolásoktól sokat szenvedett polgári lakosság normális
életfeltételeinek megteremtéséhez, a „békeélet” újraindításához.
12.16.13. Mind a terrorizmus, mind pedig a szervezett bűnözés esetében igaz, hogy csak akkor
tudunk igazán eredményesen küzdeni ellene, ha megfelelő információkkal
rendelkezünk, illetve ha sikerült azonosítanunk a gyanús személyeket, csoportokat,
szervezeteket, vagy államokat. A kihívások kezelésére válaszokat adni szándékozó
gyakorlati politikának tehát egyértelmű, kellő mélységben megvizsgált, műveleti
szempontból megalapozott és világos információkra van szüksége a megelőzés és a
végrehajtás céljából. A döntés előkészítésben részt vevők – köztük a
nemzetbiztonsági szolgálatok – felelőssége, hogy ezeket az információkat
összegyűjtsék és értékeljék.
12.16.14. A titkosszolgálati tevékenységben a paradigmaváltás leginkább az új típusú
terrorizmus és a hozzá kapcsolódó bűnözési formák – illegális kábítószerkereskedelem, illegális migráció – megjelenése és azok kezelése, valamint az
ellenük létrehozott nemzetközi együttműködés kapcsán értelmezhető. A terrorizmus
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és a szervezett bűnözés tevékenységi köre egyre nagyobb átfedéseket mutat. A
terrorista szervezetek számára nem elégséges az az anyagi támogatás, amit bizonyos
országoktól és támogatóktól kapnak. Más forrásokra is szükségük van, amelyek nem
mások, mint a szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem. Ez nem csak a
tevékenységbeli átfedést, hanem a nemzetközi bűnszervezetekkel történő
összefonódást is jelenti. A nemzetközi terrorista és bűnszervezetek felépítése,
szervezeti és védelmi rendszere, belső fegyelme, kommunikációs eszközei és
módszerei magas színvonalúak. Az oda történő behatolás, beépülés, az onnan
történő információszerzés titkosszolgálati eszközöket, módszereket, fegyelmet és
kiképzettséget igényel.
12.16.15. A terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a proliferáció
illegális csatornái olyan összetett nemzetbiztonsági kihívásokat jelentenek, amelyek
ellen nem lehetséges bűnüldözési koncepciók szerint és bűnüldözési gyakorlat
követésével szembeszállni. Következésképpen eme nemzetbiztonsági veszélyeket
külföldön elsősorban a hírszerzés, belföldön az arra szakosodott titkosszolgálat
eszközeivel és módszereivel kell megelőzni illetve elhárítani. Az is megállapítást
nyert, amit a vonatkozó jogszabályok rögzítenek is, hogy ezt a munkát a nemzeti
titkosszolgálatoknak és bűnüldöző szerveknek szorosan koordinálniuk kell.
12.16.16. A rendszerváltozást követően hazánkban is megjelent magán titkosszolgálatok
kezdeti tevékenységének nagyobb részét őrző-védő szolgáltatások nyújtása tette ki.
Tevékenységük alapvetően biztonságtechnikai, védelmi berendezések kiépítéséből,
információs szakértői tevékenység végzéséből, magánnyomozó irodák
működtetéséből, illetve ismeretek oktatásából tevődött össze. Később e téren
jelentős minőségi fejlődés ment végbe: a képzettséget alig igénylő élőerős szakmai
tevékenység helyett a magán-titkosszolgálatok egyre gyakrabban már komplex
(élőerő, technika, adat-kép-jel továbbítás stb.) védelmi-biztonságtechnikai
rendszerek tervezésére, kiépítésére, illetve fenntartására és működtetésére kaptak
megbízásokat.
12.16.17. A magán titkosszolgálatok szakemberei – mivel a hatályos jogszabályok jelenleg is
korlátozzák, így azt mindig is cáfolták – intenzív baráti, személyi kapcsolatot
tartanak fenn volt kollégáikkal, barátaikkal, akik a hazai fegyveres és rendvédelmi
szervek titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott szervezeteknél
dolgoznak. Eszerint a magán hírszerzést (felderítést) és elhárítást (nyomozást)
folytatók korábbi kapcsolataikat „hasznosítva” az állami titkosszolgálatok,
rendvédelmi (közhatalmi) szervek – közpénzből finanszírozott, több évtized alatt
kiépített, rendszerezett – adatbázisait magán megbízások teljesítésére igyekeznek
illegálisan felhasználni.
12.16.18. Néhány magán-titkosszolgálat – üzleti célból – „szabályos” ügynöki tevékenységet
is folytat. Az „ügynök” beszervezi az adott vállalat munkatársát, vagy pedig saját
maga épül be oda. A leggyakoribb módszer azonban az, hogy kihasználja baráti,
illetve egyéb kapcsolatait, akiknek „baráti gesztusokat” tesz. Ez leggyakrabban
burkolt, „kedveskedő lekenyerezés” (pld. ingyenes üdültetés, vagy egyéb anyagi
vonzatú kedvezmény biztosítás) formájában nyilvánul meg. A számítástechnika
térhódításával napjainkban igencsak elterjedt a számítás- és informatikai úton
megvalósított adat- és információszerzés, amely történhet aktív és passzív
módszerekkel.
12.16.19. Magán-titkosszolgálatok által igazán fontos, értékes adatok, információk erőszakos
ráhatás (kényszer) által is megszerezhetők. Ez persze a kevésbé fejlett országokban
működik többé-kevésbé hatékonyan, gyakran zsarolás, gyilkosság, rablás, pszichikai
kényszer alkalmazásával. Adat és információ kerülhet illetéktelen kezekbe
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gondatlanságból is, ami leggyakrabban fecsegessél, szervezetlenséggel párosulva
valósul meg. Veszélyes lehet továbbá a munkatársak fanatizmusa, vagy lazasága is.
12.16.20. Az állami és a magán-titkosszolgálatok közötti együttműködés az idők folyamán
hamar kialakult. A titkosszolgálatok – szigorúan szakmai és törvényes –
együttműködése (alternatív együttműködés) elkerülhetetlen és szükségszerű is,
azonban kizárólag a kölcsönös anyagi érdekek mentén, különösen a teljesebb
információszerzés és hasznosítás, az állami koordináció és kontroll fenntartása
érdekében.
12.16.21. A hírszerzésben (felderítésben) a speciális műveletek végrehajtásában
monopóliumot élvező speciális szervezetek komplexuma a nemzeti hírszerző
közösség, amely magában foglal minden hírszerzési (felderítési) és elhárítási
struktúrát, még azokat is, amelyek nincsenek közvetlenül alárendelve a kormánynak.
A közösséghez tartozik a belföldi terepen hírszerző (felderítő), elhárító
(kémelhárító) és alkotmányvédő alaptevékenységet végző valamennyi szervezet,
vállalkozás. A nemzeti hírszerző közösségbe tartozhatnak még az államhatalmi,
kormányzati tárcáknak a bizalmas és titkos – titkosszolgálati eszközöket,
módszereket alkalmazó – pénzügyi, külpolitikai, bel- és külgazdasági, iparfejlesztési
és kutatási területein működő szervezetei is.
12.16.22. A hálózatközpontú hadviselés legfontosabb eleme az információk megszerzésének
és felhasználásának radikálisan új módja, ami gyökeresen átalakítja a haderő
vezetési rendszerét is, hiszen lehetővé teszi, hogy minden információ a vezetés
minden szintjén egy időben álljon rendelkezésre és ennek megfelelően a döntések
mindig a lehető leggyorsabban, és a lehető legcélszerűbb, ha kell a legalacsonyabb
szinten történjenek.
12.16.23. Az információs háború – vagy más közelítéssel vezetési háború – a háború új,
egyben sajátos megvívásának módja, amelyet az integrált tudást tartalmazó
információk megszerzése, felhasználása és védelme érdekében az úgynevezett
információs hadviselés keretében vívnak meg a küzdő felek. Az információs
hadviselés olyan egységes elgondolás alapján végrehajtott tevékenységek rendszere,
amely valamely állam részéről egy másik állam működési rendjének befolyásolására
vagy megtörésére, továbbá a saját állam hatékony működőképességének
megőrzésére irányul; a saját információs képességek megvédése, fejlesztése és
alkalmazása, valamint a másik állam hasonló képességeinek bénítása, zavarása vagy
megsemmisítése révén.
12.16.24. Ma már nagyon jelentős kockázat, hogy a 21. századi mindennapjainkban használt
információs rendszerek, amennyiben rossz kezekbe kerülnek, pont azok ellen
használhatók fel, akik azok működését természetesnek veszik. Így a társadalom igen
széles rétegét érzékenyen érintheti egy-egy ilyen támadás. Azonban pont ez a tény,
ez a mindennaposnak, természetesnek vett tény az, ami a legnagyobb veszélyt jelenti
napjaink embere, és gyakorlatilag az egész társadalom számára, hiszen amennyiben
olyan hétköznapinak gondolt rendszerek, mint például a villamosenergia
szolgáltatás, a közlekedés, a telekommunikáció vagy akár a pénzügyi-banki
rendszerek egyike-másika részlegesen, vagy akár teljesen megbénulnak, illetve
leállnak, működésképtelenné válnak, akkor bizonyosodik be az az állítás, amit
kutatók évek óta hangoztatnak: napjaink társadalmaiban óriási függőség alakult ki az
információs infrastruktúrákkal szemben.
12.16.25. A HUMINT (Human Intelligence) az emberi erőforrással, emberek által végzett
hírszerzés illetve felderítés. Az igen korszerű és fejlett technika eszközökkel és
rendszerekkel végzett hírszerzési és felderítési tevékenység alapvetően fontos.
Viszont az elmúlt két évtized biztonsági kihívásai, kockázatai, veszélyei
bebizonyították, hogy a technikai eszközökkel koránt sem lehet kielégítően
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megismerni az ellenség, az ellenfél szándékait, terveit, cselekedeteit. Tehát megnőtt
a HUMINT jelentősége békeidőben, a védelemben, a válságkezelésben és a
béketámogató műveletekben is.
12.16.26. A titkosszolgálatok érdekkörébe eső legújabb kutatások és eredmények folyamatos
követése és értékelése a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok fontos feladata.
Ennek több célja illetve előnye lehet:
– A hírekben szereplő témák közvetlen vagy közvetett hasznosíthatósága a magyar
nemzetbiztonsági szolgálatok munkájában, eszköztárában;
– Betervezni a következő évek titkosszolgálati eszköztárába, amire ma még nincs
lehetőség, de később hasznos lehet;
– Felkelteni a kormány valamint a magyarországi kutató és fejlesztőbázisok
figyelmét az újdonságok hasznosíthatóságára;
– A magyarországi kutatás-fejlesztési szakintézetek számára információt szerezni a
hírekben szereplő dolgokról;
– A hírekben szereplő tématerületeket érintő, esetleges magyarországi kutatások,
fejlesztések védelme illetéktelen érdeklődőkkel szemben.
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MOTTÓ: „a HAZA minden előtt!” (Kölcsey). Nagyon fontosnak tartom az alkotásom minden
pontján, de ebben a fejezetben még hangsúlyosabban, hogy az egyes gondolatelemeim
értékelésénél, megítélésénél minden olvasót ez a mottó motiváljon alapvetően, mert minden más
parciális érdek ennél csak alacsonyabb rendű lehet, hiszen a HAZA elsőbbségét nem lehet
felülmúlni!
Ezzel a fejezetcímmel illetve ennek mondanivalójával még nem találkoztam egyetlen magyar
publikációban sem. Bizonyára többen hatásvadászatnak is tarthatják és nem is értenek egyet vele.
Ennek ellenére tudatosam fogalmaztam meg a fejezet címét és komolyan is gondolom, amit az
alábbiakban alá is támasztok. Ehhez felvezetésként:
– van egy kis országunk és azt akarjuk, hogy jövőnk is legyen;
– a magyar nemzet jelenének és a jövőjének vannak bizonytalanságai;
– egy társadalom, egy gazdaság, egy fejlődés nem biztosítható megfelelő szintű védelem
nélkül;
– a komplex biztonságunkat olyan kihívások, kockázatok és veszélyek befolyásolják, melyek
növekvő többsége a titkosszolgálatok illetékességébe tartozik;
– a jövőnket lényegesen meghatározza nemzetközi érdekérvényesítési képességünk, aminek
biztosításában nemzeti hírszerzésünk fontos szerepet játszik;
– a modern, okos, a nemzetközi körülményeket is dinamikusan kezelő kormányok felismerik
a titkosszolgálataik felértékelődését, hasznosíthatóságát, hiszen ez is egy versenytényező,
egy nemzeti életképességi mutató;
– következésképp nincs reális magyar nemzeti jövőkép megfelelő szintű (nemzet)biztonság,
azaz hatékony és meghatározó titkosszolgálati tevékenység nélkül;
– az előző levezetés alapján a magyar titkosszolgálatok mindenképp a jövőnk biztosítékai,
melyet egyesek kedvéért finomíthatunk úgy is, hogy a jövőnk egyféle biztosítékai, de
kétségtelenül a legfontosabbak közé tartoznak.
13.1. A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó nemzeti értékké válása 1990 óta
13.1.1.

A hírszerző és biztonsági szolgálatokat jellemző sajátosságok napjainkban421

A titkosszolgálati tevékenység szinte egyidős az emberiség történetével és addig lesz
értelmezhető, amíg érdekviszonyok léteznek. Az érdekek napról napra sokasodnak,
átalakulnak és újratermelődnek, a mindennapok természetes és dinamikus változásaival
összhangban.
A modern világban a hírszerző és biztonsági szolgálatok meghatározó szerepet játszanak
az államok kül- és biztonságpolitikájának alakításában, stratégiai döntéseik
meghozatalában, és saját biztonságuk szavatolásában. A hangsúly a „modern világra”
helyezendő, hiszen ezeknek a szervezeteknek a megjelenése és működése viszonylag új
jelenség az emberiség történetében. Noha a kémkedést és elhárítást a legősibb mesterségek
közé szokás sorolni, mindkét tevékenység csak akkor kezdett szervezett formát ölteni, amikor
a tudományos és technológiai fejlettség lehetővé tette az információk valós idejű továbbítását
a megszerzés helyétől a felhasználókig.
Elmondható, hogy e szolgálatok rendeltetése a kezdetektől napjainkig nem sokat változott. Ma
is, mint egykor, arra hivatottak, hogy megszerezzék azokat az információkat, illetve
létrehozzák azt a tudást, amellyel egy államnak rendelkeznie kell ahhoz, hogy kül- és
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biztonságpolitikai céljait érvényre tudja juttatni, és képes legyen saját érdekeinek védelmére
más államok, vagy ellenérdekelt csoportok, szervezetek törekvéseivel szemben.
A nyugati világ hírszerző- és biztonsági szolgálatai az elmúlt másfél évtized során folyamatos
megújulásra, esetenként irányultságuk, szervezetük, működési rendjük gyökeres átalakítására
kényszerültek. A hidegháborús szembenállás négy évtizedes stabilitását – és itt természetesen
nem a világpolitikai helyzet stabilitására, hanem a szövetségi rendszerek által kölcsönösen
érzékelt fenyegetettség jellegének és mértékének viszonylagos állandóságára, illetve egyes
országok biztonsági szolgálatainak változatlan feladatrendszerére kell gondolnunk – egy
dinamikusan változó, aszimmetrikus fenyegetésekkel terhelt időszak váltotta fel.
Az egymást követő gyors változások váratlan helyzetbe hozták a világ biztonsági szolgálatait.
A változásoknak szinte egyenes következménye, hogy a hidegháború megmerevedett
biztonsági struktúrái, az általánosan alkalmazott, klasszikus hírszerzési, elhárítási módszerek
többé nem szavatolhatták az államok biztonságát, és nem tudták megfelelően kiszolgálni a
döntéshozatali körök információigényét. A biztonsági szolgálatok lépéskényszerbe kerültek,
hogy alkalmazkodni tudjanak az előttük álló új kihívásokhoz.
Fontos a negyedik befolyásoló tényező hatásainak vizsgálata, amely a volt szocialista tömb
országainak szolgálatait minden másnál jobban érintette. Ezeknek az országoknak a társadalmi
berendezkedésének demokratikus átalakítása együtt járt a hírszerző és biztonsági szolgálataik
tevékenységének gyökeres átértékelésével, a társadalomban betöltött szerepük újra
gondolásával, és mindezzel összhangban a szolgálatok mélyreható szervezeti átalakításával,
sőt némelyikük felszámolásával.
Magyarországon ez a folyamat elsődlegesen az egykori belügyminisztérium III-as
főcsoportfőnökségének egyes szervezeteit érintette. Az ország sajátos helyzetéből adódóan
nem került sor az előző rendszer titkosszolgálatainak teljes felszámolására, mint például az
újraegyesült Németországban, sem a személyi állomány szinte teljes körű leváltására, mint
kicsit később a Cseh Köztársaságban, vagy még később Lengyelországban.
Nálunk a szolgálati ágak és a személyi állomány nagyobb hányadának megtartása nem
politikai döntés, hanem biztonsági megfontolások hatására történt. Németországban az egykori
NSZK szolgálatai képesek voltak szavatolni az NDK-s országrész biztonságát, míg
Magyarország – értelemszerűen – nem rendelkezett ilyen háttérrel. Másfelől, a
rendszerváltozással szinte egyidejűleg déli határainknál elhúzódó háborús konfliktus robbant
ki, ami – ellentétben a tőlünk északabbra fekvő VSZ tagállamokkal – elengedhetetlenné tette a
hírszerző és biztonsági szolgálatok folyamatos működőképességének fenntartását. A döntés, az
azóta eltelt másfél évtized tapasztalatai alapján helytállónak bizonyult. Az önálló katonai és
polgári hírszerzés illetve elhárítás, majd később a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
létrehozásával kialakított hatalmi dekoncentráció biztosította a demokratikus átalakítás
zökkenőmentes lebonyolítását, és ezzel együtt a viszonylag politikamentes, szakszerű
titkosszolgálati munkavégzést a hírszerzés és az elhárítás terén.
Természetesen az erősen széttagolt titkosszolgálati struktúrának hátrányai is vannak.
Elsősorban a szakterületek közös vonásai, közel azonos munkamódszerei miatt kialakuló
párhuzamosságok, és a logisztikai háttér széttagoltságból eredő, alacsony költséghatékonysági
mutatók jelenthetnek problémát. A demokratikus berendezkedés megszilárdulásával azonban a
hatalmi koncentrációból adódó veszélyek jelentősen csökkennek, így nem véletlen, hogy
napjainkban egyre határozottabban merül fel a nemzetbiztonsági szolgálatok rendszerének
felülvizsgálata, a szolgálatok számának csökkentése.
A 20. század utolsó évtizedében és a 21. század első éveiben Magyarország biztonságpolitikai
környezetét permanens átalakulási folyamat jellemezte. A közép-kelet-európai
rendszerváltozások időszakát a délszláv válság kirobbanása, Magyarország NATO- és EUcsatlakozása, a globális kihívások, mint például a nemzetközi terrorizmus, illegális
fegyverkereskedelem, proliferáció, migráció stb. felértékelődése, a NATO és az EU
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többfordulós további bővítése és számos más, az ország biztonsága szempontjából
meghatározó esemény követte.
Ez a folyamat szövetségi kötődésünket, a nagyhatalmakhoz és szomszédainkhoz fűződő
politikai, gazdasági, sőt kulturális kapcsolatainkat többszörösen is átrendezte. Mivel a NATO
és EU csatlakozás gondolata a rendszerváltozás után szinte azonnal elsődleges külpolitikai
célként fogalmazódott meg, a két szervezet tagországai szinte automatikusan potenciális
partnerekké váltak. Az átalakított magyar hírszerző és biztonsági szolgálatoknak – annak
ellenére, hogy az új feladatok végrehajtására hozták létre őket, és szemléletükben
alkalmazkodtak az új kihívásokhoz – számos szakmai nehézséggel kellett megküzdeniük. Az
első és talán legnagyobb problémát a személyi állomány felkészültségének sajátosságai
jelentették. Szinte teljes mértékben hiányzott az új relációknak megfelelő nyelvtudás és az új
célországok műveleti helyzetének ismerete. Szolgálataink a korábbi szövetségesek műveleti
képességeiről is inkább csak feltételezéseken, a saját gyakorlat kivetítésén alapuló
ismeretekkel rendelkeztek, mintsem megalapozott, hiteles információkkal, miközben az
egykori baráti viszony sok tekintetben ellenérdekű szembenállásra változott.
Új szövetségi elkötelezettségünkből fakadóan jelentősen kitágult szolgálataink érdeklődési
köre. Számos olyan földrajzi térség, amely a VSZ idején kívül esett érdeklődési körünkön,
vagy másodlagos jelentőségű volt, mára kiemelten fontos hírszerzési célponttá vált, vagy
komoly biztonsági kihívást jelent Magyarország és a szövetségeseink számára.
A helyzet sajátossága, hogy az újonnan látókörbe került országok a világméretű globalizáció
ellenére még ma is egy jórészt ismeretlen kultúrkör megtestesítői, a nyugatitól sok tekintetben
eltérő értékrend hordozói, ami nagymértékben megnehezíti a nyugati speciális szolgálatok
helyzetét. A különleges helyi nyelvek és helyi realitások ismerete – aminek megszerzése
önmagában is rendkívül nehéz, költségigényes feladat – még nem garancia a hatékony
munkavégzésre. A sajátos kultúra, a helyi társadalmi, vallási és szociális viszonyrendszer
ismerete nélkül sem hatékony adatszerző, sem megalapozott elemző-értékelő munkát nem
lehet végezni. Márpedig ezeknek az országoknak a berendezkedése, az emberek mentalitása
éppen azt az asszimilálódást nehezíti meg, amely nélkül az európai ember ezt a tudást nagyon
nehezen képes elsajátítani.
De nem csak a nyelvtudás és a műveleti helyzetre vonatkozó ismeretek hiánya jelentett
problémát. Jelentősen megváltozott a végrehajtandó feladatok jellege is.
A hírszerzéssel szemben az elhárító szolgálatok számára az jelentett komoly kihívást, hogy a
vasfüggönnyel elzárt hidegháborús ellenfelek viszonylag jól nyomon követhető behatolási
kísérleteivel ellentétben a rendszerváltás után a magyar társadalomba jól beépült, széles
kapcsolatrendszerrel bíró hírszerzőszolgálatok aktivitásával szembesültek.
Jól látható tehát, hogy a szövetségi rendszer módosulása a konkrét hírszerzési, elhárítási
feladatok orientációjának megváltozásán túl egészen új tudásanyag és új képességek
kialakítására késztette a hírszerző és biztonsági szolgálatokat.
Az előzőkben már említettek alapján, az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megváltoztak a
nyugati világ és ezen belül a Magyar Köztársaság biztonságát fenyegető veszélyforrások. A
nemzetbiztonsági szolgálatok szempontjából természetesen továbbra is kiemelt fontosságúak
az államok viszonyrendszeréből adódó hagyományos védelmi, biztonságpolitikai, és gazdasági
jellegű fenyegetések. Miközben azonban ezen a téren is jelentős hangsúlyeltolódások
mutathatók ki, a szolgálatok a transznacionális fenyegetések egész sorának megjelenésével,
vagy új dimenzióba helyeződésével szembesülnek.
A hagyományos kihívások terén, a nagyhatalmak és szövetségeseik által korábban
kölcsönösen érzékelt, de legalábbis feltételezett katonai fenyegetés elsődlegességét az egymás
politikai és főleg gazdasági érdekeinek vélt, vagy valós veszélyeztetése váltotta fel.
Lényegesen nagyobb súllyal esik latba az energetikai függőség kérdése, az orosz gazdasági
befolyás növekedése, vagy akár a vállalkozói oligarchák politikai döntéseket befolyásolni
képes hatalmából eredő belpolitikai instabilitás. Eltekintve Nyugat-Európa és Oroszország
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viszonyától, a világ szinte minden országa számára kihívást jelent a világgazdaság súlyponti
átrendeződése, a legnagyobb népességgel rendelkező, ma még részben elmaradottnak
tekinthető országok aránytalanul gyors gazdasági növekedése. Ilyen körülmények között az
egyes országok – beleértve hazánkat is – a korábbinál nagyobb figyelmet kell, hogy
fordítsanak saját gazdasági érdekeik védelmére, függetlenül attól, hogy részét képezik-e
valamilyen tágabb gazdasági közösségnek.
A változás azonban nem kizárólag a katonai műveletekben való részvételre vezethető vissza.
Nem csak arról van szó, hogy eddig nem alkalmazott felderítési és elhárítási képességeket
kellett aktiválni, hanem alkalmazkodni kellett a korszerű harceljárások és az aszimmetrikus
hadviselés által támasztott követelményrendszerhez. A hagyományos hadviselés keretei között
a katonai felderítés hadászati eleme titkosszolgálati feladatként, míg a harcászati felderítés
katonai feladatként jelentkezett. A hadműveleti szint békében jellemzően az előbbi, háborúban
főként az utóbbi keretek között működött. A korszerű hadviselés ezzel szemben gyökeresen
átalakította a hadműveleti-harcászati felderítéssel szemben támasztott feladatrendszert. A két
világháborút jellemző frontszerű hadviselés támogatására kialakított mélységi és harcászati
felderítő alakulatok képességei napjainkban legfeljebb a speciális műveletek előkészítése
során alkalmazhatók. Az aszimmetrikus hadviselés körülményei között a hadműveleti
tervezés, vagy a hadszíntéri jelenlét és feladatvégrehajtás során sokkal inkább hírszerzési
eljárások alkalmazása vált szükségessé. Ez egyfelől megköveteli a hírszerzőszolgálatok
hadszíntéri jelenlétét és koordináló tevékenységét, másfelől feladatként jelentkezik a
hadszíntéri hírszerző erők létrehozása és felkészítése, legyenek azok speciális katonai
alegységek (HUMINT csoportok), vagy más adatszerző képességek.
Hasonló módon változott meg a katonai elhárítás feladatrendszere is, amely korábban főként a
külföldi hírszerző szolgálatok behatolási kísérleteinek megakadályozására és a haderő belső
rendjének fenntartására fókuszált. Napjainkban a klasszikus kémelhárítási feladatok
jelentősége nagymértékben csökkent, viszont előtérbe kerültek a hadszíntéri CI és force
protection feladatok.
Mint látható, a hírszerző és biztonsági szolgálatok klasszikus feladatainak módosulása
önmagában is új helyzetet teremtett, amit a transznacionális fenyegetések minden eddiginél
hangsúlyosabb megjelenése még inkább elmélyített. A terrorizmus, az illegális migráció, a
fegyverzet proliferáció és az ezt elősegítő illegális fegyverkereskedelem, valamint a
mindezekkel összefüggő szervezett bűnözés nem új jelenségek. Viszonylag újszerű azonban
mindezek globalizálódása, nemzetek fölötti szerveződése. Az ellenük folytatott küzdelem
korábban tisztán nemzeti, rendészeti, belső elhárítási, vagy éppen hírszerzési jellege mára
összemosódott. A nemzetek és a különböző szolgálatok koordinált, szoros együttműködése
nélkül ezek a fenyegetések könnyen kezelhetetlenné válnának.
Az együttműködés azonban nem klasszikus eleme a titkosszolgálati tevékenységnek. Még az
egymással szoros érdekközösségben, szövetségben álló országok szolgálatai sem tudnak
mindig teljes nyíltságot tanúsítani egymás iránt, hiszen a titkosszolgálati konspiráció nemcsak
a – jelen esetben közös – nemzeti érdek védelmét, hanem a források, a speciális
eszközrendszer és eljárásrend megóvását is szolgálja. Márpedig ezek védelme csak abban az
esetben szavatolható, ha az együttműködő szolgálatok azonos súllyal kezelik a problémát, ami
sajnos nehezen elvárható, vagy akár – az országok eltérő jogrendje, a szolgálatok eltérő belső
gyakorlata miatt – egyenesen lehetetlen. Még tovább súlyosbítja a problémát, ha a
transznacionális fenyegetések olyan országokat sodornak azonos platformra, amelyek
egyébként egymás riválisai, azaz speciális szolgálataik jellemzően egymás ellen küzdenek.
Mivel az együttműködés ez esetben sem mellőzhető, a szolgálatoknak ki kell alakítaniuk a
kapcsolattartás kölcsönösen elfogadható normarendszerét.
A titkosszolgálati együttműködés azonban csak az egyik, bár rendkívül kényes eleme a
transznacionális fenyegetések elleni küzdelemnek. Csak azok a szolgálatok tudnak hatékonyan
együttműködni, amelyek rendelkeznek a feladat végrehajtásához szükséges képességekkel,
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azaz létrehoztak, felkészítettek és működtetnek ilyen speciális feladatokra szakosodott
szervezeteket. A transznacionális fenyegetések elleni fellépés – a rendvédelmi szervektől a
hírszerző szolgálatokig – újszerű megközelítéseket, módszereket, eljárásokat igényel. A
terrorszervezetek működésének felderítése, például, belföldön nem hagyományos rendvédelmi
vagy elhárítási, míg külföldön nem hagyományos hírszerzési feladat. A terroristák jellemzően
nem bűnözők, és nem könnyen megkörnyékezhető átlagemberek. Az ügyükbe vetett hit és az
ebből fakadó erkölcsi felsőbbrendűség érzése megnehezíti, vagy egyenesen ellehetetleníti a
klasszikus hálózati behatolást soraikba. Konkrét terveik ugyanakkor nem tárhatók fel kizárólag
a külső megfigyelés, technikai hírszerzés, vagy az OSINT eszközeivel.
A transznacionális fenyegetések térnyerésén túl napjaink jellemző tendenciája az is, hogy a
speciális szolgálatok egyre gyakrabban kénytelenek a nemzetbiztonság olyan összetevőivel
foglalkozni, mint a környezetbiztonság, az iparbiztonság, vagy olyan jelenségeket,
folyamatokat nyomon követni és elemezni, amelyek önmagukban nem jelentenek közvetlen
biztonsági kihívást, de közép, vagy hosszabb távon könnyen azzá nőhetik ki magukat.
A fentiekből jól látható, hogy a hírszerző és biztonsági szolgálatok feladatrendszere –
igazodva a biztonsági környezet és a biztonság-felfogásunk változásaihoz – egyre
szerteágazóbbá és egyre dinamikusabbá válik. A szerteágazó feladatrendszer kezelése sokrétű,
diverzifikált tudást igényel, és szinte minden feladat saját specialistát (speciális szervezetet)
követel. Mindez azzal a veszéllyel jár, hogy a szolgálatok képességei elaprózódnak,
tevékenységük könnyen felszínessé válhat. A szolgálatok létszáma nem növelhető korlátlanul,
sőt számos országban, köztük Magyarországon is, a költségvetési lehetőségekhez igazodva,
sajnálatosan, esetenként inkább csökken.
Az elmúlt három évtized technológiai fejlődése forradalmian megújította a titkosszolgálatok
eszközrendszerét. Az egyre fejlettebb technológiák alkalmazásának köszönhetően a
hagyományos felderítési ágak képességei jelentősen megnövekedtek, miközben korábban eseti
jelleggel alkalmazott adatszerzési eljárások önálló felderítési ágakká nőttek ki. A fejlődés
legkevésbé talán az emberi erővel folytatott adatszerzést érintette, de a speciális technikai
háttér nagymértékű átalakításának köszönhetően ez a szakterület sem maradt érintetlen. A
távközlés, az informatika és az elektronikus adatfeldolgozás egyre gyorsuló fejlődésének
következtében a szolgálatok SIGINT (Signal Intelligence) képességei ugrásszerűen javultak.
Az OSINT (Open Source Intelligence) számára – amely mindig is részét képezte a speciális
szolgálatok eszköztárának – a globális világháló alkalmazása nyitott egészen új távlatokat. Az
IMINT (Imagery Intelligence) kezdetben szinte kizárólag az emberi erővel folytatott felderítés
eszköze volt, amit a műholdas felderítés már más dimenziókba helyezett, de valós felderítési
ággá csak az elmúlt két évtizedben kifejlesztett, nagyfelbontású elektronikai képrögzítő
eljárásoknak köszönhetően válhatott.
Bár a technológiai fejlődés közvetlen hatásai elsősorban a szolgálatok adatszerző képességét
érintették, a legnagyobb kihívást mégis az elemző-értékelő szervezetek számára jelentik. A
mérhetetlenül megnövekedett információtömeg befogadása és feldolgozása még a
legkorszerűbb adatfeldolgozó rendszerek alkalmazása mellett is nehezen oldható meg. Ezek a
rendszerek jelentősen megkönnyítik ugyan az adatok rendszerezését és szűrését, de a
mesterséges intelligencia kifejlesztésére irányuló kutatások ma még nem teszik lehetővé annak
a hozzáadott értéknek a létrehozását, amely a rendelkezésre álló adathalmazt a felhasználók
igényeinek megfelelő tájékoztatássá konvertálják.
Az információs forradalom, a hírközlési szolgáltatások ugrásszerű fejlődése más jellegű
kihívással szembesítette a biztonsági, ezen belül is elsősorban a hírszerzőszolgálatokat. A
hírszerző szolgálatok információs primátusa megszűnt. A sajtó, a média a legérzékenyebb,
minősített információk kivételével szinte mindent képes megszerezni, és a megszerzett
információ hírértékének függvényében – szűkebb, vagy bővebb terjedelemben – azonnal
közzé is teszi azt. A felhasználók ebből adódódóan gyakran érezhetik úgy, hogy a biztonsági
szolgálatok az események után „kullognak”, információik idejétmúltak, elavultak. Ez a
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gondolkodásmód azonban nem helytálló. A hírszerző szolgálatok elsődleges feladata nem a
hírközlés, sőt napjainkban – nevükkel ellentétben – még csak nem is kizárólag az
információszerzés, hanem a rendelkezésre álló adatok elemzése-értékelése és a felhasználók, a
döntéshozók hiteles tájékoztatása. Nem azt kell megmondaniuk, hogy mi történt, hanem azt,
hogy a történésekről szóló tudósítások hitelesek-e, a történéseknek milyen következményei,
milyen kihatásai lehetnek. További meghatározó különbség a média és a titkosszolgálatok
tevékenysége között, hogy míg az előbbi arról gyűjt információkat, arról tájékoztat, ami a
világban aktuálisan történik, addig az utóbbiak arról, ami a felhasználók, döntéshozók aktuális
tevékenységének homlokterében áll. A kettő között esetenként a legcsekélyebb átfedés sem
mutatható ki.
A szolgálatok a titkos adatszerzést természetesen továbbra sem kerülhetik meg, hiszen a nyílt
forrásból rendelkezésre álló adatok hitelességének egyik fokmérője, hogy a speciális
eszközökkel megszerezhető szenzitív ínformációk alátámasztják-e azokat, továbbá – mint
utaltunk rá – a védett információk célzott megszerzése továbbra is a titkosszolgálatok
kompetenciájába esik. Tény azonban, hogy az adatszerzés terén a titkos eszközökkel
megszerzett információk aránya drasztikusan csökkent, miközben az elemző-értékelő munka
jelentősége és volumene nagymértékben nőtt.
Végezetül érdemes kitérni a modern nyugati demokráciák belső értékrendjének és a speciális
szolgálatok működésének viszonyrendszerére. A nyugati típusú demokráciák egyik
meghatározó értéke a nyitottság, ezen belül is az, hogy az állampolgároknak joguk van
megismerni minden adatot, információt, amely egyéni sorsukat, és az általuk alkotott közösség
helyzetét befolyásolja. A hírszerző és biztonsági szolgálatok tevékenysége ezzel szemben a
titkosságra épül, hiszen alaprendeltetésük az, hogy a nemzet biztonsága érdekében elvégezzék
azokat a feladatokat, amelyek megvalósítása nyílt eszközökkel nem lehetséges. A két
értékrend ellentmondása szemmel látható, annak ellenére, hogy a törvényesség keretei között
működő titkosszolgálatok elvben nem sérthetnék sem a törvénytisztelő állampolgár, sem a
társadalom érdekeit, míg a törvénytisztelő állampolgárok nem kompromittálhatnák a
titkosszolgálatok közösségi érdekből végrehajtott akcióit. Ez az elvi állapot azonban csak
olyan kölcsönös bizalmon alapulhat, amely a gyakorlatban nem működőképes. Az állampolgár
nem csak hinni, de tudni is szeretné, hogy a szolgálatok tevékenysége nem sérti érdekeit,
miközben ez a bizonyosság a teljes nyilvánosság nélkül nem adható meg számára.
Egy demokratikus országban nem lehet kétséges, hogy a társadalom érdeke és elvárásai
előbbre sorolnak, mint a titkosszolgálatok parciális érdekei, még ha azok a köz javát szolgálják
is. Ebből kifolyólag a szolgálatoknak számolniuk kell azzal, hogy tevékenységüket egyre
fokozódó társadalmi érdeklődés közepette kell folytatniuk, és esetenként a szakmailag
indokoltnál mélyebb betekintést kell engedniük a külvilág számára.
Következtetések…
– Megállapítható, hogy napjaink titkosszolgálatai a korábbinál nyitottabb környezetben,
megváltozott szövetségi viszonyok között, szerteágazó biztonsági kihívásokhoz
igazodva végzik munkájukat. Az eredményes feladat-végrehajtás érdekében
folyamatosan korszerűsítik szervezetüket és munkamódszereiket, széleskörűen
alkalmazzák a technológiai fejlődés vívmányait és alkalmazkodnak a gyorsan változó
környezethez. A transznacionális fenyegetések felderítése és elhárítása érdekében
korábbi elszigeteltségüket feladva, szorosan együttműködnek bel- és külföldi
partnereikkel egyaránt, miközben kezdik felismerni a szövetségen belüli
munkamegosztás szükségszerűségét.
– Megemlíthető, hogy viszonylag kevés olyan titkosszolgálat működik a világban, amely
képességeit az egyre növekvő kihívásokhoz igazítva tudja fejleszteni. A
nemzetbiztonságot fenyegető veszélyforrások nagyobbrészt függetlenek egy adott ország
aktuális költségvetési helyzetétől, mégis kevés kormány vállalja fel, hogy
nemzetbiztonsági szolgálatainak pénzügyi támogatását, a feladatrendszer bővülésével
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azonos ütemben növelje. A szolgálatok kénytelenek szembesülni azzal, hogy a
képességek korlátlan fejlesztésével sem érhető el a száz százalékos biztonság, miközben
a képességek csökkenése sem vezet automatikusan a potenciális fenyegetések
realizálódásához. Ilyen körülmények között csak belső hatékonyságnövelő
intézkedésekkel tarthatnak lépést a folyamatosan megújuló követelményekkel.
– Az anyagban foglaltak megalapozzák és megindokolják azt, hogy az a valóban életképes
nemzetállam, amely a világban végbemenő változásokkal párhuzamosan fejleszti
információ észlelési, szerzési, tárolási, rendszerezési, feldolgozási, elemzési képességét,
és a megszerzett információkat elsősorban megelőző jelleggel hasznosítja a nemzet
védelemében és az érdekérvényesítésében. Klasszikus értelemben ez a komplex feladata
a hírszerzésnek illetve a felderítésnek, melynek működését, eredményességét
meghatározza a korszerű nemzetközi illetve nemzeti szemlélet és szándék, a jogi
szabályozása, a szervezése, az irányítása, a kormányzat igényessége, hasznosítási
készsége.
– Fontos elv, hogy a szövetségi együttműködések mellett soha nem szabad feladni a
titkosszolgálatok nemzeti önállóságát, függetlenségét, mert a ma még jó kapcsolatok is
folyamatos változásban vannak.
13.1.2.

A megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonsági kihívások hatása a magyar
védelmi tevékenységre avagy a titkosszolgálatok a védelmi struktúránk felértékelődő
súlypontjai422

A titkosszolgálatok a nemzetállamok legbensőbb, legérzékenyebb területi közé tartoznak. A
nemzeti jelleg és vonatkozások dominanciája mellett a nemzetközi együttműködések (ENSZ,
EBESZ, NATO, EU) is működnek, eltérő bipoláris és multipoláris aktivitással.
Az 1990 óta megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonsági kihívások kezelése mind
nagyobb mértékben a titkosszolgálatok illetékességi körébe tartozik.
A régi kihívások egy része és az új kihívások nagy része a nemzetbiztonsági szolgálatok
készségét, lehetőségeit, módszereit igénylik, egyrészt a kihívások kiszámíthatatlan jellege,
másrészt pedig a nemzetközi együttműködést megvalósító partner titkosszolgálatok elvárásai
miatt. A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepe – a biztonsági kihívások szerkezete és jellege
megváltozásának, arányeltolódásának alább kiemelt főbb jellemzői alapján – ma
meghatározóbb, mivel a hagyományos veszélyek helyét mindinkább a nemzetbiztonsági
szolgálatok illetékességébe tartozó biztonsági kockázatok veszik át, amelyek 423:
– kiszámíthatatlanok és beláthatatlanok;
– jelentős részük a normál, hétköznapi, polgári, bel- és külföldi folyamatokhoz,
ügymenetekhez, érdekviszonyokhoz kapcsolódik, ezeken keresztül, ezek többszörös
fedésével jelenik meg. A közvetlen érdekviszonyok, motivációk általában nem
érzékelhetők közvetlenül;
– földrészeket, országokat átfogó nemzetközi ügyek;
– igen magas intelligencia- és tudásszinten jól kidolgozottak, előkészíttettek és
szervezettek;
– általában igen széles társadalmi csoportokat foghatnak át: politikai, köz- és
államigazgatási, védelmi, gazdasági-pénzügyi-banki, gazdasági társasági, kutatási,
oktatási, kulturális, vallási, etnikai, szakmai, alvilági, stb.;
– jelentős tőkefinanszírozással, háttérrel rendelkeznek, így a leghatékonyabb és
legkorszerűbb tervezési, szervezési, technikai, végrehajtási és ellenőrzési módszerekkel,
eszközökkel és szakemberekkel dolgozhatnak, ideértve a titkosszolgálati eszközöket és
módszereket is. Veszélyességük politikailag, társadalmilag, gazdaságilag igen jelentős;
– kezelésük (több)diplomás, (több)nyelv ismeretével rendelkező, speciális és nagy
tapasztalatú nemzetbiztonsági szakértőket, titkosszolgálati módszereket és eszközöket
valamint jelentős ráfordítást igényelnek rövid, közép és hosszútávon is;
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– egyes ügyek megfelelő feldolgozása hónapokat, sőt éveket is igénybe vehet;
– nemzetközi együttműködéseket igényelnek;
– a nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti, a magyar védelmi struktúrán belüli,
valamint a nemzetközi partnereivel kapcsolatos viszonyában is az egyik legfontosabb
szempont a belátható és a kevésbé belátható biztonsági kihívásoknak, valamint ezek
prognosztizálható, dinamikus változásainak megfelelő, igen rugalmas, gyorsan reagáló,
operatív működés, együttműködés minden érintett szervezettel és azok munkatársaival;
– a kihívások, veszélyforrások hatásainak utókezelése helyett az előjelzésre és a
megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni, ami elsősorban a nemzetbiztonsági szolgálatokkal
érhető el legcélszerűbben.
13.1.3.

A nemzetbiztonság tudatos gondolkodás, nézetrendszer és paradigma

13.1.3.1.

A nemzetbiztonsági nézetrendszer
módszerek illetve ezek eredményei424

meghatározói

az

előrejelzési-elemzési

A nemzetközi helyzet megváltozott körülményei egy új biztonságfilozófiára támaszkodó
nemzeti biztonságot és ehhez illeszkedő nemzetbiztonsági garanciarendszert feltételeznek.
Mindez csak színvonalas nemzetbiztonsági munkával teremthető meg.
NATO és az EU sikeres balkáni fellépése után gyakorlatilag teljesen megszűnt a nagyobb
arányú fegyveres konfliktusok veszélye közvetlen térségünkben. Ugyanakkor egyetlen
ország sem mondhat le önnön biztonságának megteremtéséről, a veszélyek és fenyegetések
elleni határozott, gyors fellépésről. Ennek keretében természetesen nem csak az ország külső
fenyegetésektől való megóvása a cél, hanem az olyan belső konfliktusok kezelése is, amely
közvetlen torzító hatást gyakorol az ország működésére, az állampolgárok életvitelére.
Ezekre a helyzetekre – a nemzetközi példákból tanulva – fel kell készülni, össze kell
hangolni az eszközöket és a képességeket, valamint jól működő közös előjelző rendszert
szükséges működtetni.
Az említett fellépéshez szükséges prognózisokat, az elvárható előrelátás biztosítását, a
kormányzati döntésekhez szükséges adatok és információk megszerzését – többek között – a
nemzetbiztonsági szolgálatok, és a rendvédelmi szervek végzik. A biztonság megőrzése
szempontjából oly fontos információk megszerzése speciális szaktudást, eszköz- és
módszerrendszert, képességalapú szervezeti struktúrát igényel, amely mind a polgári, mind a
katonai élet teljes spektrumára kiterjed. A polgári demokratikus országok többségében – sok
esetben szakítva a régi beidegződésekkel – ismét felismerték és egyben felértékelték a
nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek szerepét, nagyra értékelik
tevékenységüket és fokozzák jelentőségüket.
A sokszor nehezen átlátható biztonsági környezetben a veszélyt jelentő kihívások mostanra
rejtve, közvetve és áttételesen – adott esetben kísérőjelenségként - jelentkeznek, amelyekkel
szemben Magyarország védelmének garanciáját mindenekelőtt professzionális
nemzetbiztonsági szolgálatokkal és rendvédelmi szervekkel, a partnerszolgálati viszonyok
elmélyítésével lehet és kell biztosítani. A szolgálatok és a rendvédelmi szervek révén
lépéselőnyhöz lehet jutni a felforgató, destabilizáló, a terrorista erőkkel szemben a béke,
ezen belül a társadalmi béke megőrzése érdekében. A szolgálatoknak és a rendvédelmi
szerveknek a jelentősége– leginkább ott van, ahol a szokásosnak tekinthető eljárások
(diplomácia, tárgyalás) nem vezetnek eredményre – különösen a válságos helyzetekben
ismerhetők fel. Mindenki versenyt fut az idővel. Ebben a felgyorsult világban, napjainkban a
nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek a leghatékonyabban akkor tudják
feladataikat végrehajtani, ha rendelkeznek egy átfogó, egységes, minden részletre kiterjedő
együttműködési, partnerszolgálati stratégiával, melynek mentén haladva elérhetik kitűzött
céljaikat.
845/1098

13. A nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőnk biztosítékai

2004-ben – a második nemzeti biztonsági stratégia elfogadását követően – először jelenik
meg a nemzetbiztonsági stratégiai rendszer kialakításának igénye Magyarországon, amely
mutatta a kormány elképzelését, igényét a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi
szervek felé az oszthatatlan biztonság megteremtése érdekében. A Nemzetbiztonsági
Stratégia érvényesítésének igénye érzékeltette, hogy a megváltozott kihívásokra adandó
adekvát válaszadásra csak a kidolgozott, rugalmas és életszerű nézetrendszerrel bíró
nemzetbiztonsági szolgálatok és rendvédelmi szervek képesek.
A stratégiát olyan jövőképnek fogadjuk el, amely tükrözi azt, amivé a szóban forgó szervezet
(pl.: nemzetbiztonsági szolgálat, rendvédelmi szerv) válni szeretne és válnia kell, hogy
megfeleljen velük szemen állított követelményeknek. A stratégia tartalmazza a nemzeti
érdekeket és értékeket, mint védendő vívmányokat és biztosítandó célkitűzéseket, a
veszélyeket és a fenyegetéseket, mint ellensúlyozandó, elhárítandó, visszatartandó
akadályozó tényezőket és e célok megvalósítása érdekében teendő intézkedéseket, szervezeti
kereteket és azoknak feladatoknak a meghatározását amelyekkel megvalósítható a
nemzetbiztonsági garancia rendszer.
A nemzetbiztonsági nézetrendszer központi eleme a tervezett, irányított információs és
prognosztikus tevékenység, vagyis az olyan nyílt, leplezett, illetve titkos információszerzés
és - gyűjtés, információelemzés, - értékelés, - feldolgozás és - hasznosítás, valamint
prognóziskészítés, ami egyaránt szolgálja Magyarország biztonságát és védelmét.
A stratégiai elemzés a hosszabb távon érvényesülő tendenciák megállapításával, hatásuk
mértékének meghatározásával, a távolabbi célok kitűzésével foglalkozik. Ilyen például a
nemzetközi kihívások, a társdalomra hatást gyakorló jelenségek vagy a bűnözés egészének,
továbbá az egyes fenyegetések és bűncselekmények számszerű jellemzőinek,
teljesítményének vizsgálata; az egyes pozitív vagy nehezítő körülmények és tendenciák
azonosítása; válaszok kidolgozása a kihívásokra; felderítési ajánlások, prioritások
meghatározása. Lehetőséget teremt különböző tendenciák vizsgálatával prognózis
készítésére. A stratégiai elemzés célja, hogy a fenyegetések, köztük a nemzetbiztonsági
szempontból fontos jelenségek terjedelmének, szerkezetének dinamikájának vizsgálatával, a
bűnelkövetők jellemzőinek feltárásával, a hírszerzés pozícióinak, erőforrásainak,
hatékonyságának ismertetésével előre jelezze a szervezet és a környezete jövőjét, ezzel
irányt mutatva a tervezés számára, és a feladatok meghatározásához szükséges vezetői
döntések előkészítéséhez.
A stratégiai elemzés segítséget nyújt: a tendenciák felismeréséhez és nyomon követéséhez;
új jelenségek felismeréséhez; megelőzési ajánlások készítéséhez; felderítési, felderítés elleni
feladatok meghatározásához; erőforrások optimális elosztásához és a fejlesztési feladatok
meghatározásához; a műveletek szervezéséhez; a tervezési munkához (beleértve a
költségvetési tervezést is); stb.
A kockázatelemzés. A kockázatelemző munka nem szűkül le kizárólag az információk
feldolgozásának elemző-értékelő fázisára egy olyan folyamatos és egyben ciklikus folyamat,
amely a probléma felismerésével, a feladat megfogalmazásával kezdődik, majd az adatok,
információk gyűjtésén és feldolgozásán, az elemző-értékelő munka elvégzésén keresztül
általános következtetéseket von le a cselekmények elkövetésének ok- okozati
összefüggéseiről, körülményeiről, a tendenciákról (azok változásairól), a szervezet által
alkalmazott erők, eszközök és módszerek hatékonyságáról, eredményeiről. Megoldási
alternatívákat dolgoz ki a döntéshozók részére, amiket ezt követően a stratégiai gondolkodás
részévé lehet tenni.
A kockázatelemzés a felderítésből származó és egyéb releváns adatok, illetve a feladatokhoz
kapcsolódó információk közötti összefüggések feltárását, azonosítását és azok értékelését
végző rendszeres, célirányos, összehangolt tevékenység, amely magába foglalja a hírszerzési
tevékenységre irányuló erők, eszközök, mennyiségi, minőségi mutatóinak, módszereinek és
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hiányosságainak, illetve a külső és belső biztonságra ható fenyegetettségek, veszélyek
elemzésének kérdését is.
A stratégiai kockázatelemzés: a hazánk biztonságát fenyegető, belső rendjét megzavaró
jogellenes cselekmények, valamint egyes kiemelt cselekmények résztvevőinek,
jellemzőinek, elterjedtségének, tendenciáinak vizsgálatával a hosszabb távon érvényesülő
változások, prioritások meghatározását végzi el, annak érdekében, hogy képessé tegye a
döntéshozókat az előzetes tervezésre, a szükséges ellenlépések, preventív intézkedések
megtételére, szemléletváltásra vagy akár jogszabályok módosítására.
A műveleti (operatív) kockázatelemzés: a hazánk biztonságát fenyegető, belső rendjét
megzavaró jogellenes cselekmények, valamint a szervezett információ gyűjtés adatainak és
egyes kiemelt cselekmények információ-tartalmának vizsgálatával foglalkozó tevékenység.
Statisztikai módszerek felhasználásával segítséget nyújt a rendelkezésre álló, a cselekmény
kiküszöbölésére vagy felfedésére alkalmas eszközök (személyi, technológiai) és a becsült,
fel nem fedett cselekmények arányának figyelembevételével a hírszerzési eredményesség
kiértékeléséhez, a pozitívumok, vagy a rejtett hiányosságok mértékének felméréséhez, illetve
a rendszerben rejtőzködő hibák, „gyenge pontok” meghatározásához, feltárásához.
Harmadik típusként megjelenik a taktikai kockázatelemzés, ami a műveleti tevékenység
optimalizálására szolgáló eszköznek, valamint a hírszerzés területeinek helyzetére vonatkozó
megbízható információszolgáltatás egyik módjának tekinthető. Az értékelésre mindig a valós
idejű taktikai szituáció kontextusában kerül sor és mindig a hírszerzés területéhez kell
igazodnia.
A környezet elemzése. Manapság elengedhetetlen a nemzetvédelemben érdekelt szervezetek
fokozottabb alkalmazkodási képessége a működési környezetükhöz. Éppen ezért a stratégiai
dokumentumok tervezésekor is alapvető kiindulópontként szükséges értelmeznünk a
környezet elemzéséből nyerhető megállapításokat. A környezet fogalmába minden olyan
tényezőt, jelenséget, folyamatot bele kell értenünk, amely a nemzetvédelmi
szervezetrendszer működésére a jelenben és a jövőben hatással van. Az egyes tényezők
alakulásának vizsgálatához meg kell ismernünk működésüket, fel kell térképeznünk
hatásmechanizmusaikat, összefüggésrendszerüket. Az elemzés megállapításai közül azok
használhatóak, amelyek összhangban vannak a nemzetbiztonsági nézetrendszerrel és a
szolgálat gazdasági és társadalmi környezetével.
A környezetelemzés végső célja az lehet, hogy miként tudjuk a feltérképezett potenciális
lehetőségeket kihasználni, a veszélyeket kikerülni és a nemzetbiztonsági szolgálat hasznára
fordítani. A környezetelemzés feladatát a tervezés minden szintjén el kell végezni, azonban
az egyes szinteken változik az elemzés tárgya és a hozzá rendelt módszer is. Az viszont
állandó, hogy a jó elemzés az azonos érdekszférában megjelenő valamennyi versenytárs
(más hírszerző szolgálatok, ellenérdekelt felek) helyzetét is figyelembe veszi. A különböző
szinteken végrehajtott környezeti elemzések során számos eszköz felhasználható a jövőt
érintő környezeti lehetőségek, fenyegetések feltérképezésére. Ilyen lehet például a Delphimódszer, a brainstorming, a következő fejezetben tárgyalt forgatókönyv készítés és a
PESTEL analízis is. Ez utóbbi a tágabb környezet elemzésére használatos módszer, a
jelenlegi politikai, gazdasági, társadalmi (kulturális), technikai, környezeti, jogi helyzetből
kiindulva vizsgálja a tendenciák távlati alakulását.
Az alábbiakban tekintsünk át néhány számunkra is jelentőséggel bíró tendenciát:
– Politikai tendenciák: a NATO stratégia változása; az EU és az országos hatáskörök
változása; a kormányzati stabilitás; a jóléti állammal kapcsolatos politikák alakulása; a
társadalmi csoportok közötti újraelosztás változása; a politikai értékrend változása;
országos és regionális hatáskörök újraelosztása.
– Gazdasági tendenciák: a gazdasági ciklusok; a GDP és a HDI trendjei; a kamatok és az
infláció szintje; a lakossági megtakarítások mértéke; a munkanélküliség alakulása; a
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tőkemozgások iránya és aránya; a regionális fejlettség alakulása; az infrastruktúra
fejlesztések tendenciái.
– Társadalmi/kulturális tendenciák: a demográfia alakulása; a társadalmi mobilitás
alakulása; az egészségügyi helyzet alakulása; az életmódbeli változások várható
iránya; a fogyasztói társadalom fejlettsége; a képzettség és az iskolázottság alakulása;
a fogyasztás várható szerkezete; a vallás és a vallási csoportok szerepe.
– Technikai fejlesztési tendenciák: a kormányzati K+F+I kiadások alakulása; a
technológiai átvétel mértéke és változása; új felfedezések és elterjedő technológiák; az
újítások befogadásának képessége és gyorsasága; az Internet és a számítógép használat
terjedése; a biotechnológia új eredményeinek megjelenése; az infrastruktúra
korszerűsödése.
– Környezeti tendenciák: a környezetvédelem szabályozása; a föld és az adott ország
„ökológiai lábnyomának” alakulása; a megújuló források kiaknázásának mértéke; az
újrafelhasználás alakulása; a globális felmelegedés hatásai.
– Jogi (szabályozási) tendenciák: az ország legitimitását és biztonságát garantáló
szabályozás; a versenytörvény és a külföldiek befektetésének szabályozása; a munka
és az üzlet világának EU-s szabályozása; centralizációs és decentralizációs tendenciák;
fogyasztóvédelem és a civil szféra szabályozása.
Az elemzés végső célja az egyes kategóriákon belül több konkrét tényező felkutatása, majd a
nemzetvédelem szemszögéből meghatározó tényezők kiemelése. Ezt követően ezeket
minősíteni kell abból a szempontból, hogy előnyös vagy hátrányos hatást fejtenek-e ki.
Fontos, hogy a környezetet külön szegmenseiben és globális megközelítésben is elemezni
kell, annak érdekében, hogy a befolyásoló tényezők működését megérthessük. A komplex
szemléletmód nem csupán az egyes tényezők összevetését jelenti, hanem azok
kölcsönhatásainak megjelenítését egy globális kép kialakítása érdekében.
A stratégiakészítés másik fontos kiinduló pontja a nemzetvédelmi rendszer egymásra épült
szintjeinek vizsgálata, a szervezetek tulajdonságainak és képességeinek megismerése.
A folyamat során a legfontosabb kérdéssé egyre inkább az válik, hogy a nemzetbiztonsági
szervezetek alapvető képességei: az erőforrás, az eszközök, a működési módozatok miként
jelenjenek meg a stratégiai tervezés során. Az alapvető képességek megítélése azért különös
jelentőségű, mert összefüggésben van a világban folyó globális versennyel. Ha egy
nemzetbiztonsági szervezet a jövőben eredményes kíván lenni, nem elég a produktivitását
javítani, növekedést kell elérnie a szellemi tőke bázisán, a technológiák alkalmazása során,
valamint az új lehetőségek felismerésével, új kompetenciák kiépítésével.
Hasonló kérdésekre kell választ keresnie:
– Milyen politikai és szakmai igényeket kell kielégíteni a jövőben?
– Milyen információs csatornákat használjon az eredményes működéshez?
– Milyen területeken tud pozícióelőnyökhöz jutni?
– Milyen lehetőségei lesznek mozgásterének növelésére?
– Milyen képességei és készségei tehetik egyedülállóvá a jövőben? (stb.)
A világviszonylatban megfigyelhető trendek azt mutatják, hogy az a szolgálat tud sikeres
lenni a versenytársaival szemben, amelyik kiemelkedő alapvető képességeket tudhat
magáénak. Amennyiben a képességek hordozóit megfelelő módon alkalmazzuk, a
képességeket kibontakoztatjuk és megfelelő elemző hátteret biztosítunk hozzá, eljuthatunk
egy jó stratégia megfogalmazásáig, és lehetőségünk nyílik a megvalósítás folyamatos
kontrolljára is.
A Scenario analízis: A stratégiatervezés hagyományos módszerével szemben a szcenárió
analízis egy olyan technika, amely segít kezelni azokat a bizonytalanságokat, amelyek a
szervezet életével kapcsolatban megfogalmazhatók, és segít jobb döntéseket hozni ezekkel
kapcsolatban. A különbség a hagyományos tervezéssel szemben az, hogy a szcenárió
analízis több alternatív jövővel számol, és ennek alapján mond értékítéletet. Ezeknek a
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változatoknak kell közösen bemutatniuk azoknak a valószínű jövőknek valamennyi
változatát, amelyek bekövetkezhetnek. A scenario analízis fontosságát leginkább azért
hangsúlyozzuk, mert mai bizonytalanságokkal teli világunkban nem elegendő olyan
stratégiai terveket készíteni, amelyek kizárólag a történésekre reagálnak, e helyett olyan
szemléletmódra van szükség, amely lehetővé teszi a bizonytalanságok jövőorientált
felmérését és felkészít a lehetséges válaszokkal. A jelenlegi stratégiatervező
gondolkodásmód, a stratégiaalkotás hagyományos rendszerét követi, ugyanakkor az ország
biztonságáért felelősséggel tartózó szervezetek nem engedhetik meg maguknak, hogy ne
tekintsenek a jövőbe, számolva a lehetséges veszélyekkel, biztonsági kihívásokkal.
Számukra alapvető fontosságú, hogy az események elé menve döntési helyzetbe hozzák
azokat a vezetőket, akik felelősséggel tartoznak a nemzet külső- és belső biztonságáért.
A felsorolásban szereplő konzisztencia mellett rendkívül fontos hangsúlyozni a relevancia
jelentőségét is. Gyakorlatilag nem érdemes scenariot tervezni akkor, ha az nem a valós
állapotokra épül. Olyan feltételezésekre kell építeni, amelyek valójában be is
következhetnek. Érdemes ugyanakkor az Európa irányába megnyilvánuló migráció és a
kísérő jelenségként megjelenő nemzetközi szervezett bűnözés jövőbeli alakulását, és a
gyenge államokra gyakorolt torzító hatását vizsgálni. A szcenáriókon alapuló tervezésnek fő
célja nem a jövő előrejelzése, sokkal inkább azoknak a tényezőknek a bemutatása, amelyek
befolyásolják a jövőt különböző megvalósulási alternatívák mentén.
Amennyiben különbséget szeretnénk tenni az eddig tárgyalt elemzési technikák stratégiai
gondolkodásra és tervezésre gyakorolt hatásai között, a következőt kell kijelentenünk. Míg a
kockázatelemzés, a SWOT és PESTEL analízis a tervezés hagyományos gondolkodásmódját
követi (a jövő előre jelezhető, mérhető és ellenőrizhető), addig a scenario analízis szakítva
ezzel a hagyománnyal, proaktívabb megközelítést alkalmazva azt vallja, hogy a jövőt fel kell
építeni. Ennek érdekében úgy kombinálja a lehetőségeket, hogy a jövőbeli utakat kezelhető
scenariokba foglalja össze. Ennek a gondolkodásmódnak az előrejelzések ugyanúgy részét
képezik, mint a hagyományos technikáknak, csupán nem az előrejelzésekre alapozza a
scenariokat, hanem a szcenárió tervezés korai elemző fázisában az egyes trendjellegű
tényezők változásának megértését szolgálja.
Az előrejelzések feladata, hogy az analízis során:
– részletesebb információkat szolgáltassanak a számunkra fontos tényezőkről;
– segítsenek az alternatívák értékelésében;
– teszteljék a szcenáriókból eredő stratégiai tervek hatékonyságát;
– érzékeltessék, mely tényezőknek van kritikus hatása a nemzetbiztonsági
tevékenységre.
A hajóerők azonosításának megkönnyítésére érdemes kategóriákat képezni és az egyes
tényezőket ezekbe sorolni. A fellelhető szakirodalom kisebb eltérésekkel az alábbi
csoportosítás felhasználását ajánlja:
– Társadalmi (pl. demográfia, értékrend, biztonság igények, kultúraváltás);
– Technológiai (pl. technológia- vagy szoftverfejlesztés, növekvő igény a globális
rendszerek kiépítésére);
– Gazdasági (makroökonómiai trendek, mikroökonómiai tényezők, a szakszolgálatokon
belüli tényezők);
– Politikai (pl. szabályozók hatásai, kormányváltás következményei);
– Környezeti (pl. szigorúbb környezetvédelmi előírások, éghajlatváltozás,
hulladékgazdálkodás).
A hajtóerők azonosítása és kategorizálása után célszerű osztályozni őket. Fel kell becsülnünk
az egyes tényezők bekövetkezési valószínűségét és hatásait.
A szcenáriók eleve meghatározható elemeit előre lehet jelezni hagyományos módszerekkel.
A predeterminált elemek felismeréséhez segít azok csoportosítása:
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– természeti törvények (pl. mennyi időbe telik a szennyezet föld vagy folyószakasz
természetes megtisztulása);
– lassan változó jelenségek (pl. népesedési folyamatok, infrastruktúra, erőforrásokkal
ellátottság);
– szűkös jelenségek (pl. a japánok kénytelenek pozitív kereskedelmi mérleget
produkálni, mivel 120 millió ember él 4 szigeten, akik nem rendelkeznek saját
természeti erőforrásokkal);
– folyamatban lévő jelenségek (pl. tíz év múlva mekkora népességszámot ér el a
cigányság, milyen intenzitású lesz a harmadik országokból érkező bevándorlás);
– elkerülhetetlen összeütközésekhez vezető jelenségek (pl. rakétatelepítési törekvések,
etnikai jogok csorbítása);
– egy rendszer adottságai (pl. kulturális alapértékek);
– egy rendszer strukturális visszacsatolásából következő viselkedések (pl. a
fegyverkezési verseny).
A szcenáriók részletes kidolgozásakor derül ki ténylegesen, hogy azok valóban képesek-e
komplex rendszereket kezelni. Azontúl, hogy a szcenáriók segítségével egyaránt lehetővé
válik folyamatok, események, összefüggések és állapotok jövőbeni alakulásának
megbecslése, a szcenáriók nem választják el élesen egymástól az öt alrendszert (társadalmi,
gazdasági, politikai, technológiai, környezeti) sem. Akármelyik alrendszerből is kezdjük a
szcenáriókat kidolgozni, tökéletesen vizsgálhatók a tényezők hatásának következményei a
többi alrendszerben is.
Miután részletesen kidolgoztuk és teszteltük a szcenáriókat, érdemes időt és képzelőerőt
szánni néhány állapotjelző kijelölésére, hogy folyamatosan nyomon követhessük a
megvalósulást. Ha az állapotjelzőket gondosan és megfelelő képzelőtehetséggel választjuk
ki, a nemzetvédelmi tervezés értékes előnyökhöz juthat azáltal, hogy tudja, miként
befolyásolja a jövő a biztonságot ez által a stratégiai gondolkodást és a kapcsolódó
döntéseket.
13.1.3.2.

Komplex biztonságpolitikai szemlélet425

A jelenlegi globalizálódó biztonsági környezetben – szemben a korábbi korszakokkal – a
külső és a belső biztonság közötti határvonal egyre inkább elmosódik, a hagyományos
területelvű biztonság- és védelempolitika helyett az érdekalapú (érdekérvényesítő,
érdekvédő) és értékalapú biztonságpolitika került előtérbe. Látványosan növekszik a
biztonságpolitika társadalmi meghatározottsága és a nem állami biztonságpolitikai aktorok
biztonságpolitikai szerepe (pl. a multinacionális vállalatok, a nemzetközi és hazai NGO-k, az
állam nélküli nemzetek, terrorszervezetek, nemzetközi bűnözői szervezetek stb.). A bipoláris
világrend felbomlása óta eltelt több mint másfél évtizedben egyrészt tovább bővült a
biztonság fogalma, másrészt látványosan megváltozott a nemzetközi biztonság alapkérdése
is. Ma már nem csupán arra kell keresnünk a választ, hogy mit kezdjünk a túlzottan erős
államokkal vagy nem állami biztonságpolitikai szereplőkkel, de legalább ilyen fontos kérdés
az is, hogy mit kezdjük a biztonságunkat ugyancsak fenyegető gyenge és működésképtelen
államokkal („failed states”). A fenti változásokból fakadóan a biztonsági környezetünket
érintő új típusú fenyegetések, potenciális fenyegetések és kockázatok megjelenése
biztonságpolitikai paradigmaváltásra kényszerítette, illetve kényszeríti a nemzetközi
közösséget, köztük hazánkat is. Szemléletileg éppúgy, mint gyakorlatilag. Bár a
fenyegetéseket, potenciális fenyegetéseket és kockázatokat elméletileg könnyű
csoportosítani, a gyakorlatban rendkívül összetetten és komplexen jelentkeznek, s ehhez
alkalmazkodni kell sikeres kezelésük érdekében. A paradigmaváltás kulcselemét a
nemzetközi biztonságpolitikai szakirodalom a komplex biztonságpolitikai szemlélet
kialakításában és az integrált biztonsági szektor megteremtésében látja. Hazánkban a
nemzeti biztonság komplex felfogásának elmélete, valamint az egységes és integrált
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kormányzati praxis egyaránt hiányzik, vagy csupán esetlegesen jelenik meg az elméleti és
gyakorlati szférában. Kívánatos lenne az integrált biztonsági szemlélet érvényesítése és
megjelenítése a biztonságpolitikai dokumentumok készítésekor.
13.1.3.3.

A nemzetbiztonsági értékrenden alapuló nemzetbiztonság tudatos szemlélet és
gondolkodás

A nemzetbiztonság tudatos személet és gondolkodás egyrészt feltétele, másrészt
következménye a többségében a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességébe tartozó
kihívások, kockázatok, veszélyek megfelelő kezelésének.
Minden, a komplex biztonságunk körébe tartozó területen (külpolitika, társadalom,
gazdaság, környezet, belpolitika, stb.) célszerű kialakítani és hasznosítani egy
nemzetbiztonsági értékrenden alapuló, egységes nemzetbiztonság tudatos szemléletet és
gondolkodást, mivel e-nélkül nem lehet megfelelő szintű biztonságot realizálni.
A nemzetbiztonság tudatos személet és gondolkodás szükségszerűség illetve nemzeti
életképességi mutató:
– A magyar, de mondhatjuk, hogy világ más országaiban is a kormányok biztonsági,
védelmi tevékenységében, szervezeteiben a nemzetbiztonsági, de nevén nevezve, a
titkosszolgálati tevékenységek és szervezetek felértékelődtek, szerepük meghatározóvá
vált, megnőtt, a nemzetbiztonsági tudásbázisuk és a titkosszolgálati készségeik illetve
képességeik miatt. Ennek az az oka, hogy a közvetlen katonai beavatkozások,
kockázatok jelentősen lecsökkentek. Az új kihívási, kockázati tényezők egyre nagyobb
többsége előre alig érzékelhető. Fedetten, konspiráltan jelennek meg, a polgári élet
minden területét átszőve (pénzügyi, gazdasági, egészségügyi, műszaki-tudományos,
kulturális, vallási, vállalkozási, stb.). Emiatt ezek a titkosszolgálatok illetékességébe,
szakértelmébe tartoznak, azok eszközrendszerével dolgozhatók fel, kezelhetők
alapvetően és elsősorban. A modern, rugalmas, megfelelő alkalmazkodó képességű
kormányok felismerve ezt, megváltozott személettel és gondolkodásmóddal kezelik,
hasznosítják, építik fel a legfőbb támaszaikként kezelt, nemzeti titkosszolgálataikat,
beleértve a kiemelt szerepüket, a nemzetbiztonsági személettel vezérelt védelmi
struktúrát. Lényegében a többi védelmi szakág ezt a nemzetbiztonság központú
nézetrendszert, stratégiát, végrehajtást szolgálja ki. Ezek a szempontok megerősítik
azt, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokat nem szabad egyik „polgári”
minisztériumnak sem alárendelni, mivel ebben a környezetben és személetben a
működtetésük nemkívánatosan „feloldódna”.
– A rendszerváltás óta, a baloldali kormányidőszakokban keletkezett belpolitikai
adósságot a nemzetbiztonsági szolgálatokkal szemben kompenzálni és stabilizálni kell,
azaz a nemzetbiztonsági szolgálatokat értékükön és rangjukon kell működtetni,
hasznosítani. Annál is inkább, mert a nemzetbiztonsági szolgálataink a
nemzetbiztonsági törvényben is megfogalmazott érdekérvényesítési funkciójuk miatt a
nemzeti fejlődés, felemelkedés motorjai is lehetnek, megfelelő stratégiai gondolkodás
alapján, célszerűbb működtetésük és hasznosításuk esetén.
– A célszerű és hasznos nemzetközi szövetségi, kollektív biztonsági-védelmi
kapcsolódásaink mellett (ENSZ, EBEST, NATO, EU) feltétlenül meg kell őrizni a
saját nemzeti hírszerzésünk és elhárításunk önállóságát is, mert a történelem egy
folyamat és mint minden folyamat bármikor változhat is, azaz a szövetségesek például
elhidegülhetnek egymástól.
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13.1.4.

A nemzetbiztonsági szolgálatok érdekérvényesítő tevékenysége a fejlődésünk egyik
motorja

A hírszerzés információi nemcsak veszélyek megelőzésére, megoldására használhatók, hanem
a kül- és belpolitika, a társadalom, a gazdaság legtöbb folyamataira.
Az információ hatalom, mellyel védelmet nyújthatunk, de érdekeink érvényesítésére is
hasznosítható. A bennünket körülvevő külvilág részeként fontos, hogy ismerjük a közel és
távol környezetünket, a szövetségeseinket és az ellenérdekelteket is. Következésképp a nyílt és
az informális információ szerzés, értékelés, feldolgozás, hasznosítás, archiválás szerepe
meghatározó az élet és a politikai, társadalmi, gazdasági folyamatok, biztonsági aspektusok
területén is a megfelelő döntés előkészítések és végrehajtások majd visszaellenőrzések,
hatásvizsgálatok vonatkozásában.
A nemzetbiztonsági törvényben deklarált, a nemzetbiztonsági szolgálatok érdekérvényesítő
szerepét fel kell építeni és hangsúlyosan az össznemzeti nemzeti fejlődés meghatározó
pillérévé, motorjává. A szorosabban vett biztonsági-védelmi funkciók mellett ez a lehetőség
nincs eléggé kihasználva, melyhez a szolgálatok ilyen irányú fejlesztése is szükséges. Az
érdekérvényesítő funkció, szerepkör, tevékenység kiteljesítése és csúcsra járatása
szemléletváltást igényel a nemzetbiztonsági szolgálatok társadalmi, államigazgatási,
közigazgatási kapcsolódását és beágyazottságát tekintve: nemzetbiztonság tudatos
személetet és gondolkodást. Ehhez innovatív stratégiai szemléletváltásra van szükség. Az
érdekérvényesítő funkció alapja a politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, stb.
területekkel való szervezettebb, koordináltabb, tudatosabb, programharmonizált
együttműködés. Ennek keretében például: minden minisztérium, főhatóság, államközigazgatási egység és kapcsolódó gazdasági társaságaival, egyetemeivel, MTA-val, stb.
együttműködve, ezen intézmények, szervezetek, cégek rövidtávú, középtávú és hosszú távú
programjához kapcsolódóan kiválasztani a védelemben és az érdekérvényesítésben
titkosszolgálati közreműködést igénylő programpontokat, programszegmenseket. Ez
elméletileg történhet egyrészt azáltal, hogy a felsorolt szerveződések kapnak egy
titkosszolgálati kompetencia, közreműködési választéklistát és ezzel a felsorolt szervezetek
kijelölik a programjaikból azokat, amelyeknél célszerűnek illetve szükségesnek látják a
titkosszolgálati együttműködést. Ennek az a hátránya, hogy nincs meg a megfelelő
nemzetbiztonság tudatos szemlélet ezeknél a szerveződéseknél. A másik lehetőség, hogy a
titkosszolgálatok elemzik át a felsorolt szerveződések különböző programjait, tevékenységét
és ehhez tesznek felajánlásokat, természetesen a képességbővítésükhöz kapcsolt személyi,
tárgyi, szervezési feltételekkel együtt. Mindez kiegészülhet a várható eredménybecslési
variációkkal, scenariókkal, előnyök és hátrányok prognózisával, kockázatanalízissel,
időütemezésével, stb. is. Ezek alapján a kormány illetékesei dönthetnek a fentiekről és a
döntések alapján készülhetnek el a nemzetbiztonsági szolgálatok részprogramjai a rövid-közép
és hosszú távú végrehatásokat illetően. A nemzetbiztonsági szolgálatok ilyen irányú és
vonatkozású hasznosítását a társadalom és a világ felé az általánosság szintjén akár ki is
lehetne nyitni illetve kommunikálni. Ezzel a világban végbemenő globalizációs,
biztonságpolitikai, politikai, társadalmi, gazdasági, jövőképi kockázatok hatása mindenképp
csökkenthető lehetne, a komplex fejlődésünk egyes elemeinek erősítésével együtt.
A nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetése reálértékének megőrzése talán egy teljes
védelmi struktúra, működés racionalizálással kigazdálkodható lehetne a jelenlegi védelmi
költségvetés összesenjéből (katonai, rendőri, VÁM, APEH, ügyészség, bíróságok, BV, stb.
mintegy minimum 500 milliárdjából). Emellett a nemzetbiztonsági szolgálatoknak az
érdekérvényesítő tevékenysége a védelmi funkció elemből veszteségcsökkentést és az
érdekérvényesítési elemből bevétel növelést is jelenthet egyek szakterületek illetve a teljes
költségvetés szintjén, aminek egyenlege pozitív is lehet. Ezek az innovatív gondolatok
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kiegészíthetők azzal, hogy tudatosan szervezett multi- és/vagy bilaterális titkosszolgálati
megállapodásokkal olyan kölcsönös (kereszt)tevékenységet vállalni, amiből pozitív anyagi és
erkölcsi szaldóval kerülhetünk ki.
13.1.5.

A nemzetbiztonsági szolgálatok állományának értékrendje

A nemzetközi titkosszolgálati világ és munka igen értékes, összetett, bonyolult és kockázatos
is. Nagyon sokoldalú, rátermett és felkészült szakembereket kíván, ha versenyben akarunk
maradni az ellenünk irányuló illetve az érdekérvényesítő tevékenységben. A Magyar
Köztársaságnak, mint minden más országnak a titkosszolgálatai jelentik a biztonsági, védelmi
rendszerük elitjét, „gyöngyszemeit”. A demokrácia jogán követeljük meg ezt a szemléletet a
politikusoktól, mert ez értünk, rólunk, a biztonságunkról szól!
A nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársai, különös tekintettel az operatív állományra,
jelentős nemzeti értéket képviselnek. Képzettségük, kiválasztásuk, rátermettségük,
felkészítésük, bevetésük, feladataik, eszközeik, módszereik, gyakorlatuk, tapasztalatuk,
tudásuk, vállalt kockázataik, stb. alapján milliárdos illetve százmilliós nemzeti, eszmei értéket
képviselnek, személyenként, ha megfelelő hozzáértéssel, szakértelemmel, bizalommal,
értelmes és végrehajtható feladatokkal látják el Őket a politikusok (miniszterelnök, kormány,
miniszter), a köz javára. Ezek az eszmei nemzeti értékek a társadalom egészének értékei, amit
nem sajátíthat ki egyik kormány sem, így egyes nemzetbiztonsági szolgálati vezetők,
munkatársak (párt)politika függő vagy egyéni érdekek által motivált, a társadalom biztonságát
kedvezőtlenül befolyásoló áthelyezése, leváltása tudatos, felelőtlen károkozás az adófizetők
terhére, amit meg kell előzni.
13.2. A teljes magyar biztonsági-védelmi tevékenység átalakításának megfontolásai,
javaslat egy új működési modellre
13.2.1.

A magyar államszervezet működési zavarai426

A hatodik fejezetben bevezetett magyarországi intellektuális polgárháború egyrészt
következménye, másrészt előidézője is volt az államszervezet működési zavarainak. Ezt az
államszervezetet kellett volna a rendszerváltás utáni kormányoknak legalább kis lépésekben,
de érdemben megreformálni miattunk, értünk állampolgárokért, civilekért is, ami sokat
segíthetett volna az élhetőbb Magyarország stabilizálásában.
13.2.1.1.

A kormányzati reform-deficit okairól

Sajnos megfelel a valóságnak Stumpf István azon állítása, hogy a kormányzati
intézményrendszer, illetve a közigazgatás reform megvalósítása terén valamennyi
rendszerváltás utáni kormányt modernizációs deficit terheli, holott ez az intézményi reform
több kormányzati cikluson átnyúló feladat lett volna.
Mivel a magyar rendszerváltozás alapvetően evolutív módon ment végbe (elsősorban az
intézmény és a jogrendszer szintjén), e téren is a rendszerváltozás előtti időszak kormányzati
szervezetéből kell kiindulni. 1987 végére készült el az a szervezeti elképzelés, mely a
kormányzati rendszert kívánta felzárkóztatni az egyre piaciasabbá váló gazdasághoz. "Ezen
elképzelés alapján – az 1988. évi VI. törvényt, a társasági törvényt követve, amely
irreverzibilis folyamatokat indított el a magyar gazdaságban a nyílt kapitalizmus irányában –
születtek meg Kulcsár Kálmán és Kilényi Géza vezetésével 1989-ben a polgári társadalom
közjogi rendszerét kiépítő törvények, amelyek alapján az 1990 tavaszi első szabad
választásokat le lehetett bonyolítani. (1989. évi II. törvény az egyesülési jogról, 1989. évi III.
törvény a gyülekezési jogról, 1989. évi XXXII. törvény az Alkotmánybíróságról, 1989. évi
XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről, 1989. évi XXXIV. törvény az országgyűlési
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képviselők választásáról). Az 1987-es kormányzati elképzelés természetesen – mint ahogy a
társasági törvény is három szektoros, azaz az állami, szövetkezeti és a magánszektor
együttélésen alapuló rendszert feltételezett, tehát a privatizációt nem – még nem a
rendszerváltozásra, hanem a politikai és az államrendszer szocialista rendszeren belüli
demokratizálására irányult (ún. modellváltás rendszerváltozás nélkül, azaz többpártrendszer,
de ún. szocialista demokráciával stb.)
A rendszerváltozás (és nem „váltás”, mert Antall József szerint az ember alsógatyát vált és
nem rendszert) után az Antall-kormány alapvetően makropolitikai konszolidációra törekedett
és a demokratikus közjogi intézmények további bevezetésén és megszilárdításán fáradozott,
amelyben jelentős sikereket is ért el. Ugyanakkor főleg a gazdaságban szervezésképtelennek
bizonyult (Boross Péternek kevés ideje volt ahhoz, hogy ezen változtasson), és a
kormányzati-központi közigazgatási szervezetrendszer is – az eltérő ideológia ellenére –
alapvetően folyamatosságot mutat a rendszerváltozás előtt 1987-88-ban kialakított
szervezetrendszerrel (lényegében néhány – a Horthy-rendszer iránti nosztalgiát tükröző –
elnevezés-változás történt, pl. Népjóléti vagy Földművelésügyi Minisztérium). Bár 1994-ben
„kész” szakértői anyagok készültek a kormányzati működés modernizálására és menedzseri
elemeinek erősítésére, a Horn-kormány ugyancsak nem változtatott jelentősen a kormányzati
szervezetrendszeren, alapvetően gazdasági válságkezelésre koncentrált. Ez utóbbival
összefüggésben – főleg a gazdaság terén – jelentős intézményi reformokat valósítottak meg,
például a Bokros Lajos nevéhez fűzött program alapvető szakítást jelentett a szocializmus
koraszülött jóléti államával szemben. 1995-97. között a kormány képes volt végrehajtani a
tömeges privatizációt Magyarországon, megszabadultunk az állam tulajdonosi és közhatalmi
minősége egységesének dogmájától, kialakult a magántulajdon többségén alapuló
piacgazdaság. Végül 1997-ben Medgyessy Péter irányításával átfogó társadalombiztosítási
reform ment végbe. Elkészültek – bár nem valósultak meg – ebben az időszakban
közigazgatási reformkoncepciók is, így pl. 1996-ban Verebélyi Imre nevéhez köthető átfogó
közigazgatási reformelképzelés jelent meg, illetve többpárti együttműködésben az
államszervezet egészét mintegy 200 paragrafusban átfogó, Somogyvári István nevéhez
fűződő alkotmánytervezet is elkészült.
A rendszerváltozás első két kormányának az új polgári társadalmi-gazdasági-politikai
intézményrendszer megteremtése volt a feladata, és szinte szükségszerű volt az
eredményességi-hatékonysági szempontok háttérbe szorulása. Kormányzati módszereikben
is érezhetően a múltra rímeltek vissza: az Antall-kormány az 1945 előtti, a Horn-kormány
pedig – némi legitimációs önmarcangolással körítve – a késő Kádár-i korszakra (pl.
korporatív struktúrák iránti vágy). Az is elfogadható, hogy mivel egy „új”, többpártrendszerű
politikai rendszer és egy kapitalistává váló gazdaság együttes működtetéséről volt szó, 40 év
totalitáris szocialista állama után az államszervezet egy darabig gyengébb teljesítményt
nyújt, mint a 70-es években (a személyi állomány is gyökeres változáson megy át: tapasztalt
szakemberek átáramlása a gazdaságokba, sok a tehetséges, de tapasztalatlan fiatal). A
tanulópénzt tudniillik meg kell fizetni és mi is megfizettük. Az ún. „kettős transzformáció”
hátrányait a „tranzitológiai-irodalomban” többen elemezték, nevezetesen, hogy a távol-keleti
kistigrisekkel szemben, amelyek diktatórikus politikai rendszerrel párosítva vezették be a
„turbokapitalizmust” és így ugrásszerűen felzárkóztak a fejlett államokhoz, ez a lehetőség
Kelet-Közép-Európában 1990-ben nem állt fenn. Nekünk egyszerre kellett modern polgári
demokráciát és modern piacgazdaságot létrehoznunk, és ez rendkívül nehéz és
ellentmondásos folyamat lehetett csak.
Az állami, a kormányzati teljesítményromlás azonban 1998 után már nem annyira
elfogadható, és az intézményi reformok, így az átfogó közigazgatási reform elmaradása sem
védhető. A reform elmaradásának alapvető és kiinduló oka pedig szubjektív vélekedés
szerint Orbán Viktor „több mint kormányváltás” radikális politikai stratégiája, amely az
egész pályás letámadás jegyében („nem mindig az veszít, aki támad” – Deutsch Tamás) az
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1989-90-ben elmaradt forradalmat kívánta pótolni. A „megkésett” forradalmat („valódi
rendszerváltás”) megvalósítani kívánó, és ezért szükségképp a jogállami működés peremén
folyó populáris médiakormányzás lényegében a végrehajtó hatalom felhasználásával kívánt
magának társadalmi-gazdasági-kulturális beágyazottságot (klientúrát) teremteni. (Mindezt
azzal az ideológiával támasztották alá, hogy a „posztkommunistáknak” van klientúrájuk,
övék a gazdasági, a kulturális és a médiahatalom többsége. A cél szentesíti az eszközt és
„ők” sem válogattak az eszközökben.) Az „eddigi vesztesek” érdekérvényesítéséhez erős
„prezidenciális” kormányzás kell, centralizáció, kemény állami tulajdonosi hatalom, a
törvényes lehetőségek legtágabb kihasználása, a politika uralma a szakma, a menedzseri
elemek felett vagy ahogy Lengyel László írja, a rendszerváltozás puha demokráciájának
felváltása egy populáris kemény demokráciával. Lényegében ezt a politikát kívánta
megideologizálni Körösényi András, amikor Tony Blair szociáldemokrata példájára is
hivatkozva azt állította, hogy a prezidenciális kormányzás a modern médiatizált populista
demokrácia adekvát kormányzati megfelelője.
Az Orbán-kormány a társadalmi-gazdasági konszolidáció folytatása, az evolúció helyett a
„két Magyarország” koncepcióval, a társadalom kettészakításával („múlt szálláscsinálói”
„kontra jövő rendteremtői”), a meglévő társadalmi törésvonalak kiélezésével operált. Mivel
ez a küzdelem sajnos még napjainkban is folyik, ez a lassan már tizenéves harc a
köztisztviselői kar, a közszolgálati szféra meghasonlásával járt, amelyet az 1998-as
kormányváltozás után a korábbiakat messze meghaladó személycserék alapoztak meg
(telefonkönyv-kicserélő akció a korábbi „informális hálózatok" megtörése végett.) A
közszolgálatban dolgozók jó része felmorzsolódik ebben a két kormányzati periódust is
átfogó, méltatlan küzdelemben – a színvonal, a teljesítmény pedig csökken. A közszolgálat
és a civilszféra is „mi”, illetve „ők” antagonisztikus ellentétére oszlik – megjelennek a
közszférában a beépített „ellenállami” avagy „árnyékállami” álcázott ellendolgozók, a
lejáratók, a kiszivárogtatók népes tábora, a kormányzati szervezet a kölcsönös gyanakvás
légkörében működik. És ezen nem segített 2000 körül a köztisztviselői elitpálya-modell, a
kiemelt főtisztviselők politikai hűségre épülő félfeudális intézményének bevezetése. (A
politika a közszférában is szakralizálódott: 2002-ben nem nagyon lehetett egy minisztériumi
osztályvezetőnek még március végén sem kokárda nélkül megjelennie a minisztériumban,
ezt viszont később felrótták neki.)
A tárgyilagos elemzéshez hozzátartozik, hogy az előzőekben foglalt alapvetően negatív
elemekhez az 1998-2002-es periódusban pozitív kormányzati vonások is kötődtek, pl.
elszakadás a túlélt tradícióktól a kormányzati munkában – a MeH stratégiai államszervvé
válása, a Gazdasági Minisztérium felállítása (más kérdés, hogy a MeH és a GM tényleges
működése eltorzult), az elektronikus kormányzás bevezetésének kísérlete, a modern
tömegkommunikáció beépítése a kormányzati munkába (függetlenül a túlzásoktól). Az
Orbán-kormány azonban a nagy érdemi intézményi reformoktól, így a közigazgatás
strukturális átalakításától is tartózkodott, miközben persze nagy álmokat álmodott, a határon
túli magyarság támogatásával elérendő regionális középhatalmi státusról (Matolcsy György
a tervnek tartalmilag aligha nevezhető, Széchenyi-tervre alapozó „pannon tigrise” öt évvel
megelőzte Kóka János „pannon pumáját”.)
Az államszervezeti-kormányzati részében a Medgyessy-kormány kormányprogramja, a
„demokratikus fordulat” végrehajtása, a konszenzusos demokrácia modelljén működő,
kiegyensúlyozott polgári középkormányzás igénye helyes volt. A cél progresszív,
nevezetesen egységes Magyarország, az árkok betemetése, normális pártpolitikai vetélkedés
egy emeltebb politikai kulturális-erkölcsi szint alapján. Erre lehetett volna az intézményi
reformokat, így kormányzati reformot is alapítani. Sajnos azonban ez a társadalompolitikai
cél a gyakorlatban csak kismértékben teljesült. A politikai feszültség nem enyhült, sokan a
polgári körök mozgalmára alapozva kétségbe vonták a választási eredményt (némileg
komikusan, hiszen az Orbán-kormány bonyolította le a választást, az ellenzék nincs abban a
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helyzetben, hogy csaljon), állandósultan támadták a kormány legitimitását (az ország
miniszterelnökével szemben a „nemzet miniszterelnöke”). Erre mintegy válaszul a
kormánypártokban is felerősödtek a konfliktusok kiélezésére irányuló tendenciák (1ásd. a
MeH közpénzügyi – „feljelentésügyi”-nek is becézett – államtitkárságának felállítását), és
majdnem az 1998. évivel azonos mértékű személycserékre került sor a központi
kormányzásban.'' A Medgyessy-kormány száz napos programjai a jóléti rendszerváltozás
jegyében egy darabig biztosították a kormány népszerűségét, de a kormány 2004 közepéig
mintegy „elfelejtett” kormányozni. Az „ígéretek sodrásában” az intézményi reformok
elmaradtak, a közszféra növekedése és frusztrációja folytatódott, a kormány puhán,
szétfolyóan sodródott az eseményekkel, védekezésbe-defenzívába szorult, a korábbi
kormányt utánozva változatlanul tartalmatlan médiakormányzás folyt. Mindebből 2004
nyarán a Medgyessy-kormány összeomlása következett (amely egyben a két kormánypárt
revánsa is volt a párton kívüli, pártokon felülemelkedni kívánó, magát „harmadik erőnek”
tekintő miniszterelnökön).
2005 közepére egyértelművé vált, hogy a kormányzati szervezetrendszerben, a
közigazgatásban a 2002-2006-os kormányzati periódusban is elmarad az intézményi reform.
Ezt a rendelkezésre álló csekély idő folytán a Gyurcsány-kormány eredetileg nem is kívánta,
legfeljebb kisebb korrekciókat tervezett (1ásd. a 100 lépés programot). Egyetlen jelentős
pozitívuma ennek a kormányzati periódusnak a közigazgatási reform terén a 2004-es
közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény kínkeserves kiizzadása. A regionális
önkormányzati reform, a helyi közigazgatási reform – nem vitásan az ellenzék ellenállása
folytán is (kétharmados törvény) – szép halkan elsekélyesedett, csak kismértékű haladás
tapasztalható, pl. a kistérségi önkormányzati társulásoknál vagy a régióközpontokban
működő területi kormányhivataloknál. "Csekély az előrelépés a stratégiai tervezésben és
minőségmenedzsmentben (bár vannak kivételek, 1ásd. a BM stratégiai tervét), továbbá az
elektronikus kormányzásban (bár itt is vannak eredmények, pl. elektronikus cégeljárás,
ügyfélszolgálati kártya). Elkészült – de változatlanul a kormányzaton belül is éles viták
tárgya a közszolgálati jogviszonyról szóló, a közszolgálati dolgozók jogállását egységesítő
törvényjavaslat." Mindez azonban kevés, a modernizációs fordulat a közigazgatásban, a
kormányzati struktúrában ismét elmaradt. A jó két és fél éves késéssel 2004 nyarán
beindított szervezeti decentralizációs, deregulációs program ebben a kormányzati
periódusban eredményt már nem hozhatott.
13.2.1.2.

A költségtakarékossági intézkedések hatásairól

A Medgyessy-kormány hivatalba lépésekor növelte a közszféra létszámát, és egy rendkívül
jelentős béremelést is végrehajtott e szférában, a vezetők száma is növekedett (pozitívum
viszont, hogy a realitások irányában korrigálták a közigazgatási főtisztviselőkre vonatkozó
szabályozást). Amikor pedig 2003-ban egyre jobban kiéleződtek a közszektorral kapcsolatos
ellentmondások és egyre jobban megállapíthatóvá vált az államháztartás felbomlása, emellett
erősödött a versenyszektor kritikája is az adócsökkenés elmaradása, a közkiadások
növekedése miatt, takarékossági kampányok kezdődtek, általában az éves költségvetés
előkészítéséhez kapcsolódóan. A Pénzügyminisztérium – mint e tárgyú kormányhatározatok
előterjesztője – nem intézményi reformokra (pl. a közhasznú társaság intézményének
megszüntetésére) törekedett, hanem a minisztériumok költségvetésének „fű-nyíró”-szerű
csökkentésével, a tárcák kényszerpályákra állításával akarta kikényszeríteni a felesleges
létszám csökkentését, a párhuzamos szervezetek összevonását-megszüntetését, a költségekkiadások csökkentését [lásd. a 2050/2004. (III. 11.) és a 2044/2005. (III. 23.) Korm.
határozatokat]. Ez az út azonban nem hozott, mert nem is hozhatott eredményeket (bár 2005re a közigazgatási létszám 6%-kal csökkent és a minisztériumok létszáma is a kritikusnak
mondható 8000 fő alá került), mert nem a „vízfej”, azaz vezető állások csökkentek, sőt,
általában a létszám ténylegesen nem csökkent, mert részben visszajött, részben főleg a
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háttérintézményi szférába bujtatva, álcázottan működik. Ennek következtében a közszféra
legvisszataszítóbb jelensége, az egyszerre történő pazarló kivagyiság és a teljes lerobbanás
együttélésének tendenciái (Moldova György tékozló koldusa) fennmaradtak.
A háttérintézményekbe való bújtatás lehetőségei viszont az 1990-es évek előtti állapothoz
képest technikailag igen kibővültek. Az out-sourcing, a kiszervezés modern fejlett eszköze
nálunk a visszaélések melegágya lett, létrehozva a létszámcsökkentési jelentések virtuális
világa mellé a közhasznú és gazdasági társaságok, közalapítványok, alapítványok egyre
bővülő tarka világát, amely egyszerre torzítja a közigazgatást, illetve az elvileg autonómnak
képzelt civilszférát. Éhhez járulnak még a lényegében csak az államnak dolgozó, sokszor
politikai érdemjavak alapján kiválasztott „bedolgozók”, tanácsadók, pszeudo-vállalkozók,
akik sokszor a közigazgatás helyett dolgoznak. A megbízási jogviszonyok járványszerű
elszaporodása végképp elmossa az állam és a vállalkozói szféra közti határokat, és jelentősen
csökkenti a közfeladatok ellátásáért való felelősséget, tulajdonképp átfogó
bizalmatlanságként is felfogható a köztisztviselőkkel szemben, és a korrupciót is növelő
tényező (svarcban a közigazgatásban lévő végzi a munkát, a vállalkozó számláz és az
ellenértéken osztoznak).
Nem hivatalos adatok szerint nagyjából-egészében kb. 35 000-n dolgoznak a központi
kormányzati apparátusban a háttérintézményeket is beszámítva, és ehhez kapcsolódóan kb.
45 000 ember pedig a centrálisán alárendelt területi szerveknél. Az általános túlnövekedés
ténye nem vitatható, legfeljebb a mértéke.
2005 nyarán a Gyurcsány-kormány is költségvetés-lefaragás útján igyekezett
szervezetkorszerűsítésre rákényszeríteni a magyar közigazgatást, azonban valódi átfogó
szervezeti korszerűsítést ezen az úton nem lehet elérni. (Nem ellenőrizhető adatok szerint
2003-ban mintegy 6500 ember távozott a közszférából, de állítólag 7500 ember jött vissza egy része új ember, mások szó szerint visszajöttek, némi végkielégítéssel gazdagodva, ez
erkölcsösnek aligha nevezhető.) Az Állami Számvevőszék állandósult kritikája ellenére
2002-től nem csökkent, hanem növekedett a kormányzati közalapítványok száma, a
minisztériumok belső hivatalai is állandóan bővülnek, növekszik a vezető állások száma stb.
A Pénzügyminisztérium maga is elismeri, hogy a tárcák nem azonosulnak az államháztartás
egyensúlyi helyzetének javítására irányuló szervezeti intézkedésekkel, érdemi előrelépés
tehát a szórványos eredmények ellenére nincs. Miközben egyes közhasznú társaságok
megszűnnek, állandóan újak is keletkeznek a minisztériumok „gondozásában”.
Éppen ezért a tárcákra lebontott, széttrancsírozott költségcsökkentési, illetve ad hoc
szervezet-átalakítás helyett (félreértés ne essék kényszerhelyzetben fűnyírószerű
költségvetési takarékossági intézkedésekre is szükség lehet, és a PM javaslataiban - pl.
költségvetés, szervek egyesítésével üzemméret-növekedés - számos racionális elem van), a
2006-os választások után az új kormánynak haladéktalanul végre kellett volna hajtania a
kormányzati szervezet átfogó modernizáció ját, majd ennek bázisán két nagy intézményi
reformot, nevezetesen a közigazgatási reformot (ideértve a regionalizmust, a
területfejlesztést és a vidékpolitikai reformot), illetve az egészségügyi-társadalombiztosítási
reformot. Nyilván a kormányzati szervezeti reform – kényelemből, napi politikai
racionalitások alapján az önkormányzati választásokra hivatkozva avagy a pártok
káderpolitikai étvágyának kielégítése miatt – ismét elhalaszthatóvá vált 2006 őszére.
Ugyanakkor lényegében már a kritikus határra jutottunk, túl sokat már nem lehet várni, a
reform költségei egyre jobban növekednek, az ország versenyképessége egyre csökken. Az
biztos, hogy a reform halogatásának politikai hozadékát messze meghaladták a hosszú távú
kockázatok.
13.2.1.3.

Várható ellenállások

Természetesen a kormányzati szervezeti reform jelentős ellenállásra is számíthat – ezért
eléggé általános nemzetközi tapasztalat, hogy a kormányzati-közigazgatási reformot a
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kormány megalakulásakor, illetve rögtön a kormány működésének elején „erőből” kell
megvalósítani (pl. így történt Ausztriában, Finnországban, Franciaországban). Rövid távon,
illetve napi politikai szempontok alapján ugyanis a kormányzati szervezetrendszer
növekedéséhez-túltagolásához, a vezető állások szaporításához, a hatásköri
rendezetlenséghez, az állandóan változó közigazgatási, illetve háttérintézményi
szervezetdzsungel fennmaradásához jelentős egyéni és rétegérdekek fűződnek.
Nyilván az államszervezet jelentős leegyszerűsítése nem érdeke a választáson győztes
politikai pártok vezetőinek, hiszen így jóval kevesebb érdemjavat lehet szétosztani. Szinte
természetszerűen ellenálló kormányzati szervezetrendszer csúcsán álló szervek vezetői is.
Emellett – mint a legújabb kutatások jelzik – Közép-Kelet-Európában a befolyásos humán
értelmiség számottevő része a közszférához kötődik, és a közszféra csökkentésében jelentős
egzisztenciális veszélyt lát. (A különböző kuratóriumokban, tanácsokban, bizottságokban
való részvétel hatalmat, presztízst, jövedelmet ad.) A politikai pártok holdudvarában számos
olyan „politikai vállalkozó”, politikai szakértő-tanácsadó van, aki a mai kaotikus állapot
fenntartásában érdekelt. A legnagyobb visszafogó erő azonban a társadalmi közhangulat, az
állami paternalizmus, a változatlanság iránti – szocialista társadalomból származó – igény,
megszokás, tradíció. Ezt a hangulatot tudják a jelenlegi kaotikus és túlméretezett
intézményrendszer haszonélvezői meglovagolni, azt a látszatot keltve, hogy a kormányzati
modernizáció egyoldalú megszorítást, leépítést jelent, a „megint kisebbek lettünk” tiborci
panaszt hangoztatva.
Fel kell hívni a figyelmet egy jóval burkoltabb ellenállási módszerre. Bár nyilván nem
helyes kidolgozatlan-megalapozatlan javaslatokat tenni, ám még a legalapozottabb javaslatot
is meg lehet fúrni, látszólag pozitív kifogásokkal: „alapvetően egyetértek, de még vannak
nem vizsgált összefüggések is”, „még részletesebben ki kell dolgozni bizonyos elemeket”,
„ne most, később, mert zavarja a folyamatos munkát”. Nyilván ez a javaslat is feltételez
utómunkákat-kiegészítéseket, de azt a politikai döntéshozóknak nem szabadna
megengedniük, hogy a nem akarásnak nyögés legyen a vége. Az is eléggé általános módszer,
hogy általában egyetértenek, minden konkrét javaslatot megfúrnak viszont, ami őket érinti.
A közszféra szakszervezeteinek igazuk van abban, hogy előbb meg kell határozni az állami
feladatokat, az állam által nyújtandó közszolgáltatásokat, és ezt követően lehet dönteni a
kormányzati szervezetrendszer felépítéséről, az ellátandó hatáskörökről és a létszámról. Az
is elfogadandó elv, hogy elsősorban a vízfejhez kell hozzányúlni, ne egyoldalúan a
„kisembereken”, az ápolón, az óvónőn stb. kell takarékoskodni. Az esetleges létszámleépítés
mértékét az új szervezetrend szer kialakításakor meg kell határozni és ezután tervszerűen,
humánusan és törvényesen, a munkavállalói érdekképviseletekkel együttműködve
végrehajtani.
13.2.1.4.

A modernizáció szükségszerűségéről

A kormányzati szervezetfejlesztési elképzelésnél abból kell kiindulni, hogy a szocialista
pártállam, illetve államigazgatási állam szervezete 1988-90 között ténylegesen felbomlott,
ahogy Glatz Ferenc kifejezi, az állam- és ideológiaváltás megtörtént. A Kádár-rendszer
gulyáskommunizmusát, „se terv, se piac” felfogását (Bauer Tamás) felváltotta a polgári piaci
versenygazdaság, a Kádár-rendszer soft diktatúrája, „diszkurziv diktatúrája” (Csizmadia
Ervin) és formális pszeudo kvázi jogállamisága helyén pedig létrejött a polgári jogállam. A
„harmadik köztársaság” államszervezete 1989-1996 között, ha nem is ellentmondásmentesen, nem minden részében következetesen, nem hiányok nélkül (ezért beszél Ágh
Attila némileg túlzottan korai konszolidációról, deficites és defektes demokráciáról), de az
átalakulás sodrában kialakult és ez a magyar polgári jogállam – általános nemzetközi
megítélés szerint – a lényeget tekintve megfelel az európai jogállam kritériumainak. Ez
Magyarország jelentős eredménye, amellyel jelentős előnyre tettünk szert a legtöbb
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szomszéd volt szocialista országgal szemben. (Időközben ez a versenyelőny több országgal
szemben elfogyott, de ettől még érzékelhető eredmény marad.)
Ugyanakkor súlyos hiba lenne ezt az 1989-90-ben a „régi” alkotmány módosításaival
kialakított államszervezeti struktúrát részben hibátlan, részben végleges intézményi
struktúrának tekinteni. Nem az sem történetileg nézve, sem az Európában nemzetközileg
kialakult új államszerveződési realitásokhoz viszonyítva.
Megjegyzendő továbbá, hogy – a totális szocialista állam után érthetően – a 90-es évek
elején kitört és (főleg szocialista-liberális koalíciók idején) jelenleg is tart az ún.
demokratikus düh jelensége, azaz a lehető legtöbb demokratikus biztosíték ad hoc beépítése
államszervezetünkbe. Magyarországon van a legszélesebb hatáskörű Alkotmánybíróság
Európában, általános-helyettes és szak-ombudsmanok működnek, az Országgyűléshez
közvetlenül kötődő ügyészség széles körű törvényességi felügyeleti jogkörrel rendelkezik
polgári ügyekben is, háromfokúvá vált a bírósági szervezet, újabb és újabb államhatalmi
ellensúlyokra van igény (pl. Országos Választási Bizottság önálló államszervvé válásának
felvetése), állandósultan növekednek a jogorvoslati lehetőségek (szabálysértési bíráskodás,
perújítás a hatósági eljárásban, kétfokú fellebbezés bevezetésének igénye a büntető perben
stb.). Mindez tömegesen párhuzamosságokra, hatásköri ütközésekre, üresjáratokra vezet
államszervezetünkben. Például, ha vannak állampolgári jogok védelmére rendelt
országgyűlési biztosok (kifejezetten kisebbségi biztos is), van ügyészi állampolgári
jogvédelem és működik esélyegyenlőségi minisztérium, miért szerveződik még ezen
minisztérium alatt külön Egyenlő Bánásmód Hatóság speciális antidiszkriminációs eljárások
lefolytatására, miért jönnek sorra létre a minisztériumokban „másodlagos” államigazgatási
ombudsmani hivatalok (1ásd. az oktatási, hírközlési, munkavállalói jogok miniszteri
biztosát, sőt újabban már önkormányzati ombudsmani irodákat is kezdenek felállítani).
De alkotmányos államberendezkedésünk véglegesnek tekintését a magyar állam új
nemzetközi jogi helyzete is alapvetően megingatja. Vajon abból kell csak állnia az Európai
Unióhoz való csatlakozásunk államszervezeti következményének, hogy hazai politikai
munkájukat jutalmazva (a magyar viszonyokhoz képest óriási jövedelemmel) képviselőket
küldünk Brüsszelbe, a kormányülést előkészítő Közigazgatási Államtitkári Értekezlet pedig
minden héten az aktuális európai ügyekkel kezdi munkáját, avagy több éves késéssel végre
van európai uniós koordinációval foglalkozó miniszterünk és a Külügyminisztériumtól
önállósult európai hivatalunk? Nem kellene esetleg abból kiindulnunk – és erre Ágh Attila
évek óta figyelmeztet – hogy az uniós csatlakozással hazánk egy sajátos európai
konföderáció szerves része lett (már nem egyszerűen unitárius állam Magyarország), és ezért
a magyar államszervezetnek alkalmazkodnia kell az Unió kormányzati rendszeréhez." Nem
elégséges például, hogy minisztériumaink jelentős része uniós harmonizációs részleget tart
fenn, hiszen már nem harmonizálnunk kell, hanem minden minisztériumunknak – a
minisztertől a portásig – uniós tagállami minisztériumként kellene működnie. Az Unió
tagállamainak egyfelől meg kell felelniük az „európai közigazgatási tér” ún. lisszaboni
alapkövetelményeinek (átláthatóság, stabilitás stb.), másfelől a tagállamok kormányzati
szervezetrendszerének képesnek kell lennie részben az uniós közös döntések végrehajtására,
részben saját érdekükből arra, hogy aktívan részt tudjanak venni az európai döntések
kialakításában, nemzeti érdekeiket képesek legyenek beépíteni ezekbe a döntésekbe. (Ezért
beszélnek egyesek egyenesen „kozmopolita nemzetről”.) Aligha valószínű ezért, hogy
minden változatlan maradhat az új tagállamok államszervezetében – az Unió nem fejőstehén,
nem abból áll az európai integráció, hogy minél több támogatást tudjunk kisírni az Uniótól
(végső soron a fejlettebb tagállamoktól). Igenis például az Unió át fogja nyomni a torkunkon
– a pártérdekek, a történelmi vármegye-érdekek ellenére – a regionalizmust (mégpedig a
valódi regionalizmust és nem azt a mű-regionalizmust, amire sok politikusunk gondol),
tudniillik, ha nem térünk át a valódi regionális kormányzásra, súlyos hátrányokat fogunk
szenvedni az uniós támogatásoknál, csökken a versenyképességünk, háttérbe szorulunk a
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többi tagállamhoz képest. Az európai alkotmány ügye egy időre megtorpant, de ne legyen
senkinek kétsége, középtávon 2010-2015-ig szinte biztosan elfogadásra kerül az európai
alkotmány, amely az európai konföderációt tovább közelíti a föderációhoz.
El kell fogadni ezért a tranzitológiai irodalom azon tételét, hogy a nem forradalmi jellegű
evolutív rendszerváltozások sajátossága, hogy először az új politikai intézményrendszer
törvényi alapját kell megteremteni, az átalakulás élenjáró ereje pedig a leginkább
innovatívnak számító gazdaság. Jóval nehezebben és hosszabb ideig alakul át a humán szféra
(művészet, tudomány, sport), a legnehezebb viszont az államszervezet alkalmazkodása az új
környezethez és a társadalmi tudat megváltozása. A feladatunk tizenöt évvel a
rendszerváltozás után már az, hogy megtartva az eddigi államépítés eredményeit a kiforrott
demokrácia államszervezetét építsük fel. Egy ilyen államszervezettel jóval több esélyünk
lenne a mentalitás, a politikai kultúra és gyakorlat megváltoztatására is. „Magyarország
demokratikus intézményrendszere nagy vonalakban európai színvonalú, a probléma a
demokratikus érdekek megvalósításában van. Politika és erkölcs szétszakad, a jogkövetés
alacsony, a manipulálhatóság szintje magas, a civil társadalom szervezettsége alacsony.”
A kiforrott demokrácia államszervezete, kormányzati rendszere azonban csak az ún.
konszenzusos (egyes politológus szerzőknél konszenzuális) demokrácia modelljén alapulhat.
A következőkben kifejtendő javaslatunkban foglalt kormányzati szervezeti konstrukció tehát
„kibír” kormányváltást, de annál többet, újabb „megkésett forradalmat” nem, „prezidenciális
kormányzást" nem. (Ha 2002-ben meg lehetett volna ismételni az 1998-as választási
győzelmet, talán még mód lett volna a prezidenciális kormányzás „végleges” kiépítésére,
most már azonban nincs erre reális esély). A mindenkori kormányzó erők tartsák tiszteletben
a politikai ellenzéket, a választásokon győzőnek pedig el kell fogadnia az eddigi status quo
alapelemeit, és a jövőbeli politikai váltógazdaság lehetőségét, azaz politikai ellenfelét éppen
olyan legitim polgári erőnek, mint saját magát. 1990-ben nem történt forradalom –
Csizmadia Ervin és más politológusok által Bibó Istvántól átvett kategóriák („dinamikus”,
„megegyezéses”, „határolt” forradalom), avagy Tőkés Rudolf „kialkudott forradalma”
félrevezető fogalmak. Romsics Ignác álláspontjával szemben nincs csak „tartalmi
forradalom”, a forradalom elsődlegesen módszer. A közép-kelet-európai rendszerváltozás
általában, Magyarországon pedig biztosan nem volt forradalmi jellegű, a nemzetközi
események hatására a hatalmon lévő reform kommunista erők hajtották végre a régi
államszervezet kicserélését polgári államszervezetté, e folyamatba megegyezéses alapon
csak az utolsó szakaszban (lényegében 1989 nyarától) kapcsolódtak be polgári irányzatú
csoportok. Az akkori polgári ellenzék Magyarországon lényegében semmilyen
tömegmozgalomra nem támaszkodhatott, ilyen nem volt 1988-1990 között Magyarországon.
A polgári pártok létrehozását 1989 elején a Németh-kormány által hozott törvények tették
lehetővé, az 1990-es szabad választásokat a régi hatalom belügyi apparátusa és
tanácsrendszere bonyolította le. A magyar társadalomban természetszerűen vannak
törésvonalak (pl. a Kádár-rendszerhez való viszony, népi-urbánus ellentét, nemzeti érzés –
globalizmus stb.), de csak a mesterségesen gerjesztett politikai hisztéria teremtett „két
Magyarországot". Bármilyen magyar választáson győztes politikai erő egész (és nem fél)
Magyarország kormányaként kormányoz. Ahogy tehát helytelen a rendszerváltozáskori
állapotok minden eleméhez való ragaszkodás, ugyanúgy helytelen 2005-ben teljesen új állam
megteremtéséről beszélni. Nem a nulláról indulunk, az 1988-9l-es alapokon is képesek
vagyunk államszervezetünk modernizálására.
A rendszerváltozás vonata tehát nem siklott ki, a „szenvedő ország” képe rossz politikai
propaganda. 1990-ben senki sem ígért paradicsomot, gyors felzárkózást a nyugat-európai
bérekhez, jóléthez, sőt, aki minimálisan értett a gazdasághoz, tudta, hogy egy ideig – a
KGST felbomlása, keleti piacok elvesztése, szerkezetváltás szükségessége stb. – csak
rosszabb lehet. Megalapozottan nem lehetett tehát jóléti rendszerváltozást végrehajtani, egy
ilyen kísérlet csak csődbe mehetett, mert nem voltak megteremthetők tartósan a gazdasági
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előfeltételei. (A FIDESZ 2001-2002-es, az MSZP-SZDSZ kormány 2002-2003-as
osztogatásának következményeit sokáig fogjuk viselni.) Az osztrák életszínvonalat 1955-től
fél évszázad alatt építették ki, nem érhetjük utol egy-két évtized alatt. Ugyanakkor
Magyarország igenis sikerrel túl van a rendszerváltozás nehezén – az idősebb nemzedékek
„fejének" megváltoztatása persze huzamosabb időt igényel. Egy tőkés társadalomban, egy
piacgazdaságban természetesen szükségképp növekednek a társadalmi különbségek, a
DÉMOSZ ország auditja azonban helyesen kimutatta, hogy a volt szocialista országok
többségéhez képest az olló viszonylag kevéssé nyílt ki. Nőtt a szegénység, nyilván nincs
esélyegyenlőség – ez ellen kormányzati programokkal is küzdeni kell. De az nem igaz, hogy
Magyarország igazságtalanabb lenne, mint bármely szomszédunk. Mindezt az a lakosság,
amely Kádár János idejében is jobban szerette a lángost, mint a lángossütőket, érthetően
nehezen viseli el, de polgári piacgazdaság nem lehetséges akár „igazságtalan” (?)
meggazdagodások nélkül. A rendszerváltozás első időszakának vadkapitalizmusát tehát nem
lehetett elkerülni, ahogy politikusaink első generációs politikusok, ugyanígy a sikeres
vállalkozók is első generációs kapitalisták. Az idő azonban ezeket a problémákat orvosolni
fogja.
2006-ban vagy az ezt követő választásokon tehát nincs helye újabb forradalomnak, mert ezt
az objektív társadalmi ellentmondások nem indokolják. Éppen fordítva, a következő
kormányzati periódus(ok)ban szép csöndben, radikalizmus nélkül véglegesen le kell zárni a
rendszerváltozás folyamatát a modernizáció végrehajtásával, konszolidálódni-stabilizálódni
kell politikai, társadalmi és gazdasági szempontból egyaránt, és a konszenzusos demokráciát
megvalósító modern kormányzati szervezetrendszert kell kialakítani az 1989-9l-es
alkotmányos alapokon.
13.2.1.5.

A kormányzás túlpolitizálása

A modern kormányzás politikai és szakmai elemek bonyolult kettőssége és egysége. A
kormányzás egyik része a kormányzati közpolitika, amely részben hosszú távú
nemzetstratégiai elképzelések kialakításából áll (és ebben jelentős szerepet kapnak a
kormányzó pártok politikai, ideológiai „víziói”, ha úgy tetszik, álmai), részben rövid távú
megérett problémák rendezésére irányuló operatív politikai döntéshozatalból. Ez utóbbi
tevékenység pragmatikus, és sokban a lakosság, a választók megnyerésére irányul, amelyben
különösen jelentős helyt kap az érdekegyeztetés és a politika azon jellemzője, hogy a
közhatalom megszerzésére, illetve megtartására, a közhatalmi lehetőségek kihasználására
irányul. Ugyanakkor ez a stratégiai és taktikai politikai tevékenység kölcsönhatásban áll a
kormányzati szervezetrendszer tevékenységével, tehát részben a központi közigazgatás
irányításával, részben az állami közintézményi rendszer (esetleg ideértve a közválla-latokat
is) menedzselésével. E két tényező egymáshoz kötődik, pl.: a hosszú távú stratégia is
általában akkor lehet sikeres, ha vegyíti a politikai-ideológiai és szakmai elemeket. A
modern kormányok óriási komplex szervezetrendszerek élén állnak, nem elégséges a
politizálás, az ország legnagyobb „vállalatának” folyamatos irányítása, közszolgáltatások
menedzselése a kormány feladata. A modern kormányzás a politikai és a menedzseri
kormányzás egysége – és ebben az esetben egyáltalán nemcsak válsághelyzetben
alkalmazható „szakértő kormányról", „adminisztratív kormányról” avagy „nemzeti
egységkormányról” beszélünk. A modem kormányok általában részben „professzionalista”,
„általános” politikusokból, részben a szakmai, a közigazgatási, illetve menedzseri elem
képviseletére hivatott, valamilyen módon a kormányzó pártokhoz kötődő, relatíve független
szakértőkből (szakpolitikusokból) állnak. A kormányzati tevékenység pedig összefonódik a
központi közigazgatással, amelynek stabilitása megköveteli a közigazgatás viszonylagos
politikai semlegességét.
Az utolsó tízen év magyar kormányzati hatékonysági deficitjének egyik alap oka, hogy a
politikai elem elnyomja, illetve deformálja a szakmai-menedzseri elemet. A magyar
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kormányzás – bár Gombár Csaba szerint a kormányzás eleve nem lehet ilyen – igenis
túlpolitizált. Az Antall-kormány által kialakított és a Horn-kormány által fenntartott kettős
minisztériumvezetési struktúra (1. az 1997. évi LXXIX. törvényt, az ún. jogállási törvényt) –
azaz a politikai vezetők a miniszter és a politikai államtitkár, szakmai vezetők pedig a
közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkárok (emellett a minisztériumi állomány
5%-a lehet politikai szakértő a köztisztviselői törvény szerint) az 1990-es évek végére
ténylegesen felbomlott, a politikai táborokhoz való tartozás ma már lényegében
osztályvezető szintig lehatol, és ez a kormányváltozások idején a közigazgatásiközintézményi vezetés átfogó kialakítását (és az ezzel járó bizonytalanságot, átszervezési
veszteséget) eredményezi. Kirívó jelei ennek a túlpolitizálódásnak például az Orbánkormány pályakezdő főtisztviselői, a Medgyessy-kormány szakmai feladattal megbízott
politikai államtitkárainak tömege, avagy a Gyurcsány-kormány kormánymegbízottjai –
miniszterelnöki megbízottjai. A túlpolitizáltság deformáló hatására egy példa:
tiszteletreméltó liberális politikai elv lehet, hogy egy oktatási miniszter meg akarja szüntetni
a testnevelés osztályzását, és az se baj, ha a konzervatív ellenzékkel ütközve keresztül
kívánja vinni politikai akaratát. Ha azonban a testnevelés osztályzásának mellőzését a 2005.
évre vonatkozó költségvetési törvénybe erőlteti bele, salátatörvénnyé változtatva azt, súlyos
technikai-menedzselési hibát követ el, amely ütközik a jogalkotás szakmai elvein túlmenően
a jogállamiság alkotmányos elveivel is. A végkövetkeztetés: a kormány nem tud egyenlő
félként fellépni a már korszerű vezetésű gazdasággal szemben, ha politikai okokból
tönkreteszi közintézményei vezetéséi, közigazgatásának szakszerűségét.
A kormányzás túlpolitizálódásához jelentősen hozzájárult az ugyancsak különösen 1998 óta
kialakult – már említett – konfliktusdemokrácia, a „győztes mindent visz” elv szélsőséges
érvényesítésére irányuló politikai törekvés. A két nagy politikai tábor létrejötte és kiélezett
pártvetélkedője önmagában még nem káros, adott esetben még erősítheti is a demokratikus
rendszert. Ha azonban a politikai harc a másik erő politikai megsemmisítését célozza a
„győzelem vagy halál”, a vesztesnek nem lesz irgalom elv jegyében, ha a pártok politikai
harca a másik fél politikai legitimációjának kétségbe vonása mellett folyik (fasiszták,
antiszemiták, irredenta nacionalisták az egyik, gyilkos kommunisták gyerekei, hazaáruló
tolvajok, nomenklatúra burzsujok, panel prolik a másik oldalon), úgy a hatékony
kormányzás ellehetetlenül. Tudniillik, ez esetben nem lehetséges a politikai erők között a
hosszú távú nemzetstratégiai ügyekben való együttműködés sem – a fejlett nyugati
demokráciában a politikai vetélkedés a napi politikában domináns, de a stratégiai
döntéshozatalnál ez jelentősen mérséklődik, az együttműködési elem felerősödik. A
konszenzusos demokrácia lényege az egyetértés a politikai rendszer alapintézményeiben, az
ütközések pedig a napi politikában nyilvánulnak meg. Egyértelmű nemzetközi tapasztalat
szerint a „másik fél” teljes kiszorítására irányuló kiélezett és állandósult, eldurvult politikai
harc mellett „kiforrott, konszolidált közigazgatás, hatékony kormányzás nem lehetséges,”
hiszen négyévenként, a portásig terjedő tisztogatásokkal, Szent Bertalan éjszakákkal kell
számolni. Mint erről már volt szó, a Medgyessy-kormány kormányprogramja ezt felismerte,
és meghirdette a konszenzusos demokrácia helyreállításának és az ellenzékkel való normális
együttélésnek a programját, de a választási harc tényleges továbbfolytatása 2002-2003-ban a
Medgyessy-kormányt is belesodorta egy szakadatlan politikai konfrontációba, a „verbális
polgárháborúba” (a kifejezés Bogár Lászlótól), amely szükségképp deformálja a
kormányzás menedzseri elemét.
Az eltúlzott konfliktusos politizálás erősen gyengíti a politikai kultúrát és erkölcsöt is, az
erkölcsi tényezőre a szakirodalomban főleg Kis János hívta fel a figyelmet. A politikai
gyakorlat egyre erkölcstelenebb. (Abszurd például, hogy egy volt miniszterelnök vagyoni
ügyeit vizsgáló parlamenti bizottság elnökének olyan képviselőt jelölnek, akit jogerősen
vagyonellenes bűncselekményekért elítéltek, bár természetesen a pénzbüntetés kifizetésével
rehabilitálódott, de az is, ha a regnáló miniszterelnök háza előtt ellenzéki képviselők
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sejtéseik alapján sajtótájékoztatót tartanak, majd amikor a miniszterelnök felesége elmondja
az általuk elmondottak cáfolatát, eloldalognak.) A politika „erkölcsi minimum-hiánya” pedig
szükségképp szintén elbizonytalanítja a kormányzati, illetve közigazgatási tevékenységet.
Emellett a konfliktusos politizálás egy újabb diszfunkciót is eredményezett a
kormányzásban, nevezetesen az amerikai, illetve a déleurópai „perlésipolitizálás” viharos
terjedését. A politikai ellenfelek beperlése, feljelentése, bíróság elé állítása mindennapossá
vált, az ellehetetlenítéssel és meghurcolással intézményesen kormányzati szervek
foglalkoztak (az Orbán-kormány alatt főleg a KEHI, a Medgyessy-kormány alatt főleg az ún.
közpénzügyi politikai államtitkárság). Ez egyfelől cirkusszá teszi, és ezáltal lejáratja az
igazságszolgáltatást az állampolgárok körében, másfelől ez a sajátos botránypolitizálás a
kormányzás politikai elemét is diszkreditálja részben a lakosság, részben a közigazgatás, a
közszféra dolgozói előtt.
A kormányzás politikai diszfunkcióihoz hozzájárul a modern populáris média-marketing
politizálás mértéktelen eltúlzása is. Az Antall-kormány és a Horn-kormány idejétmúlt
konzervatizmusa után a modern médiakormányzás Orbán Viktorral robbant be a magyar
közéletbe. Ez nyilván a modernizációhoz tartozó, alapvetően pozitív fejlemény, amelyet
azonban azután később mértéktelenül túlhajtottak. Medgyessy Péter – bár adottságai másra
predesztinálták – ennek a médiapolitizálásnak folytatására kényszerült, majd 2005-ben egy
rendkívül ügyes médiapolitikus került Gyurcsány Ferenc személyében a kormány élére. Igen
ám, de a bulvár jellegű médiamarketing politizálás egyre jobban túlmegy értelmes
lehetőségein: l'art pour l'art jellegű, sokszor tartalom nélküli kommunikáció folyik, ez a
kormányzati túlhajtott image-management (Tamás Gáspár Miklós) pedig hiteltelenné
változtatja a valós és tartalmas kormányzati döntéseket is. A média által feltupírozott
botránypolitizálás napjainkra állandósult, a politika – 1ásd. a pártok vezérei magánéletében,
vagyoni helyzetében turkáló ál-vizsgálóbizottságokat – mintegy szórakoztatóiparrá,
„látványsporttá” válik (a kifejezés J. K. Galbraith-töl), amely tovább rongálja a politika,
illetve a kormányzás megroskadt erkölcsi alapjait. A mindennapok politikai túlterhelése
általános politika-ellenességre vezet, az állandósult ismételgetés – mint már Roosevelt
megmondta – a politikában sem változtatja a hazugságot igazsággá.
A politikai konfliktusok eltúlzása egyben rendellenessé teszi az államszervezeti egyensúlyok
működését is. Az ellensúly korlát, azonban mivel egy egységes állam különböző részeiről
van szó, az ellensúlyok között együttműködésnek is lennie kell. Nem lehetséges megfelelő
bűnüldözés az „MSZP-s rendőrség” és a „FIDESZ-es ügyészség” (sajtóból vett kifejezések)
párviadalában (avagy a párviadal közvélemény előtti látszatában), ahol adott esetben a
bűnügyben eljárt rendőri vezetők ellen hamarabb emelnek vádat, mint az alapbűnügy tettesei
ellen. Nincs sikeres gazdaságpolitika, ha a fiskális és a monetáris politikai vezetői
rendszeresen – külföldön is, nyilvánosan is – egymást szidalmazzák, lejáratják. A politikai
hatalommal való visszaélés, ha a parlament a pártvetélkedők miatt képtelen megválasztani a
Számvevőszék alelnökeit vagy az alkotmánybírókat (még akkor sem, ha a paritásos
lehetőség is rendelkezésre áll) stb.
Ugyanakkor – több politológus-szociológus álláspontjával szemben – gyűlöletokádó
konfliktuspolitika mögött nincsenek meg a valós társadalmi törésvonalak, a
„konfliktusdemokráciának” némileg műbalhé jellege van. Érzik a társadalmi ellenállást
maguk a politikusok is, egyre több politikus lép fel „szakmai” alapon, ellenfelét
politizálással „vádolva”. Aligha helyes propagandafogás például, ha egy politikai irányzat a
kisemmizettek, a rendszerváltozás vesztesei kormányának kívánja magát feltüntetni,
kapitalizmus elleni lejárt szólamokkal (munka világa kontra spekuláció világa mesterséges
ellentéte – no persze ez sem új, 1ásd. U. Beck: Capitalismus without work. New York. 1995.
című könyvét) próbál népszerű lenni. Demagógia azt állítani, hogy a rendszerváltozás vonata
kisiklott, csak azért, mert az ún. rendszerváltó elit jó része elhasználódott. Ténylegesen a
karaván – mégpedig a rendszerváltozáskor kialakított elvi alapokon – igenis halad.
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Egyre többen vallják, hogy nincs valós, karakterisztikus jobb-, illetve baloldal
Magyarországon – a FIDESZ gazdaságpolitikai irányvonala például mindig jóval baloldalibb
volt, mint akár a Horn-, akár a Medgyessy-kormányé. Azért el lehetne gondolkodniuk
jobboldali politikusoknak azon, hogy egy „bankárkormány”, az országot állítólagosán
részvénytársaságként kezelő „mágnáskormány” hogyan lehetne nem polgári (ha akarjuk
nagypolgári) kormány, ha elvi alapokon és nem egy adott politikus családi kapcsolatai
alapján akarunk minősíteni. A Medgyessy- avagy a Gyurcsány-kormány igenis polgári
kormány és nem posztkommunista kormány, feltéve, ha a kormányzás tartalmát, és nem az
egyes politikusok esetleges múltbeli szerepét nézzük. Gyurcsány Ferenc „Merjünk
baloldalinak lenni” című híres röpirata számos részének nyugodtan lehetett volna akár
„Merjünk jobboldalinak lenni” címe is, mint ahogy Orbán Viktor egyre erősebben munkásés munkapárti, és egyben a spekulatív kapitalizmus, a „repülő pénzpiac”, a privatizáció
ellenfele, azaz tartalmilag baloldali politikai ideológiát hirdet. Mióta az MSZP meghirdette a
jóléti rendszerváltást, mióta az MSZP pártprogramja élén a „Magyarország szabad, de
igazságtalan” jelszó áll, a két tábor szociálpolitikája sem tér már el olyan markánsan, mint
korábban, persze a részleteknél (pl. családtámogatás) az ellentétek, a különbségek jobban
kijönnek. A modern tömegdemokráciákban, a nagy néppártokban a jobboldali és a baloldali
politikai orientáció egyaránt megtalálható, a pártprogramok között a retorikán túlmenően
tartalmi különbségek sokszor alig fedezhetők fel, legfeljebb személyes vetélkedés (sőt
gyűlölködés) tapasztalható. A társadalmi életbe, a munkahelyekre, a családokba behatoló
konfliktusos túlpolitizálás lassú, fokozatos kimúlásával tehát hosszabb távon „reálisan
számíthatunk,” és ettől még többpártrendszerű demokrácia maradhatunk, amelybe egy
nemzeti jobbközép és egy nemzeti balközép (párt vagy pártszövetség) váltógazdasága
bőségesen belefér. A túlpolitizálás ugyanis a lakosságban a politikától való elfordulást,
általános politika- és pártellenességet vált ki. A politikai ígéretverseny a lakosságban lassan
hitelteleníti a politikát, az „emberek” lassan rájönnek arra az igazságra, hogy a politikusok a
választási harcban azt mondogatják, amit (főleg a bizonytalan szavazók) hallani akarnak, és
ezt követően úgyis azt teszik, amit hatalmi szempontból jónak látnak.
Az eltúlzott konfliktusos politizálás csökkenése adhat reális alapot arra, hogy a kormányzati
tevékenységben helyreállítsuk a politikai és a menedzseri-hatékonysági elem egyensúlyát.
Attól még az államnak nem lesz „bankárkormánya”, a köztársaság még nem lesz
részvénytársaság, ha teljesítményre, racionális működésre, takarékosságra törekszünk. Igenis
a „kiforrott részvénytársaságnak” (Galbraith) van egy sor eleme, amelyet a kormányzásban
át lehet és át is kell venni (mint ahogy a gazdasági társaságként való működésnek van
számos olyan eleme is, amelyet a közszolgálatára hivatott kormány nem vehet át, hiszen nem
profitmaximálás az alapfeladata). A politikai és a menedzseri elem a modern kormányzásban
nem válhat teljesen szét (ebben Fritz Tamásnak igaza van), de ebből nem következik, hogy a
köztisztviselői kar viszonylagos politikamentességét nem kell helyreállítani, biztonságát nem
kell ismét megteremteni. A közigazgatás-irányítás, az intézménymenedzselés szakma, és a
szakmai érveket nem lehet politikailag túlordítani. Általános nemzetközi tendencia a
közigazgatás politikai befolyásoltságának csökkentésére irányuló törekvés, nálunk is
megfordítandó tehát az eddigi „politikai trend”.
Ami pedig az újabban előtérbe került, kormányzati technikai hozzáértést firtató kritikákat
illeti – kontárkodás, inasévek hiánya („a villamosvezető villamost vezet, nem péküzemet,
tanár tanít és nem fogat húz, üzletember pedig üzleteket és nem országot próbál irányítani” –
Orbán Viktor) –, tulajdonképpen minden eddigi kormány kezdő volt a modern polgári
kormányzati technológia terén. A rendszerváltozás előtti kormányzati tapasztalatok
felhasználhatósága érthetően korlátozott, a többpártrendszerű és egyben eurokomform
kormányzásban pedig eddig senkinek nem volt tapasztalata, mindenki újoncként kezdett.
Nyilván, tízegynéhány éve a parlamentben ülő képviselőnek több a politikai tapasztalata, de
szervezetrendszer-irányító menedzseri-közigazgatási tapasztalata nincs. Egy nagyvállalkozó
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viszont lehet, hogy idegenül mozog pártpolitikai vagy parlamenti vitákban, de a kormányzati
szervezetrendszer irányításához szükségképp jobban ért, mint egy egyetemi hallgatói
pályafutása után azonnal képviselővé vált ember. Ebben az értelemben – hogy Áder János
kifejezését általánosítsuk – az Orbán- és a Gyurcsány-kormány egyaránt (csak másképp)
kontárkormánynak minősíthető. Tizenöt-húsz év elteltével azonban lassan már lesz
megfelelő kormányzat-technológiai tapasztalat is, legyünk „derűlátóan kedvezőtlenek”, fog
ez még jobban is menni.
13.2.1.6.

Decentralizált-deregulált elektronikus szolgáltató kormányzás igénye

A jelenlegi kormányzás következő hiányossága, hogy túlcentralizált, és tradicionálisan a
közhatalmi-hatósági teendőket előtérbe helyező, a horizontális partneri kapcsolatok helyett a
vertikális irányítást preferáló kormány képét mutatja. Igen ám, de az információs
társadalom digitális édene (György Péter) egyre jobban kikényszeríti az eddig főleg
jelszóként használt szolgáltató államot. Az elektronikus kormányzás, az elektronikus
közigazgatás viszont szükségképp lakosság közeli és decentralizált, nincs szükség több
szinten tagolt vertikális közigazgatási láncokra." Mint Vámos Tibor rámutat, az internet
lassan minden polgár által elérhető lesz, és ezáltal az állampolgár beépül a közigazgatásba,
maga intézi ügyeit (1ásd. személyi azonosító). Az E-kormányzás lassan már
Magyarországon sem álom, hanem a közeljövő valósága – ebben a kormányzati periódusban
is előrehaladtunk az elektronikus ügyintézés, az E-közigazgatás jogi tehermentesítése terén.
Ehhez a környezeti változáshoz a kormányzati szervezetrendszernek adaptálódnia kell.
Ha pedig ez így van, paradigmaváltásra van szükség a kormányzás technikájában is. A
sajnos változatlanul nagyon lassan beinduló E-kormányzás (megvalósítva Forsthoff
Leistungsverwaltung-ról szóló 1930-as évek közepi álmát) valóságos szolgáltató államot tesz
lehetővé, ahol a közigazgatási közszolgáltatás az elsődleges, és a közhatalmi teendők
másodlagosak (a hatósági döntések egy része is lényegében szolgáltatás – anyakönyvezés,
építési engedélyek, végső soron a rendőrség tevékenységének jelentős része is felfogható
lakosság részére történő közbiztonsági szolgáltatásként). Az E-kormányzásnak viszont nincs
szüksége túlbonyolított hivatalrendszerre. Ezért is súlyos hiba az Európai Unió
regionalizmusát egyoldalú centralizációs folyamatként kezelni. Egyesek úgy képzelik, hogy
a községek és a kisebb városok felett mintegy járásként kiépül a kistérség, a megyék felett
pedig a régió, az eddigi két szintből négy szintet csinálunk, a központi közigazgatás pedig –
mint ötödik szint – semmilyen hatáskört nem ad le a területi önkormányzatoknak, illetve a
helyi közigazgatásnak. Ez nyilvánvalóan anakronisztikus felfogás, a modern kormányzás
alaptendenciája a decentralizáció.
A decentralizálással együtt kell járnia az állami túlszabályozás megszüntetésével, egy átfogó
deregulációval. 1989-1990-ben átfogó jogszabály-felülvizsgálatra került sor a piacgazdaság
lehetővé tétele érdekében, ismertetésre kerültek a Jog közgazdasági elemzése" című ún.
chikagoi iskola alaptanulmányai (Sajó András vezetésével), elkészült a folyamatos ún.
jövőre irányuló deregulációra (hatáselemzés) való felkészítés terve is [1ásd. az 1103/1989.
(VIII. 25.), illetve az 1143/1989. (XI. 26.) Korm. határozatokat a gazdasági, illetve a
közigazgatási deregulációról]. Ez a fejlődés azonban 1990-ben megszakadt. A deregulációt
minden eddigi kormányzati periódusban – bár általában szerepelgetett a
kormányprogramokban – a magyar központi közigazgatás ténylegesen leszabotálta,
áttekinthetetlen jogszabályszörnyek jöttek létre (pl. államháztartási törvény, termőföld
törvény), a végrehajtási szabályok dzsungele fűződik a törvények jelentős részéhez, a
lakosságra, illetve a vállalatokra zuhanó adminisztratív terhek folyamatosan nőnek. Alapvető
jogszabályoknál is vagy elmarad, vagy formális csak a hatáselemzés, a továbbgyűrűző
társadalmi-gazdasági hatások értékelésére az esetek többségében nem kerül sor, igény sincs
rá. Ugyanakkor gyönyörű módszertani útmutatók készültek, amelyeket senki nem alkalmaz.
Az Igazságügyi Minisztérium éves deregulációs jelentései, illetve az éves kormányzati
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deregulációs tervek szegénységi és tehetetlenségi bizonyítványok. A kormány, a
minisztériumok – mértéktelenül – szabályozni kívánnak, az új feladatokat úgy helyezik el a
jogszabályokban, hogy az elavult, ténylegesen már nem végzett feladatokat „elfelejtik”
törölni.
Tacitus híres mondása: „Corruptissima res publica, plurimae leges”, amely tapintatosan úgy
fordítható, hogy „a túl sok szabály a romlott köztársaság sajátja”. Sajnálatos módon az
Európai Unió szabályozásai is túlrészletezőek és serkentik a tagállami túlszabályozást és a
pejoratív értelemben vett bürokratizmust. 2004. december 31-én a hatályban lévő
jogszabályok száma az 1990-es joganyag kb. kétszeresére emelkedett (megközelíti a
nyolcezret).
Az Európai Unió kormányzati szervei – 1ásd. a Versenyképességi Tanács 2004. novemberi
állásfoglalásait – egyre jobban felismerik a dereguláció szükségességét, illetve azt, hogy a
gazdaságot sújtó felesleges adminisztratív terhek csökkentése az adómérsékléssel azonos
hatású, a nemzeti jövedelem jelentős növekedésére vezethet. Az Unió lisszaboni programja
kimondja:
minőségi
szabályozással
kevesebb,
adminisztratív
teherrel
jobb
közszolgáltatásokat nyújtani. Végre le kell fognunk az „íróasztalt”, ténylegesen fel kell
lépnünk a túlszabályozással szemben, a kormányzásba – nem formálisan, hiszen jelenleg is
van éves deregulációs terv – be kell építenünk egy folyamatos és tervszerű deregulációt. Ha
1989-ben képesek voltunk a piacgazdaság kibontakozása érdekében fél év alatt mintegy
hatezer gazdasági jogszabályt hatályon kívül helyezni, úgy erre képesnek kell lennünk most
is, amikor erre már van egy sor nemzetközi tapasztalat és számítógépes program (pl. ún.
holland modell). Ugyanakkor a káposztát nem lehet a kecskére bízni, a dereguláció csak
központi kormányzati programként valósítható meg, letörve a tárcák ellenállását, amelyek
eddig sikeresen elhárították adminisztratív előírásaik leépítését. A 2002-2006-os kormányzati
periódus egyik legsúlyosabb kormányzati kudarca, hogy az adminisztratív terhek
csökkentése körében még mindig a „helyzetelemzésnél”, a tanulmányozásnál tartott, holott
például a választások előtt egy kb. 10%-os adminisztratív tehercsökkenés végrehajtása még
rövid távú politikai szempontokból is előnyös lett volna. Senki sem kívánja Al Gore Fehér
Ház előtti iratégetésének megismétlését, de e téren a következő kormányzati periódusban
alapvető szemléletváltoztatást kell kikényszeríteni, és ténylegesen végrehajtani a vállalkozói,
illetve lakossági adminisztratív terhek csökkentését. Nem beszélni kellene a minőségi
jogalkotásról, hanem csinálni – rendezni a joganyagot, radikálisan csökkenteni a törvényeket
sokszor lerontó ún. végrehajtási jogszabályokat, komplex jogágazati jogalkotásra törekedni
stb.
13.2.1.7.

Torz viszony a civil társadalommal

Amíg a klasszikus polgári liberális állam a civil társadalom és az állam éles elkülönülésén és
szembenállásán alapult, a modern európai kormányzás egyik alapvető eleme a civil
társadalom és az állam partneri – egyenrangúságon és mellérendeltségen alapuló –
együttműködése, amelynek következtében a társadalmi-gazdasági érdekegyeztetés, a
kölcsönös információ és párbeszéd szerves részévé lesz a mindennapi kormányzati
tevékenységnek (1ásd. a Pradi-féle White Paper-t 2001-ben az European Governance-ról).
Ennek következménye, hogy részben a civil szervezetek egy része (az ún. érdekképviseletek)
részt vesz a politikai tevékenységben is, más szóval a politikacsinálás már nemcsak a
politikai pártok privilégiuma, részben félállami-félcivil sajátos hibrid szervezetek (tanácsok,
kollégiumok) jönnek létre, mintegy az állam – civil társadalom közti együttműködés
szervezeti megalapozásaként (ún. többszintű – többrétegű kormányzás). A mintegy 20-30
éves fejlődés eredményeként ma már Nyugat-Európában ez a sajátos quango, mezoszféra
(„közpolitikai közép”) jórészt rendeltetésszerűen működik, hatékonyabbá teszi az állami és a
civil érdekképviseleti tevékenységet egyaránt."
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A rendszerváltozás után érthető módon a kialakuló „friss” magyar politikai pártok a politikai
tevékenység kisajátítására törekedtek, az érdekegyeztetés háttérbe szorítására, azt káros
korporativizmusnak minősítve. A jogalkotási törvényből 1990-ben elsők között törölték a
társadalmi-gazdasági érdekképviseletekkel való egyeztetés kötelezettségét, amelynek az lett
a hátrányos következménye, hogy képviselői indítványok formájában a törvényalkotás végső
fázisában jelennek meg azok a rejtett lobbi-érdekek, amelyeknek a tisztázása az előkészítés
korábbi fázisában jóval hasznosabb lenne. Ma is nagy a politikai pártok ellenállása: a civil
szervezeteket a pártok konkurenseinek érzik, ellenzik pl. az olyan vegyes tanácsokat,
amelyekben a kormány és az érdekképviseletek vesznek részt, holott ez az ún.
korporativizmus nem sérti a parlamentarizmust, és nem vezet el egy magyar körülmények
között valóban szükségtelen kétkamarás országgyűlés felállításához. Igaza van azoknak a
szakértőknek, akik azt állítják, hogy a magyar állam hatékonysági deficitje többek között a
gyenge és ellentmondásos civil szférában keresendő, amely éppen gyengeségénél fogva
állandósultan táplálja az állami paternalizmust.
Magyarországon a félállami-félcivil szervezetek intézményi formáinak kialakítására 1993ban torz módon a Polgári Törvénykönyv módosításával került sor, létrejött a köztestület, a
közalapítvány és a közhasznú társaság. Ezek a szervezetek azonban inkább a XIX. század
végi német-francia félfeudális közjogi jogi személyekre emlékeztetnek, mint modern
mezoszférára. Mint az Állami Számvevőszék vizsgálatai egyértelműen igazolják: egyfelől az
állami szférát deformálják (államháztartási törvény kijátszása, pazarló gazdálkodás politikai
hívek jutalmazása érdekében, illegális háttérintézményi feladatok ellátása), másfelől
eltorzítják a valódi civilszférát is – míg több tízezer ténylegesen civil egyesület-alapítvány
filléres gondokkal küzdve nyomorog, addig néhány száz félállami-félcivil szervezet évente
több százmilliós költségvetési támogatásban részesül, használ fel, illetve oszt tovább. Az
elmúlt tízen évben főleg a „humán” területek minisztériumai-központi hivatalai kezdtek
köztestület-közhasznú társaság alapítási mozgalomba, e szervezetek mértéktelen
létrehozásával devalválva ezeket a szerveket. Ha például a magyar sportban nem lenne öt
köztestület és két közalapítvány igen magas működési költségekkel, nyilván jóval több jutna
a valóságos sporttevékenységre (ehhez persze egy jóval kisebb és olcsóbb sporthivatal is
hozzájárulhatna).
A köztestület hatékony szervezeti forma olyan közfeladatok megvalósítására, amely a
köztestület tagjainak önkormányzata által jobban elláthatók, mint egy szükségképp
bürokratikusán szervezett közigazgatási szervnél -1ásd. a gazdasági vagy foglalkozási
kamarákat. Történetileg nézve főleg az ún. kényszerkamarák láttak el hatékonyabban
közfeladatokat, mint az állam. Az azonban már súlyos torzulás, ha ilyen közfeladat nincs,
illetve ha az állami szervek a köztestületi közfeladattal kapcsolatos hatásköröket nem adják
le, és így a köztestület voltaképp nem más, mint egy politikailag kiemelt „jutalmazandó
"érdekképviselet, amely ezért minden évben az állami költségvetésből juttatást" kap.
Közfeladat ellátásáról továbbá természetesen célvagyon elkülönítésével, alapítványi
függetlenítéssel is lehet gondoskodni. Node ugyancsak súlyos diszfunkció, ha az ilyen
közalapítvány nem a célvagyont hasznosítja, hanem éves költségvetési támogatás alapján
kvázi költségvetési szervként működik, de az államháztartás rendszerén kívül, annak
szabályaitól mentesen. Nagyon sok jóléti-szociális közösség működik nonprofit társasági
alapon rendeltetésszerűen. De az már abszurdum, ha egy társaság saját magát minősíti
közhasznúnak, és a tárcák háttérintézményeiket (hogy kivonják a költségvetési gazdálkodás
szabályai alól) közhasznú társaságként, civil formának álcázva adókedvezményeket élvezve
működtetik.
A köztestületi-közalapítványi-közhasznú társasági forma infláltatása 2005-re olyan mértéket
ért el, hogy az Állami Számvevőszék szerint már veszélyezteti a költségvetés átláthatóságát.
Korlátozásuk nélkül valódi civilszféra létrejötte aligha képzelhető el. Vigyázni kell ezért a
magyar „guango” kiépítésénél, hogy a nyugat-európai korszerű mezoszféra helyett ne
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retrográd szervezeti formákat támogassunk. Igaza van azoknak, akik szót emelnek a
közszféra „perverz privatizációja”, a közszféra lenyúlására törekvő torz civil törekvések
ellen – Tóth Mihály gazdasági bűnözéssel kapcsolatos kutatásai jól mutatják, hogy a
rendszerváltozás utáni jellegzetes gazdasági bűncselekmények nem is annyira a
privatizációhoz vagy a felszámoláshoz kötődnek, mint általában gondolják, hanem a
különböző állami támogatások igénybevételére irányuló trükkökhöz. „Az állam körül egy
áttekinthetetlen intézményi világ kavarog, amelyben a magánérdekek maguk alá hajtják a
közszférát, és fiktív közintézmények formájában parazita módon élősködnek rajta. Vagyis az
állami funkciók végrehajtásában kft.-k parádéznak és gazdagodnak, pedig többnyire az
állami intézmények is végre tudnák hajtani a feladatot, és e köznek álcázott magánvilág
irányában való terjeszkedés nem is jár együtt a megbízást adó állami szervezet
karcsúsításával.” – írja helyesen Ágh Attila.
Ahhoz, hogy Magyarországon is vegyes, kevert, többszintű kormányzati intézmények
rendeltetésszerűen működjenek, előbb valódi civilszféra, valódi érdekképviseletek kellenek,
ezt a problémát egy amerikai típusú lobbi-törvénnyel, tradícióinkkal ellentétes idegen
megoldások mesterséges adoptálásával, újabb nyilvántartásokkal-hivatalokkal nem lehet
megoldani. Nagyobb társadalmi szervezeteinkre sajnos még mindig hat a szocialista múlt,
ezek a szervezetek (jogelődjeik) felülről szerveződtek, tagságuk bizalmatlan a vezetéssel
szemben, nehezen tudnak a demokratikus játékszabályok szerint működni. Társadalmi
legitimációjuk gyenge és ezért sem tudnak könnyen az állammal, a kormánnyal szemben
egyenrangú partner szerepébe jutni. Emellett az elmúlt tíz év túlpolitizáltsága a civil
szervezeteket is megosztotta, vannak bal- és jobboldali szervezetek, ezáltal az
érdekképviselet megkettőződik, de egyben meg is osztódik, a civil szervezetek könnyen
kijátszhatók egymással szemben. A vegyes kormányzati-civil szervezetek felépítésénél ezért
igen nagyfokú óvatosságra, megfontoltságra van szükség, igen keskeny ösvényen járunk.
Sokszor azok a vegyes állami-civil formák, amelyek Nyugat-Európában rendeltetésszerűen
működnek, nálunk a visszaélések melegágyai (1ásd. a PPP-programokkal kapcsolatos első
tapasztalatokat is). Ugyanakkor, a kevert állami-civil szervek megjelenése a kormányzásban
a modernizáció szükségszerű eleme.
13.2.2.

A nemzetbiztonsági szolgálatok átalakítása illetve reformja

A nemzetbiztonsági szolgálatok illetve a működésüket meghatározó törvény alapvető
átalakítása, illetve reformja kizárólag akkor lehetséges, ha a kétharmados parlamenti döntést
igénylő konszenzus megvan. E-nélkül lehet gondolkodni, tervezni, de ennek évtizedes
huzavonája csak rontja a szolgálatokban dolgozók biztonságérzetét és ezen keresztül a
munkájuk hatásfokát is. Kalandor politikára vall, ha valaki úgy indítja el egy reformnak akár a
gondolatát is, hogy nem szerezte meg előzetesen vagy az együttműködés során a mindenkori
ellenzék egyetértését. Persze ahhoz diplomáciai érzék és megfelelő alkalmasság kell, hogy az
érintett (szak)politikust az ellenzék egyáltalán tárgyaló partnernek elfogadja és képesnek tartsa
arra, hogy az ország érdekében kész értelmes kompromisszumokra.
13.2.2.1.

A nemzetbiztonsági szolgálatok reformjának szükségessége - 2000427

Egy reális, széleskörűen (lehetőleg több-párt által) egyeztetett nemzeti biztonsági (védelmi)
stratégia kidolgozása hozhatná ki igazán azt, miszerint az ország komplex biztonságában
illetve védelmében a nemzetbiztonsági szolgálatok szerepe, súlya, értéke, hasznosíthatósága,
napi fontossága sokkal nagyobb, jelentősebb, mint amennyit ebből az elmúlt tíz év során,
különböző súllyal a kormányok, kormánykoalíciók, meghatározó (vezető) kormánypártok és
miniszterelnökök igényeltek, mint ahogy kezelték azokat. (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
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katonasággal, a rendőrséggel összehasonlítva is – alulértékeltek és kihasználatlanok.
Megfelelő szakmai elemző munka alapján kimutatható, hogy megváltozott az ország
biztonságát fenyegető veszélyforrások szerkezete és így a megelőzésükre, kivédésükre szinte
egyáltalán nem katonai, hanem részében rendőri és főleg nemzetbiztonsági (titkosszolgálati)
szakemberek, módszerekre és eszközökre van szükség. A szolgálatok alulértékelése és
kihasználatlansága – többek között – az alábbiaknak tulajdonítható:
– bizalmatlanság a szolgálatokkal illetve munkatársaikkal szemben;
– konzervatív, merev, történelmi hagyományok miatti beidegződések;
– aggodalom attól, hogy a titkosszolgálati szféra nehezen kézben tartható terület és ez
árthat egy (vagy több) párt megítélésének, főleg annak, aki a szakmai területet vezeti;
– szűklátókörű biztonsági, védelmi szemlélet, a mai kor nemzetközi kihívásait nem a
súlyukon kezelő felfogások;
– szinte alapvetően a katonaságában és rendőrségben gondolkodó beszűkült reflexek;
– a NATO tagságból fakadó eufória, miszerint mi most már védettek vagyunk;
– nem elég széles látókörű szakmapolitikai (titkosszolgálati) hozzá nem értés;
– a nemzetközi titkosszolgálati tevékenység változásainak, jelenlegi helyzetének,
valóságos és prognosztizálható kockázati hatásainak nem kellő súllyal történő
megismerése, elemzése, értékelése;
– hatásvizsgálat nélküli költségvetési kifogások;
– egyéb okok.
A költségvetési támogatottság alapján történő parlamenti értékítélete a szolgálatoknak
egyértelmű amellett, hogy a jelenlegi kormány, a kormánykoalíció, kiemelten a FIDESZ
vonal megemelte a támogatás mértékét (ezt az segíthette elő alapvetően, hogy stabilizált és
fejlődésében megalapozott gazdaság állt rendelkezésre 1998-ban), melynek keretében
bérkorrekciókat (jóllehet „csak” az 1994-1998 közötti időszakban megemelt illetményalapot
töltötték fel), jelentősebb infrastruktúrális és operatív rendszer- és eszközberuházásokat
hajtottak végre, amelyek az elmúlt tíz évhez képest jelentős előrelépést 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 alapján, 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 jelenlegi helyzet nemzetbiztonsági vonatkozású kritikája. A
nemzetbiztonsági költségvetési keretnek a teljes magyar és azon belül a védelmi célú
költségvetésen belüli, további emelését az alábbiak is indokolják. Amennyiben a bérezés
nem éri el a piacgazdasági illetve versenyszféra jövedelemviszonyait, úgy a magasan
kvalifikált, többnyelvű, igen jelentős költségráfordítással kiképzett és gyakorlatot szerzett,
alkalmanként életveszélyt is vállaló szakemberek elhagyták és folyamatosan elhagyják a
szolgálatokat és a kontraszelekció folytatódik. A jelentős költséget jelentő technikai
eszközök fejlesztése nélkül a személyi potenciál kevésbé használható ki. Az ügynöki
hálózatépítésnek és fenntartásának költségei nagyrészt külföldi fizetőeszközben
jelentkeznek, ami a valutaárfolyamok változásai miatt is növekvők, pedig megfelelő
hálózatok nélkül nem lehet eredményes munkát végezni. A mintegy 32 milliárd forintos
költségvetés alacsony voltát erősíti, hogy a komplex biztonságban, a véleményem szerint a
három meghatározó pillér közül a katonaság, a rendőrség mellé a hírszerzést-elhárítást
jobban fel kellene hoznunk, sőt ki kellene emelnünk. Mindezt egyrészt azért, mert a másik
két pillér kevés a mai kor napi biztonságához. A katonai fenyegetettség a legkisebb, a NATO
szerepünknek természetesen meg kell felelnünk, de napi feladata a biztonságban a
katonaságnak sokkal kisebb, mint például a rendőrségnek illetve a hírszerzésnekelhárításnak. Ezt támasztja alá az is, hogy katonai szakértők szerint, Magyarország
biztonságát egyetlen szomszédos ország katonai támadása sem fenyegeti. A biztonság másik
fő pillére a rendőrség, amely a maga eszközeivel a belső rend alapvető jogosítottja, de csak a
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saját eszközeivel. Amennyiben rendeznénk a titkosszolgálati módszerek és eszközök
használatának jogosítványait, ezeket kizárólagosan vagy elsősorban a nemzetbiztonsági
szolgálatokhoz rendelnénk, akkor a rendőrség a közrendi, a közbiztonsági, a bűnmegelőzési
és a bűnüldözési feladatokat rendőri eszközökkel hajtaná végre. A napi, nemzetközi
kihívások, a biztonságot veszélyeztető tényezők bonyolultabbak, súlyosabbak, magas
szervezettségűek, sok szálon kapcsolódhatnak nemzetközi vonatkozásokhoz, láthatatlanok,
amelyek miatt ezekkel elsősorban a nemzetbiztonsági szolgálatoknak célszerűbb
foglalkozniuk. Például ide sorolom a terrorizmust, a negatív gazdasági hatásokat (nemcsak a
gazdasági bűncselekményeket), a felénk irányuló nemzetközi műszaki-gazdasági-iparipénzügyi hírszerzést, fegyverkereskedelmet, kábítószer kereskedelmet nukleáris anyagok
kereskedelmét, ellenséges vallási – etnikai szerveződéseket – tevékenységeket, korrupciót,
infokommunikációs bűncselekményeket, a szervátültetéssel, a klónozással, a genetikával
kapcsolatos bűncselekményi lehetőségeket, a környezetvédelmet, a geopolotikai-történelmi
szempontból még legalább néhány évtizedig ellenérdekelt országok hírszerzésének
elhárítását, stb.. A szolgálatok szélesebb körű tevékenységi szemléletének változását
indokolja a szolgálatok tevékenységéből kinyerhető műszaki-gazdasági-pénzügyi
információk hasznosítási lehetősége is.
Az 1994-1998 közötti időszak a titkosszolgálatok hasznosításában, működtetésében és
irányításában nem volt egészen sikertörténet, bár ebben bizonyos fokig közrejátszottak a
gazdaságstabilizáló intézkedések is, amelyek a finanszírozásban komoly korlátokat
jelentettek. Ezen egy következő, sikeres választási- és kormányciklusunkban feltétlenül
változtatni kell, különös tekintettel a kormány ez irányú igényességére, koncepciózusságára,
a megfelelő irányító személyek kiválasztására, a költségvetési támogatásra, a szolgálatoknak
az ország megváltozott szerkezetű veszélyforrásainak kezelésében betöltött meghatározó
szerepére.
Nem tartom szerencsésnek azt, hogy az MSZP részéről többször is megjelent az, hogy Mi
(már minthogy az MSZP) kevesebbet adnánk a titkosszolgálatoknak. Kétségtelen, hogy
például a nyugdíjak, az oktatás, az egészségügy, stb. a lakosság közvetlenebb 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 költségvetésén belül az egyes területek, fejezetek az egész részei, de súlyozásuk
belpolitikai feladat, de egyes területek direkt, ambiciózus szembeállítása nem megfelelő
módszer.
Mindezek alapján a reform konkrétebb szükségességéről, módszereiről:
– A reformot szakmapolitikai csapatmunkában kell előkészíteni, majd lehetőség szerint
pártpolitikai konszenzusok alapján eldönteni és kidolgozni – a gyorsan változó
környezeti feltételek által determinált – lehető legrövidebb időn belül. Ne hagyjuk,
hogy az esetleges pártpolitikai érdekek megakadályozzák az ország biztonságát,
védelmét befolyásoló vizsgálatot és döntést, mivel a nemzetbiztonsági kockázatok nem
várnak.
– Az ország biztonságának, védelmének alapjául egy nemzeti biztonsági stratégiát kell
kidolgozni, melyet – a folyamatosan változó bel- és külpolitikai, társadalmi, gazdasági
környezet miatt – folyamatosan elemezni és korrigálni kell, figyelembe véve a változó
kockázatokat és kihívásokat. Tudomásom szerint ilyen teljességi igényű anyaggal az
ország még nem rendelkezik.
– Ebben a nemzeti biztonsági stratégiában a nemzetbiztonsági területnek külön fejezete
kell, hogy legyen, mely reális célok alapján megalapozza a legcélszerűbb jogi,
szervezeti, pénzügyi, szervezési, irányítási, szakmai, személyi, technikai, stb.
kereteket.
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– A jelenleg érvényben lévő nemzetbiztonsági törvény, bár már öt éves, de még mindig
alkalmas arra, hogy betöltse szerepét és megfelelően szabályozza az ország
biztonságában, védelmében résztvevő szolgálatok munkáját. Természetesen ennyi idő
alatt – figyelembe véve a bel- és külföldi környezet változásait – a törvény már
módosításra szorul. Ezt történhet törvénymódosítással, amennyiben a szükséges
parlamenti többség elérhető és/vagy alacsonyabb szintű szabályozással. A másik
megoldás egy új törvény szerkesztésének megkezdése, egy új nemzeti védelmi
stratégia alapján.
– Egy ilyen komplex, nemzeti biztonsági stratégiából indítandó reformhoz és/vagy
nemzetbiztonsági törvénymódosításhoz kapcsolódó konkrétebb javaslataim vagy
inkább gondolatkísérleteim a következők:
• A fegyveres testületek és a rendvédelmi szervek jogi szabályozásának,
hatáskörének, jogkörének, tevékenységének felülvizsgálatán és összhangjuk
megteremtésén alapuló módosításokat kellene végrehajtani, különös tekintettel a
nemzetbiztonsági szolgálatok súlyára, szerepére. (Ennek keretében a honvédelmi
törvény, a rendőrségi törvény és a nemzetbiztonsági törvény összhangjának
megteremtésére lenne szükség.)
• A nemzetbiztonsági tevékenységet továbbra is önálló miniszter, esetleg
minisztérium irányítsa.
• A miniszterhez illetve az esetleges minisztériumhoz három szervezet tartozzon:
o A Magyar Köztársaság Hírszerző (vagy Információs vagy Felderítő) Hivatala
o A Magyar Köztársaság Biztonsági (vagy Nemzetbiztonsági vagy Elhárítási)
Hivatala
o A Magyar Köztársaság Belső Ellenőrzési (Belbiztonsági) Hivatala (a teljes
belső elhárítás a fegyveres testületek és rendvédelmi szervek vonatkozásában)
• A szolgálatok összevonásánál a funkcionális megosztást (hírszerzés és elhárítás) a
célszerűbb, 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 eltérőek, működési területe is eltérő (belföld és külföld), stb. A
polgári és katonai jellege a tevékenységeknek nem jelent olyan különbséget, mint a
funkcionális jelleg, sőt a polgári és katonai jellegű tevékenységek összhangjának,
szakértői átfedésének, módszereinek, és eszközrendszerének célszerűségei is
erősítik a közös irányítást, összefogást. Ugyanakkor a polgári és katonai
területeknek egy szervezeten belüli célszerű elkülönítése is lehetővé válna, például
a szervezet vezetőjének helyettesei szintjén. Továbbá úgy gondolom, hogy nem
feltétlenül kell egy katonai jellegű 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 honvédelmi miniszter is.
Az összevonásokkal kapcsolatos túlhatalmi aggályokat a történelem, az elmúlt tíz
év már lelépte, túlhaladottak.
• Fel kellene állítani a fegyveres testületek és rendvédelmi szervek központi
irányítására egy, az eltérő minisztériumok felett álló operatív koordinációs
testületet, melynek az összefogást, akciózást igénylő ügyekben azonnali operatív
intézkedési jogosítványai lennének.
• A szakmai képzési rendszert felülvizsgáló, kidolgozó, megerősítő intézkedéseket
kellene hozni, melyek nagyban elősegíthetik azt, hogy a jól képzett magyar
hírszerző 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).
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• A szolgálatok merev szervezeti struktúrái mellett, a szolgálatokon belül és a
szolgálatok között olyan rugalmas kapcsolatát célszerű kialakítani, mely lehetővé
teszi feladatorientált team-ek gyors, operatív létrehozását.
• A nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése és lehetőségeinek minél jobb felhasználása
oly módon, hogy a nemzeti hírszerzési és elhárítási önállóságunk ne oldódjon fel
ezekben az együttműködésekben.
• A szolgálatok és a civil szféra kapcsolataiban rejlő lehetőségek feltárása és
hasznosítása (minisztériumok, intézmények, gazdasági társaságok, lakosság, stb.).
• A szolgálatok valamint az ott keletkezett információk tudatos és tervezett
felhasználása az ország nem biztonsági és nem védelmi területein is.
• Az ismertetett nemzetközi példák alapján a szolgálatok lehetőségeinek
kiszélesítése, hiszen a holland és francia példák, szándékok is végtére
eurokonformok. Az angolszász, amerikai megoldások, módszerek sem puhák,
közel sem érzelgősek és az emberi jogok előtt nem mindenáron térdet hajtóak,
hiszen a kivédendő, támadó tényezők is igen kemények és összetettek.
Megjegyzem, hogy egy ország biztonságához, védelméhez szükséges módszerek,
eszközök bizonyos mértékben sérthetik az emberi, személyi jogokat, tehát
kompromisszumokat igénylő területek, de erre szolgálnak a törvényi
szabályozások.
• A titkosszolgálatok számára az állami költségvetésben egy „kötelező” minimum
összeget, illetve hányadot kellene biztosítani – esetleg a mindenkori GDP
arányában –, amely lehetővé tenné a nemzetbiztonsági törvényben meghatározott
feladatok végrehajtását, a szolgálatok zavartalan működését, személyi és technikai
fejlesztését. (Természetesen ez a minimum összeg nem jelentené azt, hogy a
költségvetés nem tervezhet be sokkal nagyobb összeget, amennyiben ezt az ország
gazdasági helyzete megengedi.)
13.2.2.2.

Szakértői gondolatok a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok reformjához 2006428

Tény, hogy a Magyar Köztársaságnak nincs elfogadott és a gyakorlatban érvényesíthető
nemzetbiztonsági stratégiája, éppen ezért vagy ennek ellenére a kérdésről való gondolkodást
elkerülhetetlennek tartom. Nyilvánvalóan ezt gondolja Várhalmi Miklós biztonságpolitikus
is, aki saját Internetes honlapján 2006 tavaszán közzétette tanulmányát „Javaslat a teljes
magyar védelmi-biztonsági tevékenység átfogó korszerűsítésére” címmel.
A
nemzetbiztonsági szférában érvényes stratégia megalkotásának szükségességét már évekkel
ezelőtt felvetette Lénárt Ferenc egy gyakorlatilag visszhang nélkül maradt cikkében. Tehát
mégis van időnként olyan szakértő, aki kísérletet tesz arra, hogy a szféra belső kérdéseivel a
nyilvánosság elé lépjen.
A szerző motivációját olyan hírek is erősítik, amelyek szerint a kormány át kívánja alakítani
a nemzetbiztonsági intézményi (szervezeti) struktúrát. A Népszabadság tudósítása arról szól,
hogy: „A kormány összevonná a titkosszolgálatokat. E lépést, amelynek részletei még nem
tiszták, elsősorban nem takarékossági megfontolásokkal indokolják; ennél fontosabb cél,
hogy a struktúrát a nemzetbiztonsági törvény elfogadása óta alapvetően megváltozott
viszonyokhoz igazítsák.”
13.2.2.2.1.

A reform és a stratégia általános kérdései.

Az idézett sajtóhír természetesen valóságos információkon alapul. Meg kell vizsgálni
annak a lehetőségét, hogy a három polgári és a két katonai nemzetbiztonsági szolgálatot
miként lehet három, hatékonyabban működő szervezetbe integrálni. Lényegét tekintve ezt
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tartalmazza egy megjelent kormányhatározat, de hogy ez konkrétan milyen rendező elvek
mentén, mely szervek megszüntetését vagy összeolvasztását jelenti, egyelőre nem tudni.
Az opciók száma persze véges, ám arról, hogy a katonai és a polgári hírszerzést, illetve
elhárítást vagy a két katonai és a háromból két polgári titkosszolgálatot vonnák-e össze,
korai lenne találgatásokba bocsátkozni. Állítólag konszenzus van abban, hogy a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat bármilyen megoldás esetén önálló szervezet marad. A
kormányhatározat a nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásának vizsgálata mellett
tartalmazza azt is, hogy át kell tekinteni, miként integrálhatják a Rendvédelmi Szervek
Védelmi Szolgálatát (RSZVSZ) a Nemzetbiztonsági Hivatal szervezetébe.
Ez a hír nem előzmények nélküli. Az átalakítási szándék elméleti megalapozottságát,
komolyságát mutatja, hogy a Sárközy Tamás professzor nevével összekapcsolt ún.
„államreform” terv is a megoldandó lépések egyikeként a jelenlegi struktúrák bizonyos
koncentrálását tartja szükségesnek. A modern kormányzati szervezet kialakítása a
működési hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében történne.
Sárközy Tamás említett tanulmányának középpontjában a magyar állam modernizációja,
az állam szerepének újragondolása és ezzel szoros összhangban a szervezeti-intézményi
struktúrák átalakítása áll. Tehát a tartalmi és a formai reform koherensen kapcsolódik
egymáshoz. Egyértelmű a következtetés, hogy ebben az államreform folyamatban a
nemzetbiztonsági szféra sem marad érintetlen, nem maradhat változatlan. A szerző
meglehetősen sommásan értékeli a szolgálatok 1990 óta végzett tevékenységét, továbbá
érvel az ún. egységes Nemzetbiztonsági Szolgálat kialakítása mellett. Úgy vélekedik, hogy
napjainkra megszűnt az a politikai tényező, amely a Belügyminisztériumtól elválasztott,
számos jogi és politikai garanciával körbebástyázott szolgálatok létrehozását indokolta.
Sárközy további külön elemzéseket tart szükségesnek a szolgálatok strukturális átalakítása
érdekében. Nyilvánvaló, hogy ez az elemző munka folyik, és a szolgálatok jövőjéről a
kormány kialakítja elképzeléseit, majd nekilát a megvalósításnak. Hogy a kormányzati
szándék valósággá válik-e, nem prognosztizálható, hiszen ehhez a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása szükséges, minősített
többséggel (az összes képviselő 2/3-ának egyetértő, igenlő szavazatával), ám a jogalkotói
konszenzus ma még nem látszik biztosítottnak. Ezért azt a lehetőséget sem zárhatjuk ki,
hogy az alkotmányosság próbáját kiálló jogi eszközök megtalálásával racionalizálhatják
(pl. az alaptevékenységet támogató funkciók és az apparátusok ésszerűsítésével) a
szolgálatok tevékenységét abban az esetben is, ha nem születik meg a nemzetbiztonsági
törvényt módosító parlamenti döntés.
A kormány szándékai egyébként nem egészen egyértelműek. Finoman fogalmazva is
ambivalensnek tűnik, hogy az amúgy nagy ívűnek minősített 2006 június 9-i „A Magyar
Köztársaság Kormányának programja a sikeres, modern és igazságos Magyarországért
2006 –2010” dokumentum, tehát a kormányprogram egyetlen szót sem veszteget a
nemzetbiztonsági ágazatra, erre a speciális szakterületre, erre a sajátos feladatrendszerre.
Az okokat lehet keresni vagy találgatni: talán ez a terület nem fontos, vagy minden a
legnagyobb rendben van, a rendszer működik, ergo nincsen semmilyen teendő. Lehet,
hogy a szerzők/szerkesztők jobbnak látták nem beszélni, írni a nemzetbiztonság ügyeiről,
mert a jól ismert erőviszonyok és közpolitikai légkör esélyt sem ad bármilyen tervezett
változtatás felvetésére. Nem tudjuk eldönteni, de tény, hogy a kormány 4 évre elgondolt
állam- és társadalom irányítói programjában a nemzetbiztonság szó egyetlen egyszer sem
található meg, ami önmagában is nehezen érthető, mondhatni elkeserítő észlelés.
Egyetlen pillanatig sem vitatva a kormány határozatban is rögzített szándékainak
indokoltságát és jóhiszeműségét, valamint elismerve azt, hogy stratégia hiányában is
működik a nemzetbiztonsági intézményrendszer, mégis szükségesnek látok elvi alapon
megjegyzéseket tenni, a figyelmet bizonyos összefüggésekre felhívni a stratégiával és a
reformmal kapcsolatban.
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– Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a nemzetbiztonsági szférára kiterjedő
intézményi, strukturális reform, a szervezeti rendszer átalakítása nem előzhetné (nem
előzheti) meg a stratégia kidolgozását, életbeléptetését. A stratégia konszenzusos
megalkotása, hatályba léptetése jelentheti az elvi alapok megerősítését, továbbá a fő
célok és irányok kijelölését, a nemzetbiztonsági munkában szükséges korrekciók
elvégzését. Vállalva a közhelyes fogalmazás kritikáját is, azt gondolom, hogy a kocsi
nem előzheti meg a lovakat. A fogatot alkotó részek helye és szerepe, kettejük
sorrendje és a köztük levő kapcsolat lényege nem ízlés, nem döntés kérdése. A
nemzetbiztonsági szolgálatok jósolt vagy eltervezett karcsúsítása, összevonása
feltételezi a stratégia létét, vezérlő funkciójának érvényesítését.
– Meggyőződésem, hogy a nemzetbiztonsági tevékenység hatékony végzése nem
elsősorban a szervezeti rendszer átalakításával biztosítható. Sokkal fontosabb a
biztonsági struktúrákat (az intézményeket, feladatokat, a működési sajátosságokat és
a konkrét tevékenységet) egészben vizsgálni, a kizárólag a nemzetbiztonsági
szolgálatok által elvégzendő feladatokhoz pedig ilyen összefüggések elemzése után
indokolt a szakmailag adekvát szervezetrendszert hozzáigazítani.
– A stratégia és a szervezeti átalakítás kérdésében az optimálisnak tekinthető sorrend a
következő lehet:
• a nemzetbiztonsági stratégiai célok (újra) rögzítése,
• a nemzetbiztonsági feladatok regiszterének összeállítása, a prioritások kijelölése,
• a feladatok szakági (hírszerzés, elhárítás) elosztása,
• a koordinált tevékenység feltételrendszerének meghatározása,
• a feladatok végrehajtásához szükséges erőforrások hozzárendelése,
• a működési hatékonyság értékelési rendjének kialakítása,
• a stratégia életbe léptetése,
• a szervezeti struktúra igazítása, változtatása.
Sajátos jellemzője a hazai társadalmi-politikai viszonyoknak, a közéletnek, hogy
évtizedekre visszatekintve azt konstatálhatjuk, hogy a különböző orientációjú kormányok
szinte állandóan reformokat hirdettek meg, indítottak el, fékeztek le, szabotáltak el, ám
valóban tudományosan megalapozott, a gyakorlat által igényelt és visszaigazoltan sikeres
átalakítás nemigen regisztrálható. Ennek sok oka lehet, mindenesetre világosan érezhető
egy funkcionálisan elkülönült, független, hiteles (legitim) szervezet hiánya, amely az állam
szerepének tisztázására, újragondolására, a társadalmi élet egyes szektoraiban valamilyen
szerepet játszó állami szervek működési hatékonyságának vizsgálatára hivatott. Ennek a
szervezetnek („Állami Intézményjavító Intézmény” – Mázsa Péter által adott név)
hiányában az éppen napirenden levő szakterületi reformmal az adott szektor
érdekcsoportjai (pontosabban az érdekérvényesítésre képes csoportjai) foglalkoznak. Ezek
azután – magukra hagyva, saját elveik és érdekeik szerint munkálkodva – természetszerűen
olyan eredményeket produkálnak, olyan megoldási javaslatokat hoznak elő, olyan irányba
befolyásolják a döntéshozókat, hogy a reform, a változtatás, az átalakítás szavak újra meg
újra lejáratódnak, a motivációk és a jobbító ambíciók alábbhagynak, végeredményben
pedig minden marad a régiben. Maradva a nemzetbiztonsági szférában, erre a tipikusnak
nevezett, jól ismert helyzetre erősen hasonlít egy országgyűlési határozat sorsa, amely
röviddel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény elfogadása és hatályba lépése
után címe szerint (ám valójában nem egészen) a nevezett törvény végrehajtásának
értékeléséről szól. A szövegből kitűnik, hogy az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy
egy éven belül készítsen részletes értékelést a törvény végrehajtásával kapcsolatos
tapasztalatokról. Az értékelés során kiemelt súllyal kellett áttekinteni a szolgálatok
szervezeti rendszerét. Az országgyűlés kötelezte a kormányt, hogy az értékelés
megállapításairól, a tervezett intézkedésekről számoljon be, illetve szükség szerint tegyen
javaslatot a törvény esetleges módosítására.
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A háttérben az a vita húzódott meg, hogy az ország biztonsági helyzetére és a költségvetés
teherbíró képességének korlátaira tekintettel indokolt-e 5 (öt) szolgálat fenntartása. A
jogalkotó tehát már a törvény elfogadásakor, vagy közvetlenül azután már érzékelte a
struktúra túlzott tagoltságát, a szétaprózottságot, a párhuzamosságokat, átfedéseket, a
koncentráció akadályait. A szolgálatok akkori struktúrájának felülvizsgálatával foglalkozó
bizottság – alapvetően a szolgálatok által elvégzett helyzetelemzésekre és értékelésekre
támaszkodva – arra a következtetésre jutott, hogy minden úgy jó, ahogy van.
A Kormány ilyen szemléletű és tartalmú (tehát a leginkább érintettek alapvető érdekeit
tükröző) jelentést terjesztett az Országgyűlés elé 1997 júniusában. Az érintett szolgálatok
meggyőzően igazolták saját szükségességüket. A szél megrázta a fát egy kicsit, a madarak
felrepültek, majd gyorsan megnyugodtak és visszaszálltak, mondhatni mindenki a régi
helyére, csak néhányan egy másik ágra. És most megint itt van napirenden a struktúra
reformja, a bizottság már dolgozik.
Meg kell említeni a lényeges befolyást gyakorló körülmények között az ún. ágazati
stratégiákat alapjaiban meghatározó biztonsági alapdokumentumok „karbantartásának”
hiányát, és a nemzetbiztonságihoz kapcsolódó, vagy azzal összhangot feltételező ágazati
stratégiák kidolgozásának elégtelenségét is.
A magyar biztonságpolitika megújításához mindenképpen szükség lesz az alapelvek
átdolgozására, aktualizálására. Nem segíti az egységes biztonságpolitikai felfogás és
gyakorlat kialakítását az ágazati stratégiák kidolgozásának elhúzódása sem. Itt nem csak
egyszerű államigazgatási késedelemről van szó, hanem a háttérben koncepcionális
problémák, nézetkülönbségek, koordinációs nehézségek húzódhatnak meg.
A szakmai közvélemény számára a nemzetbiztonsági értelmezés nem okoz gondot,
egyértelmű, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok hazánkban is a klasszikus és tradicionális
titkosszolgálati ágak mentén szervezett hírszerző illetve elhárító (nem pedig biztonsági!)
szolgálatok. Ritka, üdítő kivétel a „civil” oldalon is van, ilyennek tekinthető Révész Béla
álláspontja, aki egyértelműen fogalmaz: „A titkosszolgálat kifejezés a történetileg és
államonként rendkívül eltérő elnevezésű hírszerző (kém-) és elhárító szervek
gyűjtőfogalma. Az általuk végzett szakmai tevékenység alapvető tartalmi, eszköz- és
módszerbeli eltéréseket mutat a társadalom más szféráiban végzett szakmai
tevékenységtől, mert speciális célok érdekében speciális tudással rendelkező emberek
speciális, csak erre a területre jellemző módon ténykednek.
A széles közvélemény, a tájékoztató eszközök, sőt a politikai szféra szereplői azonban
nemegyszer keverik a fogalmakat. A nemzet biztonságára gondolva, arról gondolkodva a
nemzeti biztonsági szavak (így külön két szóban) használata lenne indokolt, úgy, mint ez a
Nemzeti Biztonsági Stratégia esetében történt. A formai, kiejtésbeli majdnem azonosság
sok félreértést okozhat, ezért szerencsésebbnek tartanám a szakági stratégiára a
titkosszolgálati egyértelműen megkülönböztető jelzőt alkalmazni. Javaslatom a
titkosszolgálat fogalom bevezetésére egy helyénvaló, pontos és egyértelmű terminus
technicus alkalmazását jelentené, megelőzvén a fogalmak keveredését és a tartalmi
kuszaságot.
Tehát lehet (legyen) „a Magyar Köztársaság titkosszolgálati stratégiája” címmel egy
elsősorban szakmai elvi alapvetést jelentő, de a nyilvánosság számára is hozzáférhető
dokumentum. Ebben az esetben a tartalom és annak megjelenése harmóniában lenne,
minden annak látszana, ami. A szféra egészének, benne a szolgálatoknak és a
tevékenységükre vonatkozó stratégiának a megnevezése döntés és konszenzus kérdése,
talán a mindenre kiterjedő reformfolyamatban egy nem túl lényeges terminológiai kérdés is
megoldható.
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13.2.2.3.

Szervezeti hatalom és konfliktus.429

Az esettanulmány a titkosszolgálatok átszervezése nyomán lezajló hatalmi játszmákat és
konfliktusokat teszi vizsgálat tárgyává szervezetszociológiai nézőpontból.
A 2006 nyarán hivatalba lépett második Gyurcsány-kormány a közigazgatás radikális
átalakítása mellett kötelezte el magát. E nagyszabású terv – a meglehetős magabiztossággal
„államreformnak” elkeresztelt projekt – részét képezte a nemzetbiztonsági szolgálatok
átszervezéséről született elhatározás. Az alábbiakban az e koncepció gyakorlati
megvalósítására tett (felemás eredménnyel zárult) erőfeszítések sajátos nézőpontú,
szervezetszociológiai elemzésére teszek kísérletet.
Egy szervezet átalakítása sosem pusztán technikai kérdés, a struktúrák megváltoztatása
mindenkor a hatalmi viszonyok átrendeződésével jár (ez a megállapítás hatványozottan
érvényes a közigazgatási intézményekre). E tényállás középponti jelentőségének
felismeréséhez közelebb visz, ha megfontoljuk, hogy minden szervezet két funkcionális
alrendszerrel rendelkezik (Jávor-Rozgonyi 2005.):
– a szervezet szakmai alrendszere látja el azokat a feladatokat, amelyek miatt a szóban
forgó szervezetet voltaképpen létrehozták;
– a szervezet hatalmi alrendszere végzi el a szóban forgó szervezetnél dolgozó emberek
munkájának összehangolásával, irányításával, megszervezésével összefüggő
feladatokat.
Bonyolult – és nem is egyértelműen megválaszolható – kérdés, vajon melyik alrendszer bír
nagyobb jelentőséggel egy adott szervezet működésében. Az elért eredmény, a teljesítmény
szempontjából nyilvánvalóan a szakmai alrendszer a fontosabb. Csakhogy a szervezet
éppenséggel akkor működik zökkenőmentesen, és akkor tudja megfelelőképpen ellátni
sajátosan szakmai funkcióit, ha jól irányított (vagyis irányítható) szervezetről van szó. Más
szóval: az a szervezet, amelyben a hatalmi alrendszer rosszul működik, nem tud megfelelni
szakmai feladatainak – legalábbis olyan hatékonysággal nem, amely alkalmas lenne a
szervezet hosszú távú stabil működéséhez. Ebből a szempontból tehát a hatalmi alrendszer
esik nagyobb súllyal latba. A hatalmi logika nézőpontjának elsődlegessége azonban fontos
következményekkel jár. A hatalmi konfliktusok állandósulása például lehetetlenné teszi a
szervezet normális (szakmai) működését, hiszen ebben az esetben az irányítás helyes
mederbe történő visszaterelése és stabilizálása minden egyebet háttérbe szorító feladattá
válik, s csak ezt követően merülhetnek fel egyáltalán a munka racionalizálásának, a
teljesítmény optimalizálásának, a források bővítésének, a belső információáramlás
javításának a kérdései. A hatalmi alrendszer dominanciája biztosítja továbbá a szervezeten
belüli mindenfajta együttműködés összhangját. A gyakorlatban azonban – mint fentebb már
utaltunk rá – korántsem olyan egyszerű megállapítani a két terület egymáshoz való
viszonyát. Valójában kényes egyensúlyról beszélhetünk, hiszen egy szervezet életében
mindenkor megfigyelhető a két alrendszer hatóerejének együttes érvényesülése – vagyis
minden szakmai kérdésnek hatalmi dimenziója is van, és fordítva.
Külön problémát jelent ugyanakkor, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális (mert
valóban össztársadalmi érdeket megjelenítő) tevékenysége miként választható el a maga
saját törvényei szerint működő politikum szférájától. Az itt felmerülő szervezeti konfliktusok
sarokkövét éppen ezen intézmények kettős természete alkotja: a végrehajtó hatalom részét
képező nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége egyfelől politikailag teljes mértékben
meghatározott (minthogy a mindenkori kormány külföldre, illetve belföldre irányuló
hírigényét elégíti ki), munkájuk tehát a hatékonyan funkcionáló államigazgatás eszköze;
másfelől azonban működésük nem rendelhető alá aktuális pártpolitikai érdekeknek (azaz a
kormány a nemzetbiztonsági szolgálatok állományát nem használhatja saját hatalma
erőszakos megtartására vagy az ellenzék cselekvési lehetőségeinek korlátozására). A
jogállamiság alapvető követelményei szerinti működés törvényileg felállított
garanciarendszerének legfontosabb eleme természetesen a parlamenti ellenőrzés, de a
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biztosítékok közt kell megemlítenünk azt is, hogy az Alkotmány 1989-es módosítása a
nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggő kérdések szabályozásához kétharmados
törvényt – tehát széles körű politikai konszenzust – írt elő. Emellett a kormány, miközben
ellenőrzi a szolgálatok törvényes és rendeltetésszerű működését, feladataik végrehajtását, a
szervezeteket közvetlenül irányító főigazgató hatáskörébe tartozó ügyet nem vonhat el,
jogkörének gyakorlásában őt nem akadályozhatja. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy a
nemzetbiztonsági szolgálatok működése a pártpolitika logikája mentén szerveződő
végrehajtó hatalom (vagyis a kormány) felelős döntéseitől nem függetleníthető – éppen ezért
a mindenkori kormányzó (és kisebb részben az ellenzéki) pártok magatartása határozza meg,
mennyiben érvényesülhetnek a mindennapi ügymenetben a valódi szakmaiságot megalapozó
elvek (Várhalmi é. n.: 341-342). Minden rosszindulat nélkül állítható: a szervezeti
átalakításokat kísérő hatalmi konfliktusok forrásvidékét (többek között) a politikai aktorok
felelősségtudatának hiányában lelhetjük meg.
A közigazgatással szemben támasztott követelményeket, valamint a közigazgatás
fejlődéstörténetének tapasztalatait végső soron két alapelvben lehet összegezni: a
közigazgatás demokratizmusában, illetve hatékonyságában. Az előbbi a közigazgatás
politikai jellegéből származó elv, az utóbbi pedig a szervező tevékenységre utal. Látnunk
kell, hogy a közigazgatás demokratizmusa és hatékonysága egymással szorosan összefüggő
tényezők. Egyfelől ugyanis az a közigazgatás, amely pazarló, lassú és koncepciótlan, tehát
nem hatékony, demokratikus sem lehet, hiszen nem tudja kielégíteni a társadalom
legalapvetőbb igényeit. A demokratizmust nélkülöző közigazgatás másfelől viszont nem
lehet hatékony, mivel kirekeszti az ügyek intézéséből, előkészítéséből és mindezek
ellenőrzéséből a lakosságot, illetve annak képviselőit. A fentieket mármost szűkebb
témánkra rávetítve azt mondhatjuk, a demokratikus körülmények között működő
nemzetbiztonsági szolgálatok esetében az alkotmányos-jogállami korlátok a hatékony
munkavégzés akadályait jelentik. A demokratikus berendezkedésű politikai rendszerek
nemzetbiztonságát legfőképpen ugyanis a jogi szabályozás nyilvánossága; az alkotmányos
rend, a jogállamiság védelme; többrétegű (parlamenti, miniszteriális, államfői, kormányfői,
bírósági, ügyészségi) ellenőrzési struktúra; az ellenségkép hiánya jellemzi.
A hatékonyság szempontjának erősítéseként kell értékelnünk azonban azt, hogy noha a
nemzetbiztonsági szervek működéséért az illetékes miniszter tartozik politikai felelősséggel,
a szolgálatok mindennapi operatív irányítása személyileg elkülönül a kormányzati
felügyelettől. Itt kell továbbá kiemelnünk azt is, hogy demokráciákban a nemzetbiztonsággal
összefüggő ügyeknél – szemben a köztörvényes bűnügyek esetével – a törvényi felügyelet az
információk titkosságát is biztosítja.
Szervezetszociológiai mátrixba helyezve az elmondottakat a nemzetbiztonsági szolgálatok
strukturális felépítésének terminológiailag szabatos leírását adhatjuk. Egy szervezet
működésének stabilitását az a törvényi jogszabályi környezet biztosítja, amely lehetővé teszi,
hogy a vezetők és a beosztottak kötelezettségei és jogosultságai világosan lefektetett
alapelveken nyugodjanak. A különféle jogi normák mellett szakmai előírások és
szabályzatok tömege határozza meg a szervezet kialakításának feltételeit és követelményeit.
Mindez azonban még nem elegendő ahhoz, hogy működő képes szervezet jöjjön létre –
ehhez a szervezet saját belső működési és eljárási rendjének, szervezeti és működési
szabályzatának megalkotására is szükség van. Ez utóbbiak az említett jogi környezet révén
válnak legálissá, egyben ezek képezik a továbbiakban a szervezet formális rendjének, a
szervezeti irányításnak, valamint az irányítás hatalmának alapját. A szervezetek eredményes
működése ugyanis a tekintélyviszonyokban megnyilvánuló hatalom nélkül nem volna
biztosítható, vagyis a hatalomnak és a tekintélynek ebben az értelemben funkcionális szerepe
van a szervezetek életében.
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Ennek alapján a szervezeti hierarchiában manifesztálódó alá-fölé rendeltségi viszonyok
három – értelmezési tartományát és hatóerejét tekintve eltérő kiterjedésű – típusát
különböztethetjük meg:
– a tekintélyviszonyok határozzák meg, hogy ki kinek adhat utasításokat, illetve ki kinek
tartozik engedelmességgel – a szervezeteken belül kialakuló munkamegosztás ugyanis
a bonyolult munkafolyamatokat és tevékenységfajtákat egyszerű alapműveletekre
bontotta fel, az egyes résztevékenységek egységes egésszé történő összeállítása, azaz e
tevékenységek koordinálása pedig központi akaratot feltételez (más szóval, a
tekintélyviszonyok az intézményesített, hivatalosan, szabályokban rögzített döntési,
utasítási és ellenőrzési jogköröket jelentik);
– a hatalmi viszonyok a tekintélyviszonyoknál szélesebb területet fognak át, amennyiben
nem pusztán az akarat- és érdekérvényesítési potenciálra vonatkoznak, hanem a
célelérési képességet is magukban foglalják – a hatalmi viszonyok esetében nem
mindegy, ki és milyen mértékben vesz részt a formális struktúra (vagyis a mindenki
számára megfogalmazott, lefektetett és érvényes játékszabályok) kialakításában;
– a befolyási viszonyok mindenkor a hatalom és a tekintély érvényesítésének
mechanizmusára, illetve ennek konkrét módozataira, tehát a hatalmi játszmák
feltételeinek megváltoztatási képességére utalnak (ebben az értelemben pedig a
legtágabb kategóriát alkotják).
Ebből kiindulva a nemzetbiztonsági szolgálatok működési metódusát és irányítási
struktúráját a következőképpen írhatjuk le:
– az ellenőrzés folyamatában részt vevő szereplők (mindenekelőtt a parlamenti ellenzék
képviselői) nyilvánvalóan csupán tekintéllyel rendelkeznek, hiszen a törvényben
számukra világosan és egyértelműen meghatározott jogkörökön kívül tevékenységük
semmilyen hatással nincs a szolgálatok működésére;
– a főigazgatók hatáskörét mint hatalmat definiálhatjuk, mivel feladatuk nem
korlátozódik a már meglévő kereteken belüli tevékenységre, pozíciójukból adódóan
szerepük az irányításuk alá tartozó szervek működési feltételeinek,
munkakörülményeinek kialakításában is meghatározó;
– a miniszter (és természetesen a kormányfő) a tekintély és a hatalom mellett valóságos
befolyással bír a szolgálatok működésére, minthogy kinevezési és feladatkijelölési
jogköre lehetővé teszi számára a hosszú távú, stratégiai koncepciók
szervezetirányításban megjelenő érvényesítését.
Noha a törvény kimerítő aprólékossággal és precizitással szabályozni kívánta a
nemzetbiztonsági szolgálatok működését, azok valóságos funkcionálásával és szervezeti
struktúrájával szemben már ekkoriban – tehát a kilencvenes évek közepe táján – komoly
fenntartások fogalmazódtak meg (Várhalmi é. n.: 214-215):
– a rendszerváltást közvetlenül követő években (az első kormányzati ciklus idején)
jelentős mértékű – javarészt indokolatlan – politikai tisztogatás zajlott a
szolgálatoknál, melynek folyományaként többéves (esetleg évtizedes) gyakorlati
tapasztalattal rendelkező hírszerző és elhárító tisztek hagyták el az állományt,
beindítva így egy kontraszelekciós spirált az utánpótlás területén;
– az egyes szolgálatok egymástól függetlenül – gyakran párhuzamos feladatellátással –
működtek, alacsony szintű koordináció mellett;
– az egyértelmű és pontos célkitűzések hiánya, a kapkodva végigvitt átszervezések, a
létszámleépítések miatt a szolgálatokon belül fellazult a rend és a fegyelem;
– a piacgazdaságra történő átállás súlyos társadalmi megpróbáltatásai oda vezettek, hogy
a gazdasági, műszaki és tudományos hírszerzés szinte teljesen leépült;
– szervezettség tekintetében egyre mélyülő szakadék mutatkozott a főváros és a vidék
között, ami a térségbeli fejlemények (pl. délszláv konfliktus) ismeretében különösen a
határ menti területeken okozhatott volna súlyos problémákat;
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– a hirtelen bekövetkezett külpolitikai orientációváltás nyomán nemzetbiztonsági
szempontból rendkívül fontos és értékes adatbázisok, kódok, személyi adatok
kerülhettek illetéktelen külföldi kezekbe;
– túl kevés energiát fordítottak a szolgálatoknál a belbiztonsági feladatok elvégzésére,
ami az alvilág szerves beépülésének veszélyét is magában hordozta.
Röviden: hatékonyság és gazdaságosság szempontjából a titkosszolgálatok teljesítménye
ebben az időszakban meglehetősen gyenge volt, ami a nemzetbiztonsági kockázatok jelentős
mérvű növekedését vonta maga után. Az ennek a helyzetnek az orvoslására született
megoldási javaslatok szerint a szolgálatok teljes körű újjászervezésének keretében szükség
volna (Várhalmi é. n.: 215-216):
– a szolgálatok munkájának összehangolására a felesleges párhuzamos tevékenységek
kiküszöbölése, az átfedések megszüntetése, illetve egyáltalán a meglévő erőforrások
hatékonyabb (ésszerűbb) kihasználása érdekében;
– a polgári és a katonai szolgálatok közös szakember-, eszköz-, információs, gazdasági
és kiszolgáló bázisának megteremtésére az egyes szervezetekben összpontosuló
hatalom szétforgácsolódását, illetve a szolgálatok egymás ellen való kijátszhatóságát
megakadályozandó;
– valamennyi minisztériummal és minden jelentősebb állami intézménnyel közösen egy
összekötőkből álló koordinációs bizottság felállítására bizonyos szakmai programok és
érdekek támogatásának céljából;
– a különféle érdekvédelmi szervezetek, kamarák bevonásával a gazdasági (privát)
szférával való kölcsönösen előnyös – a vállalatok számára fontos információk
megszerzését, a szolgálatok számára pedig bevételi forrást jelentő – együttműködés
kialakítására;
– a mindenkori kormányzathoz fűződő politikai lojalitásnak, illetve a szakértelem
kritériumainak együttes (kiegyensúlyozott) étvényesítésére.
Összefoglalva az eddigieket: a hosszan tartó vajúdás után megszületett törvényi szabályozás
ellenére a nemzetbiztonsági szolgálatok rendszerváltás utáni történetében a tekintély-,
hatalmi és befolyási viszonyok fokozatos „szétcsúszása" volt megfigyelhető; az így
megszilárduló diszfunkcionális működés nyomán a demokratizmus-hatékonyság, illetve a
politika-szakmaiság törésvonalak is élesebb kontúrt kaptak; ez azután az elsősorban
financiális megfontolásokat szem előtt tartó második Gyurcsány-kormány mozgásterét is
alapvetően behatárolta.
13.2.2.3.1.

Reformkoncepciók és a valóság.

Először 2006 nyarán született egy pénzügyminisztériumi kormány-előterjesztés a
Nemzetbiztonsági Hivatal, valamint az Információs Hivatal összevonásáról, ám a
takarékossági célú tervből végül nem lett semmi. Az átszervezési lendület azonban nem
hagyott alább: a nagyobbik kormánypárt kebelén működő nemzetbiztonsági munkacsoport
(amelynek nagyjából a fele dolgozott korábban a szolgálatoknál munkatársként vagy külső
szakértőként) új változatot készített, emellett pedig maguk a titkosszolgálatok is
kidolgoztak egy saját verziót. 2007 januárjában pedig kormányhatározat született arról,
hogy meg kell vizsgálni a nemzetbiztonsági szolgálatok az államháztartás
kiegyensúlyozottságát prioritásként kezelő átalakításának lehetőségeit. E tervezetekben a
következő elképzelések láttak napvilágot a szervezeti felépítés megváltoztatására
vonatkozóan:
– Megfogalmazódott az úgynevezett funkcionális átszervezés gondolata, vagyis a
polgári és a katonai hírszerzés összevonásának, illetve másik oldalról a polgári és a
katonai elhárítás egyesítésének az ötlete. Az indokok között szerepelt az egykori
állambiztonsági struktúrát jellemző egységes hírszerzés-elhárítás életképtelenségére
való hivatkozás. Emellett felmerült az is, hogy a hírszerzők és az elhárítók közös
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kiképzése konspirációs okokból nem oldható meg, s hasonló megfontolásból nem
képzelhető el a személyzeti és pénzügyi adatok egységes kezelése sem.
– A szervezeti összevonások szükségszerű következményeként jelentős mértékű (a
pénzügy, a logisztika és a képzés területeit érintő) létszámleépítések is szerepeltek az
előirányzatokban. Mind az öt szolgálatnál működtek ugyanis titkárságok és más
párhuzamos részlegek, a tervezett összevonások révén viszont becslések szerint a
működési költségek 10-20%-át meg lehetett volna takarítani. Az így „felszabaduló”
munkaerő egy részét pedig a külképviseletek védelmét ellátó, később felállítandó
Külügyi Biztonsági Szolgálatnál lehetett volna foglalkoztatni (addig ugyanis a
diplomaták közül önkéntes jelentkezés alapján választották ki erre a feladatra az
embereket, akik gyakran nem voltak a célnak megfelelően kiképezve).
– Felvetődött egy egységes védelmi minisztérium létrehozásának terve is, amely
ellátná a honvédelmi, a rendvédelmi és a nemzetbiztonsági szervek irányítását (ami
jelenleg három miniszter dolga).
– Megfontolás tárgyává tették a politikai és a szakmai felelősség újbóli
szétválasztásának kérdését (az utóbbit a főigazgatókra ruházva át). A Horn-kormány
idején (1996-ban) ugyanis úgy változtattak a rendszeren, hogy onnantól fogva az
irányító miniszter kezében összpontosult mindkét funkció.
– Napirendre került a parlamenti ellenőrzés rendszerének kiigazítása is. A
nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény például felsorolta ugyan a szolgálatok
működését ellenőrző országgyűlési Nemzetbiztonsági Bizottság feladatait, de nem
definiálta a Honvédelmi Bizottság katonai szolgálatokat érintő jogosultságait.
Az átfogó titkosszolgálati reform azonban 2007 őszére kifulladt, s lényegében a
Nemzetbiztonsági Hivatal szervezeti rendjének szeptember 1-jén érvénybe léptetett,
kétségkívül jelentős átformálására korlátozódott (melynek során a műveleti igazgatóságok
számát négyről háromra, a főosztályok számát a felére, az osztályok számát pedig a
harmadára csökkentették). A fenti elképzelések közül kizárólag a létszámleépítésekre
vonatkozó tervek realizálódtak. A polgári titkosszolgálatokat irányító tárca nélküli
miniszter ezzel kapcsolatban hatékonyságnövelésről, a párhuzamosságok kiszűréséről,
gyorsabb információáramlásról, végső soron az optimális szervezeti rend kialakításáról
beszélt. Sokatmondó tény, hogy a társszervek átalakításával összefüggésben a kormány
illetékesei már kerülték a „reform” kifejezés használatát, s csupán a szolgálatok kisebb
lépésekben levezénylendő, folyamatos korszerűsítését emlegették.
De milyen hatalmi játszmák és szervezeti konfliktusok vezettek e felemás (különösen a
kezdeti reformlendület erejéhez viszonyítva sovány) eredményhez? Hogy e kérdésre helyes
választ adhassunk, s a főbb törésvonalakat azonosíthassuk, mindenekelőtt a konfliktusok
legfontosabb alaptípusait kell fogalmilag megkülönböztetnünk:
– érdekkonfliktusról akkor beszélünk, ha a szükségletek kielégítése kapcsán a felek
érdekei egymással ütköznek (érdekkonfliktusok tehát a szükségletjellegű dolgok
megszerzésének, illetve elosztásának viszonylatában jelentkeznek);
– hatalmi konfliktusnak nevezzük az érdekek mögötti erőpozíciók újraelosztásának a
felek részéről bejelentett igényét (a hatalmi konfliktusok tehát a szükségletek egész
elosztási rendszerének újradefiniálásáért folynak);
– kulturális konfliktus a felek eltérő értékpreferenciáinak és attitűdjeinek találkozási
pontjain kialakuló feszültségekből támad;
– az érzelmeken, előítéleteken, rokon- és ellenszenveken alapuló személyes jellegű
konfliktusok legtöbbször más konfliktusokhoz kapcsolódó kísérőjelenségekként
lépnek fel (szerepük tehát az alap konfliktus felerősítésében, megoldásának
megakadályozásában van).
Vizsgált témánk szempontjából a fenti tipológiát az alábbiak szerint konkretizálhatjuk:
– Érdekkonfliktus: kormány-szolgálatok személyi állománya.
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Egyes vélemények szerint valójában a titkosszolgálati lobbi gáncsolta el a reformot,
elsősorban az összevonásokkal együtt járó jelentős létszámleépítésektől tartva. A
szolgálatokat belülről ismerő szakértők azonban mindezt szakmai érvekkel is alá
tudták támasztani. Eszerint a nemzetbiztonsági funkciókat ellátó szervezeteknél
éppen az esetleges visszaélések elkerülése végett találták ki, hogy még viszonylag
magas beosztású középvezetőknek is csak egy-egy munkafázisra legyen rálátásuk, ha
viszont az átszervezések következményeként (tehát a párhuzamosságok
kiküszöbölésének hatására) egyszerre tucatnyi vezető kerül új helyre, az
gyakorlatilag hónapokig megbéníthatja az intézmény normális működését. Az
információáramlás gyorsításának szándéka ugyanezeket a veszélyeket hordozza – a
bonyolult, soklépcsős hierarchiának ugyanis kontrollfunkciója is van, mivel így több
szakaszban van mód a nem kellően megalapozott vagy nem megfelelően értékelt
információk továbbításának megakadályozására. Mindenesetre az tény: a szerkezeti
egyszerűsítés nagyban megkönnyíti a kormányzati felelősök dolgát, hogy a
korábbinál mélyebben beleláthassanak, sőt megrendelőként akár bele is szólhassanak
a szervezet munkájába.
– Hatalmi konfliktus: kormány-ellenzék; titokminiszter-honvédelmi miniszter.
A legnagyobb ellenzéki párt már előre jelezte, hogy a nemzetbiztonsági szervek
tervezett összevonását csak abban az esetben támogatja, ha az nem vonja maga után
a szolgálatok költségvetésének lefaragását, illetve, ha az nem jár politikai
tisztogatással (az átszervezés kétharmados parlamenti többséget igényel). A kisebbik
ellenzéki párt részéről pedig felvetődött: az összevonások nélkül is hatékonyabbá
lehetne tenni a rendszert, az egységesítéssel ugyanis a szervezetek közötti rivalizálás
belső konfliktussá válhat, ami akadályozza a rendes működést. Kormányzati részről
úgy érveltek, hogy az átalakításra nem azért van szükség, mert a szolgálatok rosszul
működnek, hanem azért, mert alkalmazkodni kell a megváltozott körülményekhez. A
funkcionális összevonás terve mindazonáltal a titkosszolgálatokat irányító két
kormánytag között is kiélezett helyzetet teremtett. E nézet különbség felszínre
kerülése nyomán kiderült, a Honvédelmi Minisztériumnak igen jó a
„szervezetmegtartó képessége”: minden, védelmi kiadásként elszámolható
költségvetési tételre szüksége van ugyanis ahhoz, hogy csillapítsa a NATOberkekből időről időre érkező kritikákat, miszerint Magyarország keveset költ
honvédelemre. A minisztériumon belül elkészített elemzések azt bizonyították, hogy
bármilyen reform – legalábbis átmenetileg – negatívan hatna a szolgálatok és a
Magyar Honvédség működésére, a funkciók egyesítése pedig azzal járt volna, hogy a
megszüntetett katonai titkosszolgálatokat újra kellett volna szervezni, immár a
polgári szolgálatok részeként. A funkcionális összevonással szembeni ellenszegülés
világosan jelezte, hogy a szolgálatok egymástól tisztes távolságot tartva igyekeznek
tevékenykedni. Arra a felvetésre például, hogy a két hírszerző hivatal tevékenysége
sok esetben átfedéseket mutathat, így szükség lehet az információk
keresztáramoltatására, a Honvédelmi Minisztérium egyrészt cáfolta a két szervezet
közötti állítólagos párhuzamosságokat, másrészt az információcserével kapcsolatban
leszögezte, nem kell mindenkinek mindent tudnia. Hasonlóan konspirációs
megfontolásból vetették el például a közös kiképzés lehetőségét, mondván, a
későbbiekben káros is lehet, ha túl sokan ismerik egymást. Ilyen előzmények után
nem meglepő, hogy végül már a titokminiszter is úgy kommentálta az Állami
Számvevőszék ez ügyben lefolytatott vizsgálatát, mint ami nem igazolja az
összevonást.
– Kulturális konfliktus: a rendszerváltás előtt-után állományba kerülők.
A Nemzetbiztonsági Hivatal átszervezésekor kiderült, hogy a szervezetet már jó ideje
megosztja a rivalizálás és a politikai ellentét, amelynek egyik pólusán a baloldali
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érzelmű idősebb, a másikon az állítólag befolyásosabb középgeneráció található. Ez
utóbbi tagjainak jobboldali szimpátiája onnan eredeztethető, hogy ők az Antallkormány idején kerültek fiatal tisztként pozícióba. Az eltérő politikai
szocializációból fakadó feszültségek a strukturális reformok kivitelezésére is
bénítólag hatottak.
– Személyes jellegű konfliktus: a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának
kinevezése.
A Nemzetbiztonsági Hivatalt megbízott főigazgatóként 2007 nyara óta vezető Laborc
Sándor dandártábornok személye kezdettől fogva heves vitákat váltott ki: elsősorban
szakmai múltja miatt került ellenzéki pergőtűzbe (vagyis azért, mert Moszkvában, a
köznyelvben csak KGB akadémiának nevezett állambiztonsági karon végezte
felsőfokú tanulmányait), de ellenérvként felmerült az is, hogy úgymond „kívülről”,
az Információs Hivataltól érkezett. Laborc ráadásul úgy hajtotta végre a hivatal
átszervezését, hogy esetleges utódját kész helyzet elé állította. Mindezek
következtében a parlamenti bizottsági meghallgatáson nem kapta meg a többséget
(ami persze jogilag nem jelent akadályt – a polgári titkosszolgálatokat irányító tárca
nélküli miniszter a bizottsági szavazás eredményétől függetlenül is felterjesztheti
kinevezésre a főigazgató-aspiránsokat a miniszterelnöknek). Mindenestre a miniszter
a saját személye elleni politikai támadásról beszélt, a bizottsági kudarcot azzal
magyarázva, hogy a megbízott főigazgató által korábban levezényelt szervezeti
átalakítás (amelynek hivatalos indoka az ésszerűsítés volt) megszüntette a belső
információk ellenzék felé történő kiszivárgását. Akár a személyes presztízs, akár az
átszervezés miatt Laborc iránt érzett hála okán, de a titokminiszter innentől
hajthatatlanná vált, a végsőkig kitartva jelöltje mellett. Mindez azonban azzal a
veszéllyel járt, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal egészére az átpolitizáltság, sőt a
külföldi (orosz) befolyás árnyéka vetül.
A kormány tehát – meglehetős vehemenciával – úgy vágott bele a reformba, hogy közben
elmulasztotta feltérképezni az így kirobbant konfliktusok várható következményeit, azok
lefolyását: nem pusztán a konfliktusban részt vevő különféle szereplők erőviszonyainak
elemzése maradt el, de még a potenciális „szövetségesek" bebiztosítására sem került sor
(jellemző, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal élére jelölt személy bizottsági meghallgatása
azért nem járt sikerrel, mert az azonos számú támogató és elutasító szavazatok mellett a
koalíciós partner delegáltja tartózkodott). Az ehhez hasonló szervezeti konfliktusokra rakódó
terhek egyik nagy csoportját a szereplők közötti hatalmi viszonyok átrendeződésével – de
legalábbis megváltozásával – lehet összefüggésbe hozni. A változásoknak alapvetően két
típusát különböztethetjük meg:
– a relatív hatalmi pozíció csökkenéséről akkor beszélünk, ha maga a szereplő nem
veszíti el ugyan hatalmi eszközeit, „csupán” a hasonló eszközökkel rendelkezők köre
bővül;
– az abszolút hatalmi pozíció csökkenéséről akkor beszélünk, ha a konfliktus kitörése
előtti állapothoz képest csökken a szereplő presztízse, szűkül szóba jöhető
partnereinek köre, kiapadnak erőforrásai, megszűnnek kapcsolatai, megrendül az
iránta megnyilvánuló bizalom.
A kormány esetében az utóbbi eshetőségről nyilvánvalóan nem beszélhetünk, hiszen
alkotmánytechnikai értelemben továbbra is ugyanazokkal a hatalmi lehetőségekkel
rendelkezik (hatásköre, felelőssége, a rendelkezésére álló eszközök nem változtak).
Viszonylagos hatalmi helyzete azonban a konfliktus ellenérdekű szereplőinek határozott
fellépése következtében jelentős mértékben sérült.
A szervezeti konfliktusok mindazonáltal olyan intézményesülési folyamatok előtt nyitják
meg az utat, amelyeknek hatása beépül a szervezeti kultúrába is: más lesz a szervezetek
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közötti együttműködés formája és jellege, más értékek is megjelennek a szervezetekben,
fokozódik az egyes szervezeti egységek egymástól való elkülönülése, ami azután kisebb,
önálló, belső kohézióval rendelkező, kifelé ellenséges magatartást tanúsító szubkultúrák
kialakulását is eredményezheti. Más szóval, a konfliktusok terhei általában az
intézményrendszer hatalmi struktúrájában, kapcsolati hálójában, szervezeti kultúrájában és
interperszonális viszonyaiban tárgyiasulnak.
A második Gyurcsány-kormány azon igyekezete, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok
működési és intézményi rendszerét gyökeresen átalakítsa, egyértelműen hajótörést
szenvedett. A fentiekből levonható legfontosabb konklúzió éppen az, hogy ez a kudarc a
további kabinetek esetleges reformpróbálkozásainak keretét is jó előre kijelöli.
13.2.2.3.2.

A nemzetbiztonsági szolgálatok
rendszerváltás utáni években430

költségvetésének

csökkenése

a

Az alábbi költségvetési elemzést meg kell csinálni folytatólagosan 1990-től napjainkig és
évente aktualizálni, mivel egyértelmű, hogy a nemzetbiztonsági tevékenység hatékonysága
is arányban áll a költségvetési lehetőségek mértékével. Az elmúlt húsz év költségvetési
mértékéből, arányaiból, tendenciájából le kell vonni azt a következtetést, hogy a speciális
biztonsági-védelmi feladataik, az ország érdekérvényesítéséhez, a kormányigényesség
teljesítéséhez milyen anyagi forrásokra van szükség. Az egyedüli kiszámíthatóságot
biztosító megoldás az, ha a mindenkori GDP százalékában meghatározzák a biztonságivédelmi kiadások együttesét és ebből meghatározzák a nemzetbiztonsági szolgálatok
százalékos arányát. Ez esetben lehet tervezni, igényelni, biztonsági szolgáltatást nyújtani, a
költségvetés mértékében. Ekkor lehet harmonizálni a nemzetbiztonsági szolgálatok rövidközép - hosszútávú programjait, feladatait, működését.
A Parlamentben a nemzetbiztonsági szolgálatokat érintő megnyilatkozásokban előkelő
helyet foglal el a költségvetési előirányzatok tárgyalása, vitái során a nemzetbiztonsági
szolgálatok helyzete.
Ezzel összefüggésben több politikai jellegűnek minősíthető megnyilatkozás is történt, mint
például: a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, ahol a vonatkozó javaslatokat megvitattuk, a
bizottság kormánypárti többsége hallani sem akart semmiféle költségcsökkentésről, sőt
komoly formában elhangzott az a javaslat, hogy a költségeket növelni kellene.
Azt hiszem végső soron az a kérdés – hogy milyen költségtényezővel dolgozzék,
dolgozzanak a biztonsági szolgálatok – tulajdonképpen filozófiai kérdés. Annak a
filozófiának a kérdése, hogy mi teszi egy társadalmat stabillá, mi teszi a nemzet életét
biztonságossá. Nekem az a véleményem, hogy ezekben a dolgokban a stabilitás,
tulajdonképpen a biztonság dolgában a biztonsági szolgálatoknak van a legkisebb
szerepük. (Kőszeg Ferenc interpellációja a költségvetés vitájában: 1990.12.28. Parlamenti
Könyvtár: 0650317).
A költségvetési támogatás alakulásának komplex következményei a szolgálatokra
egyértelműen meghatározóak.
A szolgálatok 1991-1996 közötti költségvetési adataiból következő tendenciák áttekintése
alapján megállapítható, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok – 1990-től fokozatosan –
növekvő alapfeladataikat, az állandóan változó biztonságpolitikai környezet által indukálta
belső átalakulásukat, működési irányaik és pozícióik áthelyezését folyamatosan 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.
Ezekből jól látható, illetve szemlélteti a rendelkezésre álló támogatás inflációs
értékvesztését. Az 1990 óta folyamatosan tartó reálérték csökkenést az utolsó két év
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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 infláció okozta értékvesztést voltak kénytelenek
elszenvedni, hanem a GDP-ből is fokozatosan kevesebb részt kaptak, így súlyuk az állami
szféra más területeihez képest is leértékelődött. Ez a tendencia csak 1996-ban tört meg. A
folyamatos növekedés a kormányzati beruházások terén tapasztalható, amely elősegítette a
szolgálatok technikai szinten tartását, illetve – elsősorban a szakszolgálatnál – több év után
a fejlesztés megindítását tette lehetővé.
Az elemzés tárgyává tett költségvetési jellemzők igazolják, hogy a szolgálatok
működőképességének fenntartásához alapvetően szükséges kiadásoknál 1991-1996 között
restrikciós folyamat érvényesült. Ennek hatására a szolgálatok tartalékai elfogytak,
készleteik leapadtak, a szükséges javítások, pótlások, cserék halasztódtak. A felismerhető
tendencia az, hogy míg a dologi kiadások aránya az összes kiadásokban állandóan
csökkent, addig – mint a társadalom minden területét érintően a dologi kiadásokon belül
folyamatosan emelkedtek a működési feltételek biztosításához elengedhetetlenül szükséges
összegek. Mindennek finanszírozása csak más területek háttérbe szorításával volt
biztosítható.
A folyamatosan egyre konkrétabbá váló és mennyiségileg is növekvő kormányzati
igényekkel szemben a szolgálatok működési költsége reálértékben évről-évre csökkenő
tendenciát mutat.
A jogszabályi környezet változása és konkrét kormányzati intézkedések hatásaként a
szolgálatok új feladatokat kaptak, illetve jelentősen növekedett az alapfeladataikkal
kapcsolatos külső elvárások szintje és mennyisége. Új feladatként jelentkezett többek
között a nemzetbiztonsági ellenőrzés és védelem, a proliferációs, a pénzmosás és a feketegazdaság elleni küzdelem.
A változások ellenére a szolgálatok nem részesültek támogatásnövelésben (Dr. Lénárt
Ferenc: Nemzetbiztonsági Szolgálatok ma, Belügyi Szemle 1996. december, 64-73.o.).
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének sajátosságaiból adódóan
elsősorban magasan kvalifikált, kiemelkedő tudású szakemberekre van szükségük, így az
állami szférához képest is igen magas a diplomás, nyelvet, vagy nyelveket beszélő
munkatársak aránya. A fokozott követelményekkel szemben azonban reálbérük és
reáljövedelmük évről-évre romló tendenciát mutatva 1991-hez képest 1996-ra jóval 70 %
alá esett vissza. Mindebből következően már szinte lehetetlenné vált a megfelelő
végzettségű és képességű pályakezdő munkatársak felvétele, de az állomány megtartása is
komoly gondot jelent.
A költségvetési hatások összegzése: A fentiekben részletezett elemzés, valamint a
tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy az elmúlt évek költségvetési politikája,
takarékoskodása nyomán a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál visszafordíthatatlan
folyamatok mentek végbe. Az átalakítással járó létszámcsökkentés következtében a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hatékonysága – a jogszabályokban rögzített lehetőségek
ellenére – csökkent. Tevékenységükben nem következett be megfelelő irányú változás.
A költségvetés kimutatható trendje alapján megállapítható, hogy amennyiben a reálérték
vesztés tovább folytatódik a hivatalok működési költségvetésének determinációs foka
(azaz a költségvetésnek az a része, amelyet mindenképpen ki kell fizetni, így pl.: a
működés alapköltségei stb.) oly mértékben növekszik, ami az alaptevékenység
végrehajtását is veszélyeztetheti.
Az előzőekben bemutatott költségvetési folyamatok reális lehetőségként prognosztizálják,
hogy egy kritikus finanszírozási szint alá süllyedve a hivatalok működésképtelenné
válhatnak. Ez az ország bel- és külpolitikai helyzete, az euróatlani integrációjának esélyei
szempontjából komoly károkat okozhatnak.

884/1098

13. A nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőnk biztosítékai

Pozitív irányú elmozdulás csak akkor remélhető, ha a feladatorientált végrehajtáshoz
kiegyensúlyozott költségvetési finanszírozás kapcsolódik, valamint megszűnik a
szolgálatok évről-évre jellemző költségvetési támogatásának kiegyensúlyozatlanság. Ez
biztosíthatja a nemzetbiztonsági tevékenység egyik legfontosabb elemét képező – technikai
és humán – forrásépítés hosszú távú kiegyensúlyozott finanszírozását igénylő, de
hatékonnyá váló „beruházást".
Ennek érdekében meg kellene állítania a szolgálatok költségvetésének folyamatos
értékvesztését, amellyel – többek között – biztosítani lehet a minőségileg képzett állomány
megtartását, valamint anyagi megbecsülését.
13.2.2.4.

A nemzetbiztonsági törvény korszerűsítése

A nemzetbiztonsági szolgálatok reformjával szorosan összefügg a nemzetbiztonsági törvény
korszerűsítése, módosítása. Mind a reform, mind pedig a módosítás kétharmados parlamenti
döntést igényel.
13.2.2.4.1.

Korszerűsítésre szorul a nemzetbiztonsági törvény?431

A nemzetbiztonsági törvény elfogadása óta eltelt 13 évben megváltozott a nemzetközi
biztonsági helyzet: a törvény alkotásakor a belső illetve az országot fenyegető bilaterális
veszélyekre koncentráltak, azóta azonban a veszélyforrások internacionalizálódtak, és ezt
meg kellene jeleníteni a törvényben is – mondta Kocsis Kálmán nyugállományú
vezérőrnagy, az Információs Hivatal volt főigazgatója (1990-1996) egy csütörtöki
előadáson Budapesten.
A volt főigazgató a Geopolitikai Tanács Közhasznú Alapítvány konferenciáján kiemelte: a
törvény előkészítésekor az országot fenyegető legfontosabb veszélyek bekerültek a
törvénybe, azok, amelyekkel szemben a nemzetbiztonsági szolgálatoknak fel kell lépniük.
De ma már valamennyi titkosszolgálat a nemzetközi terrorizmus elleni fellépést határozza
meg legfontosabb feladatának, ezt követi a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni
küzdelem, a tömeges illegális migráció elleni fellépés, a nemzetközi szervezett bűnözés
elleni fellépés, és csak utána jön a kémkedés elleni védekezés – magyarázta.
Emlékeztette rá: a törvény készítésekor "a multilaterális titkosszolgálati együttműködés
nem volt kiforrott, vagy minket nem engedtek a közelébe". Azóta azonban sorra jönnek
létre a titkosszolgálati együttműködő szervezetek, ennek pedig tükröződnie kellene a
törvényben is, például rögzíteni kellene, hogy milyen engedélyekhez kötött a nemzetközi
információcsere, mik az operatív együttműködés keretei.
A jövőben várhatóan nemzetközi szabályozás születik egyes, a terrorizmussal kapcsolatos
tevékenységek ellenőrzésére, példaként hozva fel az állampolgárok kiadását a kiadatási
eljárást megkerülésével, a titkos börtönök ügyét, a foglyok kínzását illetve a repülési
engedélyek nélküli fogolyszállítások ügyét – mondta.
Az Információs Hivatal egykori vezetője hozzátette: nemcsak megváltoztak a prioritások,
de megjelentek olyan új, nem tipikusan titkosszolgálati feladatok – mint a megélhetési
migráció, a gazdasági és pénzügyi biztonság, az infrastruktúrák biztonsága –, amelyekről
csak a titkosszolgálatok képesek a megfelelő információkat beszerezni és elemezni, és ezt
is törvénybe kéne foglalni.
A szakember szerint indokolt lenne a magánbiztonsági cégek bevonását a titkosszolgálatok
munkájába, mert – mint emlékeztetett rá – az Amerikai Egyesült Államokban a
nemzetbiztonsági szempontból fontos objektumok 85 százalékát magánbiztonsági cégek
őrzik, és azok elsőként találkoznak a "gyanús jelekkel", ezért rengeteg "kezdeti
információ" érkezhet tőlük.
Felhívta a figyelmet arra, hogy véleménye szerint sok az öt szolgálat Magyarországon,
nemcsak drága, de – mint mondta – "a széttagoltság csökkenti a munka hatékonyságát is".
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Jelenleg öt titkosszolgálat van Magyarországon: a Nemzetbiztonsági Hivatal, a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Információs Hivatal, a Katonai Biztonsági Hivatal és a
Katonai Felderítő Hivatal. Megjegyezte: a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat nem is
tekinthető titkosszolgálatnak, inkább egy "szolgáltató szerv", kapacitásának 60 százalékát
most is a rendőrség köti le.
Kocsis Kálmán szerint a nemzetbiztonsági törvény "rendkívül gyenge pontja" a
titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezése. Emlékeztetett rá: a
rendszerváltozás előtt egy osztályvezető engedélyezhette a lehallgatást, ma bírói illetve
egyes esetekben igazságügyi miniszteri engedélyhez van kötve.
Mint mondta, azzal, hogy az igazságügyi miniszter egyben rendvédelmi miniszter is lett,
"itt egyfajta összeférhetetlenség határára jutott a dolog", és indokoltnak tartaná a törvény
megváltoztatását úgy, hogy csak bírói engedéllyel lehessen ilyen tevékenységet végezni.
A politika és szolgálatok kapcsolatáról szólva elmondta: változtatni kell a titkosszolgálati
vezetők kiszolgáltatottságán, mert jelenleg a miniszterelnök tetszése szerint válthat le
titkosszolgálati vezetőt, nem köteles figyelembe venni a parlamenti ellenőrző szerv, a
nemzetbiztonsági bizottság véleményét.
Kocsis Kálmán szerint a bizottság véleményének kötelező ereje, a főigazgatók határozott
időre történő kinevezése és a kinevezésnek a köztársasági elnök kezébe helyezése
biztosíthatná azt, hogy a titkosszolgálatok vezetői "ne legyenek a politika szolgálólányai",
tudjanak nemet mondani a tisztességtelen kérésekre.
Megjegyezte: a titkosszolgálatokat érintő botrányok a politikai erők közötti
csatározásokról szólnak, és a legnagyobb bajuk, hogy "erkölcsileg koptatják a
szolgálatokat".
13.2.2.4.2.

Jogtechnikai gondolatok a nemzetbiztonsági törvény újraszabályozásához432

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény egyes jogintézményeit
újra kellene gondolni. Nem új keletű törekvés a reform gondolata, 1997 körül már kellő
markánsággal megfogalmazódott ez az igény, úgy szakmai, mint kormányzati körökben.
Érdemes áttekinteni röviden a tárgy jogfejlődését. Az alapvető cél az, hogy – a
titkosszolgálatok alkotmányos megerősítést kapjanak.
– Jogi szabályozás: 1975-1990.
A jelenleg hatályos és az elmúlt 25 esztendőben használatos jogi szabályozás abban
közös volt, hogy kiemelt állami feladatként kezelte a fennálló politikai, társadalmi
berendezkedés biztonsági kérdéseit. Az állami rend megvédése az adekvát szervek azon
képessége, amellyel a (többnyire) jogellenes emberi magatartásokból származó
veszélyeket időben felismerik. Ez információszerzést és elhárítást jelent. És ebben az
értelemben teljesen mindegy a terminus technicus, azaz állambiztonsági vagy
nemzetbiztonsági érdekeket, érdekvédelmeket nevezünk meg. Természetesen ez nem
azt jelenti, hogy e két fogalom egyéb tartalmi jegyei egybeesnének.
A hatályos jogi szabályozás tehát egyrészt állambiztonsági, másrészt nemzetbiztonsági
tárgyként nevesíti a védendő jogi tárgyat. Mivel e két fogalom nem egymás
szinonimája lássuk milyen szempontok szólnak az 1989-es rendszerváltáskor született
nemzetbiztonság kifejezés mellett.
Az alkotmányos demokrácia a diktatúrával szemben elveti az egypólusú politikaitársadalmi berendezkedést. A polgár magának követeli a törvényhozói, a végrehajtói és
a bírói hatalmat, konszolidált viszonyok között többségi akarattal átszervezi ennek
szerveit. Ez történt 1989-től nálunk is. És ez történt lényegileg azonos időszakban a
volt szocialista tömb valamennyi országában. Az új hatalmi berendezkedések új
bürokráciát szültek, az új jogrend a maga képére formálta az igazgatást. A
demokratikus politikai intézményrendszer gyökeresen elvette és lebontotta az
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állambiztonsági hierarchiát, annak a monolitikus politikával összefonódott vezetőit,
tagjainak kompromittált részét leválasztotta az új biztonsági szervezettől.
A köztársasági alkotmányos berendezkedés generálisan újrafogalmazta a biztonsági
prioritásokat, amelyekből természetesen kikerültek az előző érák elhárítási kategóriái,
biztonsági paneljei, úgymint a politikai másként gondolkodás, az ellenségkép. A mai
biztonsági szervezetek alaprendeltetése az
• alkotmányos rendvédelem,
• hazánk nemzetbiztonsági érdekvédelme,
• szuverenitásának, politikai és társadalmi (ezzel összefüggő gazdasági)
függetlenségének biztosítása.
A demokratikusan felépülő és minőségileg mobilizálódott többpárti hatalom követeli a
nemzet egészének biztonságát. Ebben a tekintetben lényegesen stabilabb, szélesebb
alapokon nyugvó az alap- felépítmény struktúra, mint a diktatúra államában. A politikai
pluralizmust garantáló jogrendünk nem tart igényt kormányzati politikát tagadó nézetek
megsemmisítésére, az éppen hatalmat gyakorló politikai tömb nem tartja elhárítási
kategóriának az éppen ellenzékhez lévő tábort. Ez az államberendezkedés a nemzet
minden tagját szabad polgárként kezeli, nem állít fel ellenségképet.
A mai biztonsági erők ezt a politikai értéket védik és oltalmazzák a parlament, azaz a
civil kontroll felügyeletében. Ez pedig objektíve zárja ki a kormányzati-közigazgatási
hatalom hatalmának a biztonsági erők igénybevételével történő megtartását.
A fentiek tükrében jelen tanulmány szerzőjének az a következtetése, hogy az 1974. évi
17. számú tvr.-t az állam- és közbiztonságról sürgősen hatályon kívül kellene helyezni.
Jogi élete, az „állambiztonság” kategóriája egyaránt zavaró és indokolatlan.
– Az átmenet kora (1990-1995).
A rendszerváltást jelképező köztársasági alkotmány kihirdetése – 1989. Október 23. –
hazánkban nem forradalmi viszonyok között történt, a jog hegemóniája erre gyökeres
változás egésze alatt mind a régi, mind az új politikai tényezők tiszteletben tartották. A
jogrend – teljes átalakítása mellett – biztosított a végrehajtó hatalom újjászületését, az
egykori állambiztonsági szolgálatról szóló 1974. évi 17. számú tvr. mellett megszületett
az 1990. évi X. törvény, amelynek tárgya a titkosszolgálati eszközök és módszerek
átmeneti szabályozása volt. A két jogszabály egymás mellett élt!
Az új törvény legfontosabb rendelkezése az volt, hogy megszüntette az addigi
igazgatási struktúrát és polarizálta az operatív eszközöket bevethető fegyveres
szolgálatokat, leválasztotta a rendőrségi és a biztonsági nyilvántartást egymástól.
Megszűnt a Belügyminisztérium addigi erős hatalmi pozíciója, „az állam belső
rendjének védelme” különvált a közbiztonság védelmétől. Létrejött a mai igazgatási
szervezet, a nemzetbiztonsági szolgálat törvényi alapja. A szervezeti változást a
26/1990. (II.14.) MT rendelet folytatta, meghatározta a nemzetbiztonsági szolgálatok
struktúráját, az egyes szolgálatok feladatait. A Belügyminisztérium helyébe a
nemzetbiztonsági és az információs szolgálat, mint országos hatáskörű államigazgatási
szervezet került (miközben a katonai biztonsági szolgálat és a katonai felderítő
szolgálat a Magyar Néphadsereg szervezeti keretébe került).
Ezek a változások akkor, azaz 1990-ben, a rendszerváltás folyamatában objektív
pályán mozogtak, a társadalmi változások által determinálódtak. Garanciális igényként
fogalmazódott meg a túlzott hatalomkoncentrációt lehetővé tevő egységes főhatósági
szervezet szétdarabolásának igénye. A nemzetbiztonsági törvény koncepciója is
egyértelműen kifejezi azt a szándékát, hogy a nemzetbiztonsági feladatokat ellátó
szervezetek élesen különüljenek el a nyomozati hatáskört és kényszerintézkedéseket is
alkalmazó, illetve rendészeti tevékenységeket folytató rendőrségtől. Ez a legvédhetőbb
magyarázata annak, hogy a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter
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nem lehet a belügyi, a honvédelmi, az igazságügyi (vagy a miniszterelnöki hivatalt
vezető) miniszter.
Az átmenet korát az 1994-es választásokon kormányzati jogot nyert koalíció minősített
többségű parlamenti pozíciójának mobilizálásával az 1995. December 19-ei
országgyűlési ülésen elfogadott 1995. évi XXV. törvénnyel zárta le. Ide tartozik, hogy
az Országgyűlés a 47/1996. (VI.7.) számú határozatában felszólította a Kormányt, hogy
a törvény hatályosulása után egy évvel készítsen egy átfogó hatásvizsgálatot, kiemelten
a szolgálatok szervezeti rendszerére.
– A hatályos törvény.
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény – az előzőeken túl – a 11/1993.
(III.12.) OGY határozata mutat vissza. Koncepcionális jelentőségű az állami irányítás
egyéb jogi eszközeinek rendszerébe tartozó normatíva, ugyanis a nemzetbiztonsági
törvény rendeltetésének politikai és jogi hátterét adja. A határozat tárgya a Magyar
Köztársaság biztonságpolitikájának alapelveiről címet viseli, és mint ilyen az akkori
parlamenti pártok konszenzusát reprezentálja. Ennek azért van jelentősége, mert az
esetleges kodifikációs munkálatokat ennek a dokumentumnak alapulvételével lehetne
kezdeni. Kőbe vésett alapelv marad a politikai, polgári, emberi jogok (vallási, etnikai,
nemzeti és egyéb kisebbségek jogainak) teljes érvényesülése, a hazánkban élők élet-,
vagyonbiztonsága, szociális jogvédelme, vagy az ország függetlenségének, szuverén
államberendezkedéseinek biztosítása. Ebben a tekintetben tehát az alapok adottak.
A törvény mindjárt az elején meghatározza az irányítás rendszerét. Eszerint mind az öt
nemzetbiztonsági szolgálat a Kormány irányítása alatt álló országos hatáskörű
szervezet /2. § (1)/. Kiegészül ez a viszony a 10. § és a 11. § normáival, az irányítási
hatáskört a Kormány rátelepíti katonai nemzetbiztonsági ügyekben a honvédelmi, a
polgári nemzetbiztonsági ügyekben pedig a kijelölt (tárca nélküli) miniszterre.
A szolgálatok irányítását a Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés h., pontja
alapján végzi, olvashatjuk a Hajas-Dezső féle kommentár 124. oldalán. Az idézett
alkotmányi norma szerint „A Kormány irányítja a fegyveres erők, a rendőrség és a
rendészeti szervek működését”. Nyilvánvaló, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok, az
ún. rendészeti szervek kategóriájába való tartozásuk következtében kerülnek az idézett
alkotmányjogi szöveg szerint a Kormány irányítási körébe.
A probléma az, hogy de legelata jelenleg az 1995. évi CXXV. törvény a
nemzetbiztonsági szolgálatokat nem nevezi rendészeti szervnek („Az Információs
Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat /a
továbbiakban együtt: polgári nemzetbiztonsági szolgálatok/, a Katonai Felderítő
Hivatal és a Katonai Biztonsági Hivatal /a továbbiakban együtt: katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok/ a Kormány irányítása alatt álló, országos hatáskörű,
önálló gazdálkodást folytató költségvetési szervek. 2. § (1).
Nem használható jogdogmatikailag a törvény 75. § (1) bekezdése, amely a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatokat fegyveres erőnek, fegyveres testületnek, rendvédelmi
vagy rendészeti szervnek tekinti. Lehet választani. A jogalkotó szövegezése mellesleg
alkotmányosan is aggályos, tekintettel az alaptörvény 40/A § (1) bekezdésére
(fegyveres erők: Magyar Honvédség, Határőrség). Ráadásul a hazai jogrendszerből már
régen kivonult a „fegyveres testület” terminus technicus. Visszamutatnánk itt az
Alkotmány 35. § (1) bekezdésére (egyéb, az alábbiakban nevesített más törvényekre),
amely három kategóriát állít fel:
• fegyveres erőket,
• rendészeti szerveket
• és külön kiemelten a rendőrséget.
De az Alkotmány nem említi sehol rendészeti szervnek a szolgálatokat. Igaz, az
Alkotmány – szemben a VIII. fejezetben szabályozott fegyveres erőkkel, rendőrséggel
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– alapvetően mostohán bánik ezzel a hierarchiával, hiszen a pártbeli és politika
tevékenység tiltásán kívül a vonatkozó esetleges törvényi szabályozás kétharmadhoz
kötésekor utal csak a nemzetbiztonsági tevékenységre, szervezetre. Márpedig az
irányítási viszonyokat és az alaprendeltetést alaptörvényi szinten kellene kezelni.
A kérdés tehát az, hogy miután sem az Alkotmány, sem a nemzetbiztonsági törvény
nem definiálja a szolgálatokat rendészeti szervnek, akkor a Kormány idézett
alkotmányi hatásköre kiterjed-e a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra.
A választ a rendészeti tevékenység elemzéséből deduktíve kaphatjuk meg. Ha a
rendészeti fogalom Szamel-i meghatározását elfogadjuk, akkor a rendészet a
mindenkori közbiztonság (közrend) tényleges jogilag védett és szabályozott
állapotához köthető, amelyben a rend megzavarásának, a jogsérelmeknek reparálása az
elsődleges rendészeti funkció, illetve eszközeinek felhasználásával meg kell előzni a
jogi rend sérelmét. Ebből következően a szolgálatok a közigazgatási hierarchia
rendészeti szervezetrendszerébe tartoznak, ebből viszont az következik, hogy az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés h., pontja kiterjed a nemzetbiztonsági szolgálatokra is.
Csak ezt akkor ki kell mondani az 1995. évi XXV. törvény következő módosításakor!
Kiszűrve ezzel a jogi bizonytalanságot, megteremtve a szolgálatok szervezéselméleti
besorolásának stabil alapját.
A zavar – mint ahogy erre már történt utalás – akkor válik teljessé, ha a
nemzetbiztonsági törvény értelmező rendelkezések fejezetének 74. § c., pontját vetjük
össze az Alkotmány 35. § (1) bekezdés h., pontjával. Az előző jogforrás ugyanis
„rendvédelmi szervként” nevesíti a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat – a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatokat NEM! – miközben az alkotmányi szóhasználat
„rendészeti” szervekre adja meg a Kormány hatáskörét. Értelmezhetetlen a
nemzetbiztonsági törvényi szóhasználat, hiszen „természetesen” ez a jogszabály sem
adja meg a „rendvédelmi szerv” kategóriájának magyarázatát. Ebben az sem menti a
jogalkotót, hogy a többi vonatkozó törvény sem mond ebben a kérdésben semmi
hasznosíthatót. De ugyanúgy kezelhetetlen és értelmezhetetlen a törvény végére
biggyesztett magyarázkodó mondat: „Eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály
rendvédelmi vagy rendészeti szerveket említ, azon a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat is érteni kell” /75.§ (7)/. Tetézi az egészet, hogy a katonai biztonsági
szolgálatot még ebből a logikátlan rendszerből is kihagyták, jóllehet hatásköre nem egy
ponton átfedi a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokét (is).
Az esetleges jogszabály-módosítási igényeknek
– az Alkotmány esetében a Kormányról szóló fejezetében, illetve esetlegesen
önálló fejezetben,
– a nemzetbiztonsági törvényben az Alkotmány írott normáinak pontos átvételében
kellene jelentkezniük.
Világos és egyértelmű rendelkezések, világos és egyértelmű kifejezések kellenek.
Az irányítás fogalmi problémái mellett operatív, illetve a gyakorlat oldaláról zavar
mentesebbnek látszik a vonatkozó szabályozás. A közigazgatási jogtudomány az
irányítást öt ismérvvel jellemzi, az irányító az irányított szervezetre:
– szabályokat hozhat (jogszabályt vagy az állami irányítás egyéb jogi eszközeivel
élhet),
– általában vagy konkrét ügyekben utasításadást adhat (amellyel persze hatáskört
nem vonhat el),
– egyedi döntést hozhat,
– aktusait felülvizsgálhatja,
– ellenőrzést gyakorolhat.
Az előzőekben láthattuk, hogy a Kormány alkotmányosan milyen normatív
felhatalmazással irányít, amelyhez a nemzetbiztonsági törvény 10. § (1) és (2)
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bekezdései kiegészítő szabályokat adnak. Ebben a Kormány irányításának alanyi
hogyanjára kapunk választ, a honvédelmi és a kijelölt miniszterek közbeiktatásával
gyakorolja a közigazgatás legfőbb szerve a fent nevezett irányítási jogait. A 11. § aztán
hosszasan ecseteli az illetékes miniszterek hatásköreit, lényegében átruházza, illetve
felruházza őket az irányítás valamennyi eszközével (ugyanazt a jogtechnikai megoldást
követve, mint a rendőrségi törvényben). A ki, mit, mi alapján cselekedhet kérdésekre
megnyugtató válaszok adhatók, talán az 1040/1992. (VII. 29.) Kormányhatározat lehet
zavaró. De csak jogelméleti értelemben. Ellentétesen ható magyarázatra adhat okot a
határozat 2. Pontja, amely szerint az országos hatáskörű államigazgatási szervet
(ellenkező jogszabályi rendelkezés hiányában) a Kormány irányítja, és a kijelölt tagja
(miniszter) felügyelheti. A közigazgatási jogtudomány jeles képviselőinek többsége
azon az állásponton van, hogy a felügyelet a jogi eszközök tekintetében sokkal
szűkebb, mint az irányítás. Sőt, az irányításban foglaltatik benne a felügyelet, amely
csak az aktus-felülvizsgálat és az ellenőrzés jogával rendelkezhet. Ebből következően a
1040/1992. (VII.29.) Korm. határozat 2. pontja kollúziót alkot a nemzetbiztonsági
törvény például 11. § (1) bekezdés c., pontjával, amely az ún. normatív szabályozási
hatáskört adja meg a miniszternek. És természetesen ez így rendben is van.
Ugyanakkor a nevezett határozatot nem ártana felülvizsgálni.
Az irányítás intézményrendszerét befejezve még egy elméleti kérdést vetnénk fel.
Nevezetes az egységes kormányzati irányítás hatékonyságát mennyiben befolyásolja az
a tény, hogy az általános rendészeti feladatok teljesítésében jelenleg négy miniszter
rendelkezik hatáskörrel. Úgymint:
– a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében Demeter Ervin tárca nélküli
miniszter,
– a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok esetében Szabó János honvédelmi
miniszter,
– a rendőrség rendészeti és a rendvédelmi szervei esetében Pintér Sándor
belügyminiszter,
– az APEH pénzügyi rendészeti szervei esetében Járai Zsigmond pénzügyminiszter.
A kérdést csak bonyolítja a tárca nélküli minisztérium elhelyezkedése a
Miniszterelnöki Hivatal struktúrájában.
Koordinációs hatékonyságnövelő szerv a Nemzetbiztonsági Kabinet (1108/1998.
(VIII.13.) Kormányhatározat), eredményességét érdemes lenne külön tanulmányban
elemezni.
13.2.2.5.
13.2.2.5.1.

A nemzetbiztonsági szolgálatok reformjához kapcsolódó hírek, cikkek, írások.
Titkosszolgálatok: három marad433

A kormány összevonná a titkosszolgálatokat. E lépést, amelynek részletei még nem tiszták,
elsősorban nem takarékossági megfontolásokkal indokolják; ennél fontosabb cél, hogy a
struktúrát a nemzetbiztonsági törvény elfogadása óta alapvetően megváltozott
viszonyokhoz igazítsák.
Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a három polgári és két katonai
nemzetbiztonsági szolgálatot miként lehet három, hatékonyabban működő szervezetbe
integrálni – egy tegnap megjelent kormányhatározat csupán ennyit tartalmaz, de hogy ez
mely szervek megszüntetését vagy összeolvasztását jelenti, egyelőre nem tudni. Miután
ebben a kérdésben csak az alapos szakmai előkészítés után születhet döntés, a részletekről
Buzálné Szabó Mária, a Miniszterelnöki Hivatal keretében működő Nemzetbiztonsági
Iroda vezetője sem kívánt többet mondani.
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A variációk száma persze véges, ám arról, hogy a katonai és a polgári hírszerzést, illetve
elhárítást vagy a két katonai és a háromból két polgári titkosszolgálatot vonnák-e össze – a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat minden esetben önálló szervezet maradna –, az
irodavezető szerint korai lenne találgatásokba bocsátkozni.
Az integrációhoz szükséges törvénymódosítás előkészítése a kancelláriaminiszter és a
honvédelmi miniszter feladata, s a javaslatot december végéig kell elkészíteniük. Buzálné
tájékoztatása szerint a politikusokat a döntés előkészítésében egy az érintett szolgálatok
vezetőiből és szakértőkből álló bizottság segíti majd. A minisztereknek ezzel
párhuzamosan vizsgálniuk kell, hogy miként racionalizálhatják a titkosszolgálatok
tevékenységét abban az esetben, ha nem lesz meg a nemzetbiztonsági törvény
módosításához szükséges kétharmados parlamenti többség.
Arra a kérdésünkre, hogy kezdeményeznek-e egyeztetéseket a parlamenti pártokkal, az
irodavezető csupán annyit mondott, hogy ez politikai döntés kérdése.
Az viszont bizonyos, hogy az ellenzék támogatása nélkül is van bizonyos változásokra
lehetőség. Ilyen többek között az alaptevékenységet támogató funkciók és az apparátusok
ésszerűsítése.
A működési kiadásokat efféle intézkedésekkel is csökkenthetik, ám a szolgálatok
működésének hatékonyságát az ilyen lépések nem javítanák – emelte ki Buzálné Szabó
Mária. Az irodavezető szerint a tervezett integrációtól nemcsak a költségek lefaragását
remélik, hanem ennél fontosabb cél, hogy a struktúrát a nemzetbiztonsági törvény
elfogadása óta alapvetően megváltozott viszonyokhoz kívánják igazítani. A NATO-tagság,
illetve az uniós csatlakozás a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatrendszerét is átalakította
– jelentette ki az irodavezető –, s nemcsak a politikai környezet, hanem a lehetséges
nemzetbiztonsági kockázatok köre is folyamatosan változik.
A kormányhatározat a titkosszolgálatok összevonása mellett tartalmazza azt is, hogy át kell
tekinteni, miként integrálhatják a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatát (RSZVSZ) a
Nemzetbiztonsági Hivatal szervezetébe. Így az RSZVSZ ugyancsak a kancelláriaminiszter
felügyelete alá kerülne, ám ehhez az ugyancsak kétharmados rendőrségi törvényt is
módosítani kell.
13.2.2.5.2.

Titkok és szolgálatok434

Elavult szervezeti keretek között dolgoznak a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok. Az öt
szervezet működését a párhuzamosság, a nehézkes együttműködés, az egymással való
rivalizálás jellemzi – áll az MSZP nemzetbiztonsági munkacsoportjának Őszinteséget a
nemzetbiztonságban is! című állásfoglalásában.
Az MSZP nemzetbiztonsági munkacsoportja előkészítetlennek tartja a nemzetbiztonsági
szolgálatok összevonásáról szóló kormányzati döntést, amely szerint ötről háromra kell
csökkentetni a magyar titkosszolgálatok számát. Álláspontjuk szerint az előkészítetlen
döntés egyenes következménye volt, hogy a titkosszolgálat állománya és apparátusa
kritikus helyzetben (például az őszi események idején) elbizonytalanodott.
A szocialista párton belül működő, gyakorlott, több évtizedes tapasztalattal rendelkező
titkosszolgálati szakértőket tömörítő szervezet Őszinteséget a nemzetbiztonságban is! című
állásfoglalásában leszögezi: a nemzetbiztonság területén igen könnyű az igazságot
államtitkok mögé rejteni. Különösen igaz ez akkor, amikor a napi politikai harcok elvonják
a pártvezetés figyelmét a nemzetbiztonság stratégiai kérdéseiről. Ennél is nagyobb baj –
állapítja meg a munkacsoport –, hogy a kormány és a frakció közé beékelődött néhány
nyugdíjas titkosszolgálati tábornok, akik nem érdekeltek a nemzetbiztonsági szolgálatok
hatékony működésében. "Kialakult a kormányközeli szakértők klikkje, akik szakmai
kontroll nélkül adják a tanácsokat, gyakran így manipulálva a döntéseket" – áll az
anyagban.
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A munkacsoport azt javasolja, hogy a titkosszolgálatokat helyezzék ismét tárca nélküli
miniszter vagy szakállamtitkár felügyelete alá. Sürgetik a párhuzamosságok
megszüntetését, ami túl azon, hogy a költségek csökkenését eredményezné, javítaná a
szolgálatok hatékonyságát is. Rámutatnak: Magyarországon jelenleg – a
titkosszolgálatokkal együtt – tíz szervezet foglalkozik terrorelhárítással, ami a kapacitások
elaprózódását okozza, lassítja az információáramlást, és növeli a fontos információk
elvesztésének kockázatát. "Érjük el, hogy tizenhat évvel a rendszerváltozás után a
teljesítmény és a hatékonyság legyen a legfőbb értékmérő; hogy a nemzetbiztonsági
tevékenység irányító szintjein a kinevezések során a profizmust, azaz a szakmai
megbízhatóságot helyezzék előtérbe a magánérdekkel és a politikai lojalitással szemben" –
sürgeti a munkacsoport.
A szeptemberi-októberi eseményekre utalva az MSZP nemzetbiztonsági munkacsoportja
leszögezi: a szolgálatok nem bizonyultak kellőképpen hatékonynak a bűnmegelőzésben, a
bűnelkövetési szándék feltárásában, hiszen nem tudták előre jelezni, hogy szélsőséges
csoportok a kormányellenes demonstrációkat rendzavarásba fordítják.
A munkacsoport azt javasolja az MSZP-nek, hogy a titkosszolgálatok átalakításakor a
következő megoldás mellett tegye le a voksát: a mai öt szolgálat (Nemzetbiztonsági
Hivatal, Információs Hivatal, Katonai Felderítő Hivatal, Katonai Biztonsági Hivatal és
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat) helyett alakuljon meg a Polgári Nemzetbiztonsági
Szolgálat, a Katonai Biztonsági Szolgálat, és maradjon fenn lényegében változatlan
formában a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A Polgári és a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálatok magukban foglalnák a mai polgári, illetve katonai hírszerzést és elhárítást.
Egy másik lehetséges megoldás szerint a polgári és a katonai hírszerző szolgálatokból
megalakulna a Nemzeti Hírszerző Szolgálat, a Nemzetbiztonsági és a Katonai Biztonsági
Hivatalból pedig létrejönne a Nemzetbiztonsági Szolgálat. A munkacsoport azért javasolja
az előbbi megoldást, mert azt akkor is megvalósíthatónak tartja, ha az ellenzék nem
támogatná a kétharmados nemzetbiztonsági törvény módosítását. A munkacsoport szerint a
kormány nemzetbiztonsági kabinetjének tanácsadó testületeként létre kell hozni a hírszerző
közösséget, amely a témában érintett tárcák, szolgálatok és államigazgatási szervek
képviselőiből, valamint a Legfőbb Ügyészség, az Állami Számvevőszék és az Országos
Igazságszolgáltatási Tanács tagjaiból állna. Javasolják továbbá egy egységes, értékelő,
elemző és tájékoztató központ felállítását, amely a különböző, titkosszolgálati eszközök
alkalmazására jogosult szervezetek munkáját hangolná össze.
A munkacsoport javaslatait a saját átszervezésükön dolgozó nemzetbiztonsági szolgálatok
nem ismerik – közölte lapunk érdeklődésére Vajda Péter, a szolgálatok szóvivője, így arról
véleményük sincs. A nemzetbiztonsági szerveknél folyó döntés-előkészítő munkáról pedig
egyelőre nincs a szolgálatoknak mondanivalójuk – tette hozzá.
Megjegyzés: Ezen alkotás szerzője, Várhalmi A. Miklós volt az egyik alapítója, majd
éveken keresztül ennek a munkacsoportnak a vezetője és a munkacsoportnak az
újságcikkbeli szakmai vélemény elemeit már 2003 szeptembere előtt kidolgozta és átadta
Kiss Péter kancellária miniszternek, aki akkor a titkosszolgálatokat irányította.435
13.2.2.5.3.

Ki vezesse az új titkosszolgálatot?436

A nemzetbiztonsági szolgálatok összevonásával egyetért az MSZP és a Fidesz, de az új
szervezet irányítását a két párt másképpen képzeli.
A legfontosabb kritika az MSZP-n belül az, hogy a szolgálatok kormányzati irányítása nem
megfelelő, és a szolgálatok összevonása sem halad megfelelő ütemben – mondta el az
InfoRádióban Demeter Ervin.
A Fidesz-kormány egykori nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős tárca nélküli minisztere
szerint tartalmi feladataik szerint kellene összevonni az öt nemzetbiztonsági szervezetet.
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Demeter Ervin egyetért az MSZP nemzetbiztonsági munkacsoportjának kormányzati
kritikájával, amely szerint ismét tárca nélküli miniszter, vagy szakállamtitkár felügyelete
alá kellene helyezni a titkosszolgálatokat.
Tóth Károly, az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának alelnöke szerint is tartalmi
feladataik alapján kellene összevonni az öt nemzetbiztonsági szervezetet.
A szocialista politikus azonban nem ért egyet azzal, hogy a titkosszolgálatokat helyezzék
ismét tárca nélküli miniszter, vagy szakállamtitkár felügyelete alá.
13.2.2.5.4.

A titkosszolgálatokról egyeztetne a kormány437

A kormány tegnapi ülésén elfogadta a három érintett tárca vezetőjének a nemzetbiztonsági
szolgálatok struktúraváltására vonatkozó közös előterjesztését. A Miniszterelnöki Hivatalt
vezető miniszter, a honvédelmi, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter által
jegyzett dokumentum információnk szerint első helyen egyes szervezetek funkcionális
összevonására tesz javaslatot.
A kormányülésen egyetértés volt arról, hogy az 1995-ös nemzetbiztonsági törvény
elfogadása óta az ország biztonsági helyzetében jelentős változások következtek be,
ugyanakkor a párhuzamosságok kiküszöbölése, a szolgálatok hatékonyabb és
költségtakarékosabb működése érdekében is szükség van az átszervezésre.
A javaslat szerint az Információs Hivatalt a Katonai Felderítő Hivatallal, a
Nemzetbiztonsági Hivatalt a Katonai Biztonsági Hivatallal vonnák össze, tehát a civil és a
katonai hírszerzés, illetve az elhárítás egy-egy szervezet hatáskörébe kerülne. A
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ezzel szemben megőrizné önállóságát. A struktúra ilyen
mértékű átalakításához viszont a kétharmados nemzetbiztonsági törvény módosítására
lenne szükség, mert abban öt szolgálatot neveznek meg.
Az előterjesztés másik, a törvényt kisebb mértékben érintő lehetőséggel is számol. Ez a
változat csupán a két katonai titkosszolgálat összevonását tartalmazza, így a jogszabályban
mindössze néhány ponton kellene átírni az elnevezést, illetve pontosítani a hatásköröket.
Ebben az esetben a három civil hivatal megőrizné önállóságát, és csupán a hatékonyságot
javító, ám törvénymódosítást nem igénylő szervezeti átalakításokat hajtanának végre.
A kormány a szolgálatok átszervezésére kizárólag a nemzetbiztonsági törvény módosítása
révén kaphat felhatalmazást. Úgy tudjuk, hogy az ehhez szükséges ötpárti egyeztetés
lefolytatására a kancelláriát vezető miniszter kapott megbízást.
13.2.2.5.5.

Titkosszolgálati reform: a Fidesz hatásvizsgálatokat sürget438

Hatékonyabb nemzetbiztonsági szervezetek kellenek.
Hatásvizsgálatokat kellene látni ahhoz, hogy tudjuk, érdemes-e összevonni a
titkosszolgálatokat – vélekedett Simicskó István, a nemzetbiztonsági bizottság KDNP-s
elnöke. A politikus lapunknak azt mondta, ők nem zárkóznak el az egyeztetéstől, ahhoz
azonban, hogy egyáltalán legyen miről tárgyalni az ellenzékkel, egységes
kormányjavaslatra lenne szükség. Mint ismert: a tervek szerint a három polgári és két
katonai nemzetbiztonsági szolgálatot három, hatékonyabban működő szervezetbe
integrálnák. A javaslat végső formájában januárban kerül a kormány elé.
Simicskó elmondta, csak akkor járulnak hozzá a kétharmados törvény megváltoztatásához,
ha az összevonások az ország biztonságát szolgálják. Fölösleges megszorító intézkedéseket
azonban nem támogatnak. A bizottsági elnök arra figyelmeztetett, ha csak az összevonások
után eladható ingatlanok fontosak, nem lesz átszervezés.
Az Orbán-kormány idejéhez képest jelentősen csökkent a nemzetbiztonsági szolgálatok
hatékonysága, azok a biztonsági kihívásokhoz nem tudtak megfelelően alkalmazkodni –
válaszolta kérdésünkre Demeter Ervin, az Orbán-kormány nemzetbiztonsági minisztere,
aki szerint a szocialista kormányzat szemében leértékelődött a titkosszolgálatok szerepe.
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Szerinte ezt jelzi az is, hogy nem önálló miniszter felügyeli a szolgálatokat, és jóval
kevesebb költségvetésből gazdálkodhatnak, mint korábban. Demeter Ervin szerint az
Orbán-kormány idején, 2000-ben konferenciát szerveztek a szakma, a politikai és külföldi
szakértők részvételével arról, hogyan lehetne hatékonyan működtetni a szakszolgálatokat.
A volt titokügyi miniszter szerint pártja a funkcionális összevonás híve, vagyis az azonos
szakterülettel bíró szolgálatokat – a védelmit a biztonságival, a hírszerzőt a hírszerzővel –
lehet csak egyesíteni.
Tóth Károly, a nemzetbiztonsági bizottság szocialista alelnöke szerint a szolgálatok
átszervezésének nem a megszorítás az oka. Ezt senki nem akarja – tette hozzá. A politikus
szerint eddig sem kellett kevesebb költségvetésből gazdálkodnia a szolgálatoknak. Az
átszervezésre azért is szükség van, mert az ország gazdasági érdekeit meg kell védeni, a
legutóbbi szabályozás óta Magyarország NATO- és uniós tag lett, s 2001. szeptember 11.
óta a terrorizmus elleni harc került a világpolitika középpontjába. A szocialisták arra
törekednek, hogy a többi párttal a szerkezeti kérdésekben megállapodjanak. Tóth szerint
tartalmi ügyekben hamar közös nevezőre juthatnak.
13.2.2.5.6.

Könnyen a rendőrség sorsára juthat az NBH439

A Nemzetbiztonsági Hivatal lemondott főigazgatójával képzelte el a kancelláriaminiszter a
Cég megújulását, amit várhatóan nem ellenzéki, hanem szocialista oldalról próbálnak majd
megfúrni. Ha a reformok nem erősítik a belső elhárítást, az egyre kevesebb feladatot kapó
és ezért egyesek szerint „lazuló” NBH könnyen a rendőrség sorsára juthat – vélik a
szolgálatokat ismerő forrásaink.
„Összevonásokra és átszervezésre van szükség a szervezet racionálisabb, ésszerűbb és
hatékonyabb működése érdekében, és csökkenteni kell a vezetők számát is” – írta a
Nemzetbiztonsági Hivatal lemondott főigazgatója „búcsúközleményében”. Galambos
Lajos nincs egyedül véleményével; mi több, a két nagy politikai párt is egyetért abban: a
jelenlegi struktúrában nem működnek kellő hatékonysággal a hazai titkosszolgálatok.
Miközben Szilvásy György titkosszolgálatokat felügyelő miniszter az NBH tavalyi évét
ismertető, tavasszal megjelent évkönyvben még azt írta, hogy a hivatal vezető állománya
„alkalmas a megújulásra és a mind magasabb követelményeket támasztó munka felelős
irányítására”, az élet felülírta ezt. A Magyar Nemzet újságíróinak vegzálása miatt távozott
az akcióért felelős műveleti igazgató, Boi Imre, majd nem sokkal később Galambos is
otthagyta a céget - helyére ideiglenesen Laborc Sándor ezredes, a főigazgató műveleti
helyettese került. Mindezt csak tetézi, hogy az adócsalási ügybe keveredett Egymásért
Egy-Másért Alapítvány működtetésében a Cég korábbi és mai tisztjei is érintettek.
Erősebb belső elhárítás kellene?
Az NBH kapcsán ellenzéki politikusok többször hangoztatták, hogy a kormány politikai
célokra használja; ezzel szemben a hvg.hu – titkosszolgálatokat jól ismerő – forrásainak
egybehangzó véleménye szerint a legnagyobb probléma a Céggel éppen az, hogy nincs
elég feladatuk. Ezzel a teljes magyar védelmi rendszer és ezen belül a szolgálatok
megreformálását régóta sürgető Várhalmi Miklós, az MSZP biztonságpolitikai tagozata
nemzetbiztonsági munkacsoportjának korábbi elnöke is egyetért, mi több, a hvg.hu-nak
úgy fogalmazott: szerinte az ország védelmi képessége szempontjából Kövér László
bizonyult eddig a leghatékonyabb és leghozzáértőbb titkosszolgálati miniszternek a
rendszerváltás óta. „Miniszterként megfelelő tekintéllyel és érdeklődéssel megszerzett
szakmapolitizálással képviselte a szolgálatokat, különös tekintettel a személyi, dologi
elemekre, és a fejlesztési költségekre. Több feladatot adott a szolgálatoknak, a kormány
pedig használta a Cég által gyűjtött és kiértékelt információkat” – mondta Várhalmi,
példaként említve a Dobokay Gábor tábornok (az NBH egykori főigazgatója – a szerk.)
által vezetett értékelő és elemző központot, amihez hasonlónak 2002 óta se híre, se hamva.
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Ezzel szemben sem Medgyessy nem használta ki, sem Gyurcsány nem használja ki
kellőképpen a szolgálatokban rejlő lehetőségeket – előbbi a titkosszolgálatok szerepét
elismerő tárca nélküli miniszteri posztot is kivégezte. Várhalmi szerint ezért működnek
lazábban, liberálisabban a szolgálatok, s ez az állapot a visszaéléseknek kedvezhet. „Ha
nem engednek rájuk egy komolyabb belső elhárítást, akkor úgy járhatnak majd, mint a
rendőrséggel” – mutatott rá a munkacsoport tagja, hozzátéve: bár a kormány és a politika
rosszul kezeli a szolgálatokat, a vád, miszerint kézivezérléssel működnének, nem igaz.
Igaz, azt elismerte, hogy minden eddig kormányciklusban voltak, vannak, lesznek alkalmi
„kézi beavatkozások” is, a kérdés csak az arányuk. Szerinte a jelenlegi helyzet
negatívumait csak az ellenzék fújja fel, a szolgálatok ugyanis egyelőre jók és
nemzetközileg is elismertek.
Részben osztja Várhalmi álláspontját Demeter Ervin egykori fideszes titokminiszter is, aki
szerint az NBH-nál most „be van dobva a gyeplő a lovak közé, a Miniszterelnöki Hivatalt
is vezető Szilvásynak nincs ideje annyira foglalkozni velük”. A reformokat sürgető
szakértők szerint azért lenne fontos a teljes magyar védelmi rendszer és a szolgálatok
átszervezése, mert átfedések vannak a szervezetek tevékenységében, finanszírozásában és
nem utolsósorban a feladatokban.
Szocialista forrásaink szerint egyébként a titkosszolgálatok működése keveseket izgat az
MSZP elnökségében. Ráadásul a párt nemzetbiztonság iránt érdeklődő tagjai körében sem
teljesen világos, hogy a párton belül vagy annak holdudvarában kinek van befolyása a
kérdésben. „Senki nem tudja, hogy ifjabb Apró Antalnak, Apró Piroskának vagy Tóth
Andrásnak, netán a Gyurcsány kezdeményezte kül- és biztonságpolitikai tanács elnökének,
Valki Lászlónak van-e beleszólása, befolyása a kérdésben” – fogalmazott szocialista
forrásunk, hozzátéve: csak annyi biztos, hogy az MSZP biztonságpolitikai tagozatának
nemzetbiztonsági munkacsoportja „súlytalan, színpadias ebben a kérdésben”.
Régi káderek a reformok mellett.
Pedig éppen ebből az irányból érkezett az első jelzés arra, hogy változtatni kellene a
szolgálatok jelenlegi struktúráján, noha úgy tudjuk, a munkacsoporton belül is komoly
szakmai viták, érdekellentétek voltak a hogyanról. Igaz, a kormányfő, illetve Szilvásy
György nem is ebből a körből várt javaslatokat, ehelyett inkább olyan régi, számukra
megbízható titkosszolgálati, köztük egykoron a kádári III-as főcsoportfőnökségnél dolgozó
„régi elvtársakhoz” fordult, akik közül – állítólagos alkalmatlanságuk miatt – néhányat
még a Fidesz-éra alatt bocsátottak el a Cégtől. Így vezethette a kancelláriaminiszter által
felkért munkacsoportot Vidus Tibor, aki a Horn-kormány idején lett határőrből az NBH
főigazgatója, de tagja volt a csoportnak Somogyi Tamás, a Horn-kormány
titokminiszterének kabinetfőnöke is, illetve Móroc László, aki Tóth András
nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő egykori szocialista államtitkár kabinetfőnökeként
dolgozott. A tanácsadók között pedig olyan régi káderek is helyet kaptak, mint Pallagi
Ferenc, az állambiztonság III. főcsoportfőnöksége volt vezetőjének egykori titkára,
valamint Paicsics József ügyvéd, a III-as főcsoportfőnökség volt ezredese.
Egy nyilvánosságra került feljegyzésben Vidusék azt javasolták, hogy funkcióik alapján
vonják össze a titkosszolgálatokat és a kormányfő bizalmasának számító Szilvásy vezette
kancellária felügyelje az összes nemzetbiztonsági szervezetet. A katonáknak csak néhány
kis létszámú felderítő- és belbiztonsági alakulatot hagynának meg. Ez a gyakorlatban
annyit jelentene, hogy a polgári hírszerzéssel foglalkozó Információs Hivatalhoz tartozna a
jövőben a Katonai Felderítő Hivatal tevékenységének nagy része is, főként azok a
feladatok, amelyek a biztonság- és katonapolitikai információk megszerzésére irányulnak.
A Katonai Felderítő Hivatal ellenben gyakorlatilag megszűnne, míg a Katonai Biztonsági
Hivatalt úgy olvasztanák be a polgári elhárítást végző Nemzetbiztonsági Hivatalba, hogy
az utóbbi szervezet irányítási rendszerén nem változtatnának. A katonai elhárításból egy
katonai védelmi szolgálat elnevezésű alakulat maradna meg, amit a honvédelmi miniszter
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vagy az egyik szakállamtitkár irányítana, hogy így biztosítsák a honvédségen belüli
bűnmegelőzést. Vidusék a rendvédelmi szerveken belül működő és titkos nyomozásokat
végző Rendvédelmi Szervezetek Védelmi Szolgálatát is „leépítenék”, mondván,
akadályozza és veszélyezteti az NBH műveleteit, így a jövőben csak úgynevezett életvitelellenőrzési és vizsgálati tevékenységet láthatna el az igazságügyi és rendészeti miniszter
irányítása alatt.
Ellenerő.
A Vidusék által javasolt változtatások jövő év január elsejére tervezett végrehajtásához
kétharmados parlamenti többség szükséges. Most úgy tűnik, ezt bizonyos feltételekkel
elfogadhatja az ellenzék is. „Fő vonalaiban egyetértünk az összevonásokkal. Ma a
diplomáciai eszközök felértékelődtek, s ebből az következik, hogy a nemzetbiztonsági
elmegy polgári irányba, polgári feladatok felé” – mondta a hvg.hu-nak Demeter Ervin, aki
szerint a honvédségnek szüksége van ugyan felderítő szolgálatra, de annak lényegesen
kisebb létszámúnak kellene lennie.
Nem véletlen, hogy ha valaki meg is fúrja a tervezett összevonást, az nem az ellenzék,
hanem az MSZP soraiból kerülhet ki. Közéjük tarozhat a pártelnökségben ülő Szekeres
Imre honvédelmi miniszter, aki – ahogy egy szocialista forrásunk fogalmazott – „foggalkörömmel ragaszkodik a Katonai Biztonsági Hivatalhoz és a Katonai Felderítő
Hivatalhoz”. Egyesek szerint már csak azért is fékezheti a folyamatot, mert az elnökségen
belül a téma iránt érdeklődők közül van, aki „inkább nem szól bele az ügybe”, megint más
pedig, noha a „józan észt képviseli, valójában nyuszi ahhoz, hogy ki is álljon véleménye
mellett”. A többséget azonban egész egyszerűen hidegen hagyja a téma.
13.2.2.5.7.

Szürke zóna440

A láthatatlan emberek köztünk járnak. Moziba viszik a gyereküket, bevásárolnak a
családnak, sorban állnak a rendelőintézetben. Mint bárki más.
Ezeknek az embereknek létformájuk a konspiráció. Papírjuk van róla. Szakmaként
tanulták, s vizsgáztak belőle. Szolgálati igazolványukban katonai rendfokozat szerepel, ám
egyenruhát úgyszólván soha nem viselnek. Munkaadójuk a magyar állam, munkahelyük
valamelyik titkosszolgálat. Egyik a ma még működő öt közül. Mert az általános
költségvetési megszorítás, az intézményi reformok és racionalizálások a nemzetbiztonsági
szervezeteket sem kerülhetik el. Magyarországon rosszul cseng a titkosszolgálatok neve,
noha az öt szervezetnél több ezer hivatásos alkalmazott dolgozik, az ún. megnyertek
számát pedig csak találgatni lehet. Volt ez több is, s alighanem lesz kevesebb is.
Napirenden van az újabb, összevonásokkal járó átszervezés.
Hogyan kell egy titkosszolgálatot átszervezni – senki sem tudja. A szervezetek misztikus
zártságban működnek, a fölöttük diszponáló döntéshozók pedig a dolog természetéből
következően csak dilettánsok lehetnek. Így hát többnyire a változatlanságban érdekelt
szakma s a szervezeti előjogok fölött őrködő szakmai vezetők döntik el a hogyant. A
misztikum és zártság a szervezeti érdekérvényesítés sajátos eszköze lesz. Azzal minden
józan ember tisztában van, hogy az állam nem nélkülözheti a biztonság ilyen jellegű
garanciáit. Az is vitathatatlan, hogy szervezeti átalakításra szükség van – a változó
funkciók s a változó idők követelik a változtatást. Vita csupán a részletekben van.
Társadalmi vitát nyitni e kérdésben persze képtelenség, bár elsőrendű társadalmi
érdekekről van szó, s a nyilvánosság nem csupán kontrollt jelentene, hanem egyfajta
garanciát. A józanság s bizonyos rossz tapasztalatok viszont azt mondatják, hogy
nemzetbiztonsági kérdésekbe ideológiát s aktuálpolitikát nem szerencsés belekeverni.
De lehet-e ma Magyarországon bármiről szót váltani aktuálpolitizálás nélkül? És volt-e
már olyan szervezeti átalakítás, ahol objektív szakmai szempontok döntöttek? A napi
hírekből láthatjuk, hányféle önös – hatalmi, pártpolitikai, presztízs- és egzisztenciális –
érdek torzítja például az egészségügyi reformot. Talán nem meglepő, hogy ilyesfajta
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érdekek a titkosszolgálatok háza táján is bőven akadnak, legföljebb ott – a titkosság
ürügyén – egy szűk szakmai vezetés játszhatja el az „érdekvédő” szerepet. Nem szerencsés
azonban kecskére bízni a káposztát. Olyan emberek tanácsait követni a változtatásban, akik
a változatlanságban érdekeltek.
Nem feltétlenül rossz szándék vezeti őket, hétköznapi konzervativizmusról van inkább szó.
És alighanem az ilyen zárt, szigorú hierarchiára épülő és túlszabályozott rendszerek
tenyésztik ki a legkonzervatívabb embereket.
Néhány évtizede az USA egyik legtehetségesebb hadügyminisztere felismerte ezt, amikor
a vietnami háború kellős közepén a fegyveres erők átszervezéséhez látott. Az eredetileg
bankár McNamara harvardi iskolatársaira támaszkodva, a katonai hagyományokat és a
generálisok tiltakozását semmibe véve rendezte át a haderőnemek megcsontosodott
struktúráját. Nem állítom, hogy nálunk, a nemzetbiztonság terén alkalmazható lenne ez, de
az USA fegyveres erőinek jelene és közelmúltja azt sejteti, hogy a külső kontroll minden
átszervezésnek javára válik.
A mai titkosszolgálati ötösfogat a rendszerváltás terméke. A pártállam idején a polgári
hírszerzés, a polgári és katonai elhárítás s a szakszolgálat belügyi csoportfőnökségként
működtek, a katonai felderítés pedig a vezérkar keretében, a honvédelmi miniszter
alárendeltségében. Szétszóratásukat – a politikai és ideológiai fenntartásokon túl – a
hatalmi és hatásköri koncentráció felszámolásának szándéka s a megváltozott biztonsági
igények indokolták. Így jött létre a miniszter vagy államtitkár által felügyelt Információs
Hivatal (polgári hírszerzés), a Nemzetbiztonsági Hivatal (elhárítás) s a vezérkartól
függetlenített, ám továbbra is a honvédelmi miniszter felelőssége alá tartozó Katonai
Felderítő Hivatal és Katonai Biztonsági Hivatal, az előbbiek katonai megfelelői. A négy
szervezetet bizonyos speciális szolgáltatásokkal a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat segíti
ki. Titkosszolgálati módszerekkel más rendészeti szervek is élhetnek.
Hogy mennyire vált be ez a szisztéma?
Nos, az eredmények mellett voltak kudarcok és emlékezetes botrányok is. Egyes
sokcsillagos vezetők „pártosodása” s médiaszereplővé, majd vállalkozóvá avanzsálása
éppúgy komoly működési zavarokra utal, mint az állítólagos lehallgatási és kémügyek,
vagy a máig felderítetlen merényletek és robbantások. Legyünk azonban jóindulatúak, s a
tényt, hogy a szervezetek többnyire negatív fényben tűnnek fel a társadalom előtt, tudjuk
be annak, hogy e sajátos szférában az eredményekkel nem illik dicsekedni. Az pedig, hogy
a belpolitikai csatározások főszereplői rendszeresen megvádolják egymást titkosszolgálati
módszerek egymás elleni alkalmazásával – amit bizonyítani még egyetlenegyszer sem
sikerült –, nem az érintett szervezetek rovására írandó. Levonható ugyanakkor az a
következtetés, hogy a túlzott bezárkózás, a külső kommunikáció teljes hiánya a
szervezetek kárára van, mert megfosztja őket az időnként szükséges önigazolás és
önvédelem alapvető eszközétől.
Voltak látható és sejthető eredmények is persze. Az például, hogy a délszláv válság nem
érintette súlyosabban hazánkat, a titkosszolgálatok érdeme is. De a magyar diplomácia
sikereihez és sikertelenségeihez is hozzájárulnak a „láthatatlan emberek”. A diplomaták
félig-meddig kémek, a hírszerzők pedig olykor diplomaták – így van ez emberemlékezet
óta. A katonai hírszerzés pedig bizonyos értelemben reneszánszát éli, bár napjainkban nem
annyira rivális államok hadipotenciálját, szándékait és képességeit kell kikémlelniük, mint
inkább az államok bevált nemzetközi kapcsolatait zavaró, kevésbé látható és kiszámítható
fenyegetéseket. A magyar katonai felderítés egyes tagjai az iraki háború kitörésekor inkább
szkeptikusak voltak, mint lelkesek, s ez józan szakmaiságuk bizonyítéka. Voltak s vannak
tippjeik a kényszerű folytatásról, mint ahogy a Balkán jövőjéről is. Hogy ebből mennyi jut
el a politikai vezetés szintjére, s mi talál meghallgattatásra – ez kicsit komplikált. A
misztikum fenntartása, a szakma önvédelmi reflexe ugyanis a politikai elit felé is működik.
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Kik ezek az emberek, akik a társadalom szürke zónájában élnek? Nem szuperkémek, nem
spiclik s nem is ügynökök. Az átlagpolgár kalandregényekből vagy a bulvársajtóból szerzi
a velük kapcsolatos ismereteit, felületesen összemossa a fogalmakat és funkciókat,
nagyvonalúan általánosít. Sztereotípia, hogy aki a szolgálatoknak dolgozik, gazember vagy
áldozat. Általában egyik sem. A hivatásosok többnyire idealisták, akik őszintén hiszik,
hogy a hazát szolgálják, az információs hálózat tagjai pedig tisztes polgárok, akik
foglalkozásuk révén képesek speciális információkhoz jutni. Többségüket szintén a
közösségi érdek szolgálatának szándéka vezeti, de számítanak apró előnyökre. Állítólagos
zsarolással a hajdani „három per három” lebukott munkatársai mentegetik magukat, bár
nehezen hihető, hogy az állampárt félelmetes belső elhárítása olyan informátorokra
fanyalodott, akik csak kényszerből írtak alá és sosem jelentettek. Nem is róluk szól ez a
történet, hanem azokról, akik vitathatatlan nemzeti, állam- és közérdekeket szolgálnak.
Hétköznapi emberek ők, gyarló lények, akik ragaszkodnak egzisztenciájukhoz, az apró
kiváltságokhoz, valamiféle illúzióhoz. Fegyelmezett bürokraták, akik naphosszat
kuksolnak kopott irodáikban, csócsálgatják a számítógépekből ömlő információkat, hogy
merőben új és értékes információkat nyerjenek belőlük. Profik, csak másképp, mint
képzeljük.
A James Bondok ideje lejárt, helyüket átvették a szakavatott elemzők. A kalandfilmekből
ismert módszerekre egyre kevesebb az igény, a mód, a lehetőség. Kevésbé hatékony és
méregdrága, kis ország kis hírszerzésének nem való. Helyette könnyen hozzáférhető
forrásokból ingyen árad az egyre szélesedő információfolyam, amelyben bárki kedvére
halászhat. Az a kérdés, ki mit süt ki belőle.
Nagyjából el is jutottunk az okokhoz, amelyek a tartalmi és szervezeti átalakítást
indokolják.
Az utóbbi évek változásai olyan dilemma elé állították a magyar titkosszolgálatokat, mint a
Varsói Szerződés kimúlása az ereje teljében lévő NATO-t. Eltűnt a megszokott, a
mindenre kellő hivatkozási alapként szolgáló veszély, s jött helyette egy merőben új,
ismeretlen, mindmáig nehezen definiálható biztonsági kihívás. Ez önmagában is identitásés funkciózavarokat okozott. A rendszerváltás először a belső elhárítás létjogosultságát
kérdőjelezte meg, s a közelmúltbeli zavargásokig, szélsőséges tartalmú fenyegetésekig
kifejezetten kínos dolognak számított a titkosszolgálatok ilyen irányú rendeltetéséről
beszélni. Majd a külső funkció is kétségessé vált, hiszen az addigi célországok
szövetségeseink lettek, akikkel szemben nem csak a fair play tiltja a hírszerzést. A
terrorizmus fogalma univerzálissá vált, s a bizonytalanságot leplezendő mindenre rásütjük,
ami szokatlan kockázatot jelent. Általánosítunk, mert talán sehol nem valósult meg olyan
maradéktalanul a közös Európa, mint a félelmek terén. Féltjük a viszonylagos gazdagságot,
a nyugalmat, mindazt, amit a nagybetűs Nyugat jelent. Féltjük a végre számunkra is
előnyös status quót.
Napjaink fenyegetései és kihívásai Európán kívülről vagy a perifériákról jönnek, s már
nem kifejezetten Magyarországnak szólnak, hanem az euroatlanti térségnek, aminek részei
vagyunk. Olyan biztonsági munkamegosztást kényszerít ez ki, amelyből az illő részt
nekünk is ki kell vennünk. Fel sem vetődhet tehát a kérdés, hogy szükség van-e magyar
titkosszolgálatokra, bár kétségtelenül addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér. A
titkosszolgálat drága, öt szolgálat ötször drágább.
Hogy meddig ér a takaró?
A rendszerváltást követően alighanem a honvédelmi struktúra szenvedte el a
legkíméletlenebb leépítést. A százötvenezres haderőből néhány zászlóaljnyi „profi őrzővédő” maradt, alapfegyvernemek sora tűnt el. Sorozatos leépítéseket szenvedett el a két
katonai titkosszolgálat is, ennek dacára egyre aránytalanabb részt követelt s kapott a
honvédelmi tárca költségvetési és létszámkeretéből. Mint említettem, a misztikum sajátos
érdekérvényesítő eszköz, amit a történészi vagy agrármúlttal rendelkező hadügyérek nem
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tudtak vagy nem mertek áttörni. De a kényszer nagy úr, az általános megszorítások mára
tabunak számító intézményeket is elértek.
Talán van is miből takarékoskodni. Talán lehet úgy is, hogy abból a megnyirbált szervezet
szakmailag felfrissülve kerüljön ki. A katonai felderítés például még mindig idejemúlt
funkciókhoz ragaszkodik, felső vezetése pedig olyan nyugdíjasklubra emlékeztet, amelybe
kihalásos alapon lehet bekerülni. Az alaprendeltetés két nagy területre osztható:
elektronikai és humán felderítésre. Az előbbit nem csupán az eszközpark, hanem
geopolitikai helyzetünk is erősen korlátozza, az utóbbit pedig részben presztízs- és
egzisztenciális okokból erőltetik. A lokátorok „alig látnak ki” a Kárpát-medencéből, a
külszolgálat pedig egyre inkább kellemes protokollfeladattá szelídül - nagyrészt olyan
állomáshelyeken, ahol a rendszerváltás óta az illedelmes érdeklődés lépett a klasszikus
hírszerzés helyébe. Létszámot és költségvetést azonban igényel ez is, az is.
Az elhárítás egészen más terület, az elhárítók az „ellenkémek”. Tevékenységük egészen
más racionalitást követel. Ők rosszabbul jártak a rendszerváltással. Belügyis
beltenyészetüket kíméletlenül szétrúgták, bizonyos pártállami funkciók sietős
felszámolásával olyan képességek is csorbát szenvedtek, amelyek jól jöttek volna a
robbantásos merényleteknél, a szélsőséges politika és a szervezett alvilág egymásra
találásakor, vagy a tavaly őszi sokkoló utcai eseményeket megelőzendő. A katonai
elhárítás pedig együtt degradálódott a honvédséggel.
Ha a két hírszerző szervezetet vonják össze, alighanem elsorvad, feloldódik az egyik. Ha a
két elhárításból gyúrnak egyet, ugyanez a sors vár a KBH-ra. A szürke szervezetek
láthatatlan emberei félnek a szervezeti fúziótól, állásukat, egzisztenciájukat érzik
veszélyben, hiszen mindenképp kevesebb állomány s pozíció marad. A katonák aggodalma
megalapozottabb, elvégre nehezen képzelhető el, hogy a súlyában, rendeltetésében és
létszámában szerényebb katonai szervezet kebelezi majd be a polgárit, s nem fordítva. Még
érthetőbb a szűk vezetői kör aggodalma, hiszen a „nyugdíjasklubot” felszámolhatják.
Márpedig sehol a világon nincs annyi „nélkülözhetetlen szakember”, annyi civil egy
katonai szervezet élén, mint itt. Aki egyenruhásként túllépte a nyugdíjkorhatárt,
köztisztviselőként, különböző tanácsosi és főtanácsosi cafrangokkal ékesítve marad a
tábornoki helyen. És ha betekinthetnénk egy belső telefonkönyvbe, meglepően gyakran
találkoznánk azonos vezetéknevekkel. Az érdemdús apát követi a fia, néha felesége,
menye, egykori diáktársa a nehéz posztokon. A szervezeti bekebelezés tehát többszörösen
fájdalmas lenne, hiszen a protektor bukása magával rántaná a protezsáltakat is.
De ne rójuk fel senkinek, ha ragaszkodik egzisztenciájához, a fúzió komoly szervezeti
érdekeket is sérthet. A közigazgatási, felsőoktatási, rendészeti stb. szervezetek példája arra
int, hogy a győztes mindent visz. A bekebelező a megszerzett forrásokat magáévá teszi, a
hozományt pedig kiokádja. A bekebelezett szakma és rendeltetés is könnyen áldozatul
eshet, hiszen a katonai és polgári funkciók között legalább akkora a különbség, mint a
hírszerzés és az elhárítás között. A hivatásos állomány tömeges elbocsátása pedig sajátos
nemzetbiztonsági kockázatokkal jár. Volt már ilyen, néhány éve százas nagyságrendben
kerültek utcára titkosszolgálati emberek, s nem az „átszervezőket” dicséri, hogy nem lett
belőle botrány.
Érdekes, hogy ilyen átalakítások kapcsán a döntéshozókat is, a közvéleményt is hidegen
hagyja néhány „mellékes” következmény, márpedig a civil munkaerőpiacon lanyha a
kereslet profi kémek iránt. A jövőjüket féltő emberek alighanem a tárcán belüli
megoldásokat preferálnák, ha már megúszni nem lehet. Polgári szervezet a polgárihoz,
katonai a katonaihoz – több az érintkezési pont, kevesebb a meglepetés, az idegen
specialitás, könnyebb kompromisszumra jutni egymással – egymás között.
Talán a szervezetek fölött diszponáló miniszterek is efelé hajlanának, hiszen ők sem
mentesek a gyarló érdekektől. A „saját” titkosszolgálat presztízst, politikai súlyt, hatáskört
és hatalmat jelent, amire minden politikus vágyik. Nincs olyan vezető, aki nem veszi
899/1098

13. A nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőnk biztosítékai

zokon, ha megnyesegetik jogosítványait, átrendezik irodáját, lecserélik hivatali
gépkocsiját. Ebben a kérdésben a kémfőnökök reakciója ugyanaz, mint a
kórházigazgatóké, szakszervezeti vezetőké, iskolaigazgatóké vagy minisztereké.
Szakmai érvek is emellett szólnak. Az egyre inkább közös biztonságpolitika, a
kötelezettségekkel járó NATO-tagságunk igazolja és megköveteli az önálló katonai
titkosszolgálat létét.
A szakmai közvélemény aligha fog nyilvánosan megszólalni. Kívülállók
belekotnyeleskedését sem szeretik, pedig hát demokráciákban a nyilvánosságnak sajátos
optimalizáló szerepe van. Nevezzük ezt civil kontrollnak. A civil társadalom számon
kérhet, ellenőrizhet, véleményt mondhat mindenről, amit finanszíroz és eltart, ami
kardinális érdekeit érinti. És áldását, támogatását adhatja ahhoz, amit szükségesnek, jónak
és eredményesnek ítél.
13.2.2.5.8.

Vezérkari főnök a titkosszolgáknál?441

Tóth Károly szerint a hatalomnak kell gesztusokat gyakorolnia. Tóth Károly (MSZP)
elképzelhetőnek tartja, hogy a bizalom visszaszerzése érdekében vezérkari főnöki posztot
kellene létrehozni az NBH-nál, és nem tartja elvetendő gondolatnak azt, hogy e tisztséget
akár olyan személyre bízzák, aki a Fidesz-kormány idején volt nemzetbiztonsági
főigazgató.
A bizalom újjáépítésében mindig a hatalmon lévőknek kell megtenniük az első lépést –
mondta Tóth Károly, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának szocialista alelnöke
a Geopolitikai Tanács Alapítvány budapesti titkosszolgálati konferenciáján tegnap.
A politikus a titkosszolgálatok parlamenti ellenőrzéséről tartott előadásában a
nemzetbiztonsági bizottságban kialakult helyzettel kapcsolatban beszélt erről, a testület
ellenzéki tagjai ugyanis a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójának kinevezése óta – aki
2007. decemberi meghallgatásakor nem kapott többségi támogatást – nem vesznek részt a
munkában. Tóth szerint ilyen első lépés lehetne, hogy – a honvédséghez hasonlóan –
vezérkari főnököt neveznének ki, és a miniszter csak rajta keresztül utasíthatná a
szolgálatokat.
Az ellenzék aktív szerepe nélkül a nemzetbiztonsági bizottság működése legfeljebb
virtuálisnak minősíthető, mert nem gyakorolhat a parlament felett tényleges ellenőrzést –
szögezte le kérdésünkre a politikus. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a személyes
véleményét fogalmazta meg, amikor a vezérkari főnöki poszt létrehozásának lehetőségéről
beszélt. Ez Tóth szerint a bizottságban hosszú ideje fennálló patthelyzet feloldásának egyik
módja lehetne, hiszen a hasonló rendszer igen jól működik a honvédelmi tárcánál. Ott jól
elkülöníthető a politikai és a szakmai vezetői szint, a vezérkari főnök pedig egyfajta
összekötő szerepet tölt be.
A politikus emlékeztetett rá: az új titkosszolgálati miniszter bizottsági meghallgatásakor a
fideszes Demeter Ervin annak az aggályának adott hangot, hogy a szolgálatok az
alkotmányos kereteken kívül működnek. Tóth már akkor is azt mondta, hogy a bizalom
helyreállítása érdekében először a hatalomnak kell lépnie. Úgy véli, ha javaslatát
elfogadnák, az efféle gyanú minden alapja megszűnne, hiszen a miniszternek lehetősége
sem lenne többé arra, hogy közvetlenül utasítsa a szolgálatok főigazgatóit. Ő csak a
politikai célt fogalmazná meg, és azt a vezérkari főnök fordítaná le a szakma nyelvére.
Nyilvánvaló, hogy egyik oldal sem kíván engedni, miközben a szolgálatoknak fontos
feladataik vannak például a forint védelme érdekében, illetve a terrorcselekmények elleni
küzdelemben – emelte ki Tóth. E helyzetben gesztusokat kell gyakorolni, és szerinte ilyen
lehet a mindenki számára elfogadható vezérkari főnök kinevezése. Álláspontja, hogy erre a
posztra mindenképpen szakembert kellene állítani, például a szolgálatok valamelyik
korábbi – akár a Fidesz-kormány idején szolgált – főigazgatóját, de természetesen a
lehetséges személyekről nem gondolkodott.
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Szerettük volna megkérdezni az ellenzék több, a nemzetbiztonsági tevékenységet ismerő
tagját Tóth javaslatáról, de sem Simicskó István (KDNP), sem Demeter Ervin (Fidesz) nem
reagált.
13.2.2.5.9.

Pintér Sándor alá raknák a titkosszolgálatot is442

Egyetlen miniszter kezében egyesítené a rendőrség és a nemzetbiztonság irányítását a
Fidesz a választások után. A tárca nélküli miniszter posztja megszűnne, és a
belügyminiszter lenne felelős mindkét szervezetért. A pártban Pintér Sándort tartják ideális
figurának az átszervezés lebonyolítására.
Az Index információ szerint a Fidesz vezetése Pintér Sándort szeretné megnyerni, hogy a
valószínűsíthető választási győzelem után belügyminiszterként szedje ráncban az
erőszakszervezeteket.
Pintér Sándor neve már a nyáron felmerült, mint a második Orbán-kormány egyik szóba
jöhető tagja. Akkor arról volt szó, hogy a pártelnöknek még mérlegelnie kell, hogy a
milliárdos üzletemberré átvedlett egykori rendőrfőkapitány rendvédelmi ügyekben
közismert jártasságát választja, vagy egy, vélhetően népszerűbb, a 2002 előtti történetekkel
nem terhelt jelöltet.
Úgy tudjuk, azóta egyértelműen Pintér lett a befutó, de a poszt elvállalását az exminiszter
ahhoz a feltételhez kötötte, hogy tárcájához kerül a Nemzetbiztonsági Hivatal is.
A német mintát követő tárca kialakításához azonban, az új kormány alakulásakor
beterjesztett minisztériumi struktúra részeként a parlament kétharmados támogatása kell.
Ezt eddig hagyományosan megszavazta az ellenzék. A rendőrség és a polgári
titkosszolgálatok viszont a rendszerváltás óta még nem voltak egy kézben.
Az Antall-kormány megalakulásakor úgy gondolták, hogy az 1990 előttről örökölt
titkosszolgálat átszervezéséhez és konszolidálásához mindenképpen külön kormánytagra
van szükség. Az önálló, tárca nélküli miniszteri poszt később a Horn-, és az Orbánkormány idején is megmaradt.
Az MSZP regnálása alatt a feladatkört a takarékosság jegyében államtitkári szintre
minősítették vissza. Elsőként Tóth András kapta meg a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatokat felügyelő politikai államtitkár címet.
A Gyurcsány-érában Szilvásy György először a Miniszterelnöki Hivatalt vezető
miniszterként iránytotta a területet, majd a kancellária éléről távozva maga foglalta el az
államtitkárságot, miniszterként. Ezt a posztot kapta meg a Gyurcsány Ferenc lemondása
után a Bajnai-kormányban Ficsor Ádám is, de ő is miniszteri rangban. Gyurcsány egykori
kabinetfőnöke négy hónapot töltött a poszton, nevéhez fűződik, hogy beismerte az NBH
működési hibáit a romagyilkosságok felderítésében, helyét néhány hete Juhász Gábor, az
igazságügyi tárca korábbi államtitkára vette át.
A Fidesz 2008-ban, az UD-botrány idején politikai banditizmussal vádolta az akkor még
hivatalban lévő Szilvásy Györgyöt. A nyilvánosságra hozott titkosszolgálati hangfelvételek
miatt az ellenzék a legsötétebb diktatúrák emlékét idéző koncepciós eljárással vádolta a
titokminisztert. A párt egyébként azt is beígérte, hogy hatalomra kerülése esetén leváltja az
NBH új elnökét, Balajti Lászlót, aki az UD-s ügyek miatt lemondásra kényszerült Laborc
Sándort váltotta a nemzetbiztonság élén.
13.2.2.5.10.

„A rendőrség úgy, ahogy van, megenné a nemzetbiztonságot”443

Rossz irányt mutatnak Simicskó István szerint azok az elképzelések, amelyek a polgári
titkosszolgálatoknak a Belügyminisztériumhoz történő csatolásáról szólnak.
Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának KDNP-s elnöke erről a „Titkok és
Szolgálatok” című konferencián beszélt szerda este Budapesten. A politikus emlékeztetett,
hogy a rendszerváltás előtt a Belügyminisztérium alatt működött a III-as
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főcsoportfőnökség, ezért – mint fogalmazott – nem jó irány a polgári titkosszolgálatok
becsatolása a Belügyminisztériumhoz.
„Tartanék attól, hogy a (...) rendőrség úgy, ahogy van, megenné a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatot és a Nemzetbiztonsági Hivatalt”, és „eltűnnének a süllyesztőben” –
mondta Simicskó István. Hozzátette: mind a rendőrségnek, mind a titkosszolgálatnak
megvan a maga feladata, és nem lenne jó összekeverni ezt a kettőt.
A szakpolitikus azt sem tartaná jó megoldásnak, ha az Információs Hivatalt integrálnák a
Külügyminisztériumba. A katonai szakszolgálatokkal kapcsolatban elmondta: azt el tudná
képzelni – ha minden kötél szakad –, hogy összevonják a Katonai Felderítő Hivatalt és a
Katonai Biztonsági Hivatalt, de a teljes felszámolásukat nem támogatja.
Simicskó István hangsúlyozta: a nemzet biztonságának érdekeit kell mindenképpen szem
előtt tartani, a szervezeti elképzelések szerinte másodlagos kérdések. A nemzetbiztonsági
bizottság elnökének tájékoztatása szerint jelenleg mintegy ötezer ember dolgozik az állam
által fenntartott titkosszolgálatoknál – ezren a katonai, négyezren a polgári szolgálatoknál.
13.2.2.5.11.

Mi vár a titkosszolgálatokra a Fidesz-kormány alatt?444

A Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) több vezető beosztású munkatársa is távozna, ha
Pintér Sándor irányítása alá kerülnének a polgári titkosszolgálatok – értesült a hvg.hu. Az
már szinte biztos, hogy a néhány hónapja kinevezett főigazgatót lecserélik.
Módosítania kell a parlamentnek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvényt, ha
igazak azok a hónapokkal korábban felröppent hírek, miszerint Pintér Sándor
belügyminiszterként a polgári titkosszolgálatokat is felügyelni fogja. A csak kétharmados
többséggel megváltoztatható törvény ugyanis egyértelműen fogalmaz: a polgári
titkosszolgálatokat irányító miniszter nem lehet sem a rendészetért felelős miniszter, sem
a honvédelemért felelős miniszter, sem pedig az igazságügyért felelős miniszter. Igaz, a
Fidesz-KDNP kétharmados parlamenti többségének birtokában, ha akarja, pikk-pakk
módosíthatja a törvényt. Így több mint húsz évet utaznának vissza az időben, merthogy
legutóbb a pártállam idején tartozott az állambiztonság (a polgári titkosszolgálat
„szocialista megfelelője”) a belügyminisztérium alá.
Szakmai berkekben úgy tudják, Pintér maga kérte azt, hogy a titkosszolgálatokat is
felügyelhesse. Ez sokaknak nem tetszik. A hvg.hu titkosszolgálati forrásból úgy értesült,
az NBH több vezető beosztású munkatársa is kilátásba helyezte távozását arra az esetre,
ha valóban Pintér Sándor lesz a „főnökük”.
Botrányok egymás után.
Pedig változásokra szükség lenne, merthogy a titkosszolgálatokkal nincs minden rendben.
Az elmúlt években volt ugyan változás, de ez főleg személycserékben valósult meg.
Ráadásul nem tudatos koncepció részeként, hanem a botrányok szülte kényszerből.
2007-ben az NBH akkori főigazgatójának, Galambos Lajosnak azért kellett távoznia, mert
személyesen is belekeveredett az Egymásért – Egy másért Alapítvány csalási ügyébe,
ráadásul a szervezet éppen az ő irányítása alatt állt a 2006-os őszi zavargások idején,
amikor szintén követett el hibákat.
Galambos utódja, a szocialista érában még a KGB moszkvai iskolájának padjait is koptató
Laborc Sándor sem bizonyult megfelelő vezetőnek, irányítása alatt robbant ki az UD Zrt.
lehallgatási ügye, melyben végül az NBH, pontosabban Laborc maradt alul. Jóllehet az
ügyben az NBH tett feljelentést a két egykori titkosszolgálati tiszt tulajdonában álló UD
Zrt. ellen, amiért a cég üzletembereket, politikusokat figyelt meg, a Központi Nyomozó
Főügyészség végül Laborcot gyanúsította meg különleges személyes adatokkal való
visszaélés miatt.
Az sem vetett jó fényt az NBH-ra, amikor kiderült: az Első Magyar Földgáz és
Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. (EMFESZ) vezetői hiába jelezték az NBH-nak,
hogy az orosz Gazprom befolyást akar szerezni a stratégiai cégben, tavaly májusban mégis
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sor került az ügyletre. Az már csak hab a tortán, amikor a romagyilkosságok kapcsán
napvilágot látott, hogy az egyik gyanúsítottat már korábban is figyelte az NBH, ám amikor
fegyverek vásárlásába kezdett, megszüntették a titkos adatgyűjtést.
Alku az új vezetőkről
Az UD-ügybe belebukott Laborc Sándor távozása után Balajti László került az NBH
élére, aki addig a titkosszolgálatok technikai hátterét biztosító szakszolgálat főigazgatója
volt, míg a szakszolgálat vezetőjének a Kövér László egykori titkosszolgálati miniszter
bizalmi emberének tartott Dobokay Gábort tették meg.
A kinevezések mögött sokan nagykoalíciós alkut sejtettek. A parlament nemzetbiztonsági
bizottságának volt SZDSZ-es tagja a hvg.hu-nak megerősítette, hogy a kinevezések előtt a
Fidesz és az MSZP szakpolitikusai kommunikáltak egymással, de azt nem tudja, mi volt a
megállapodás lényege. Legfeljebb sejti. „Ebben az időben fogadta el az MSZP és a Fidesz
az új titokvédelmi szabályozást. Érdekes, hogy pár hónappal korábban Juhász Gábor
titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter még azt hangoztatta, hogy nem akar
kinevezett vezetőt az NBH élére, később a Fidesz által támogatott személlyel együtt rögtön
két főigazgatóról is döntöttek” – emlékezett vissza Gulyás József.
Forrásaink szerint Juhász Gábor kvázi „parancsba adta” Balajtinak és Dobokaynak,
hogy foglalják el az új pozícióikat, noha a két vezetőnek ez nem nagyon volt ínyére.
Nemcsak azért ódzkodtak, mert kinevezésükre a választások előtt néhány hónappal
került sor, hanem azért is, mert mindketten egészen más területen mozogtak, mint ahová
ültették őket: Balajti szakszolgálati (azaz technikai), Dobokay hírszerzési vonalon.
Annak ellenére, hogy Balajti kinevezése mögött nagykoalíciós alku áll, a Fidesz már az új
főigazgató kinevezése után jelezte: ha kormányra kerül, leváltja őt.
Eldolgoznak egymás mellett
A titkosszolgálatok dilettantizmusa sokszor a rossz struktúrákból fakad – magyarázták a
hvg.hu-nak név nélkül nyilatkozó biztonságpolitikai szakértők. Példaként felhozták, hogy a
jelenlegi struktúrából fakadóan egyes ügyeken több szerv is dolgozik egyszerre, s
gyakran megesik, hogy elhallgatnak egymás elől információkat azért, hogy aztán a
dicsőséget is ők arathassák le.
Az is figyelemreméltó, hogy noha a lehallgatásokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
feladata lenne végezni, egyes esetekben a rendőrség, az NBH és a VPOP megoldja ezt
„házon belül”. „A kilencvenes években csak a titkosszolgálatok között volt
párhuzamosság, ma már a titkosszolgálatok, a rendőrség és a VPOP között is” – mondta
egyikük.
A legtöbb szakértő úgy véli, célszerű lenne központosítani az ügyeket – például egy közös
biztonsági központ létrehozásával –, s csak azután leosztani a feladatokat, ám úgy tűnik,
a Fidesz a régi rendszert merevíti majd be. Ennek egyik jele, hogy a hírszerzéssel
foglalkozó Információs Hivatal állítólag a leendő külügyminiszter, Martonyi János alá
kerül majd.
Hiába is kutakodna a Jobbik
A titkosszolgálatok feletti parlamenti kontroll is hagy kívánnivalót maga után. Az
Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának papíron komoly ellenőrzési jogosítványai
vannak ugyan, de ezeket az utóbbi években nem igazán gyakorolta.
Jó példa erre, hogy a törvény szerint a kormánynak küldött titkosszolgálati jelentéseket a
bizottság elnökének is meg kellett volna kapnia, 2006 és 2010 között azonban az NBH-tól
egyetlen egy jelentést sem kapott az elnök, a különböző hivatalos tájékoztatók pedig
semmitmondók voltak, melyeknél többnyire még a sajtóból is többet tudhattak meg a
bizottság tagjai.
Ezt egyébként Gulyás többször szóvá is tette a bizottsági üléseken, hiába. Szerinte az, hogy
ez így történt, a bizottság elnökének (Simicskó István, KDNP) puhaságán is múlott. Gulyás
ugyanis biztos abban, hogy a négy év során többször is kapott jelentéseket a kormány,
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emlékezzünk csak azokra az állítólagos terrorveszélyekre, amelyekről a kabinet éppen a
titkosszolgálati anyagokra hivatkozva számolt be.
Felmerül persze a kérdés, hogy nagyobb parlamenti kontroll esetén az éppen
terrorcselekmények gyanúja miatt előzetes letartóztatásban lévő Budaházy Györggyel és az
NBH előtt sem ismeretlen Toroczkai Lászlóval jó kapcsolatokat ápoló Jobbik milyen
titkosszolgálati információkhoz juthatna hozzá. A válasz egyszerű: ha egyes jelentéseket
látna is a bizottságba delegált Jobbik-tag, konkrét, operatív információkhoz már nem férne
hozzá, ahogy az NBH-s iratokban sem kutakodhatna. Legfeljebb csak akkor, ha egy adott
ügyben tényfeltáró bizottság alakulna, ehhez viszont többségi döntés kell, s ezt a
szívességet valószínűleg egyik párt sem tenné meg a Jobbiknak. Így arra sem lesz
lehetősége Vonáéknak, hogy esetleg megtudják, az NBH milyen információkat gyűjtött a
szélsőségesekről.
Más kérdés persze, hogy mire jut a Fidesz, ha kutakodni akar. Kormányra kerülve ugyanis
ezt bármikor megteheti. Legtöbben – köztük Gulyás József – úgy vélik, Orbánék, ha nem
is látnak neki a szolgálatok élveboncolásának és vesznek elő minden kényes ügyet, de az,
hogy mi miért történt, vagy mi miért nem történt meg 2006 őszén az MTV ostromakor,
biztosan terítékre kerül.
13.2.2.5.12.

Nem volt kérdés, hogy Pintér felügyelje az NBH-t445

A miniszterjelöltek bemutatásánál nem esett szó a titkosszolgálatok felügyeletéről. A
papírforma bejött, a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Pintér
Sándorhoz kerül. A többi titkosszolgálat más tárcákhoz kerül.
Szétválasztja és különböző tárcákhoz rendeli a leendő kormány a titkosszolgálatokat, a
döntést Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője jelentette be.
Az már korábban ismert volt, hogy az Orbán-kormány szerkezetének tervezésekor nem
számoltak külön titkosszolgálati miniszterrel, és tervbe vették, hogy a német mintára a
Belügyminisztériumhoz rendelik a felügyeletet. A kényes területről nem ejtettek szót a
nyolc csúcsminiszter múlt heti bemutatásakor sem.
A mostani bejelentés szerint az Információs Hivatal a Külügyminisztériumhoz, a
Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a Belügyminisztériumhoz
kerül, a Honvédelmi Minisztérium pedig a katonai titkosszolgálatokat felügyeli majd.
Az Index információi szerint az NBH elhelyezése az elmúlt hetekben sem volt kérdéses,
csupán taktikai okokból tolták ki a végleges döntésről szóló bejelentést. A leendő
belügyminiszter, Pintér Sándor ugyanis a legnépszerűtlenebb figurája az alakuló Orbánkormánynak, így célszerűnek látszott felelősségi köreinek „rázósabb” részét külön
kommunikálni. Korábban felvetődött, hogy a területet már ismerő Kövér László
kaphatná az NBH-s feladatkört, ám, úgy tudjuk, ez a verzió az utóbbi hetekben komoly
formában már nem vetődött fel.
Lázár János azt mondta: a Fidesz-KDNP csütörtöki frakcióülésén egyértelmű tájékoztatást
kaptak azzal összefüggésben, hogy az új kormányzati struktúrában "minden egyes téma a
helyére került".
A politikus kérdésre beszámolt arról, hogy három törvénycsomagról is tárgyalt a
frakciószövetség csütörtökön. A legelső csomag a kormány alakulásával kapcsolatos
technikai feltételeket tartalmazza. Ezt pénteken nyújtják be. Az előterjesztések benyújtása
május 17.-től folytatódik – tette hozzá.
13.2.2.5.13.

Szétválasztja a titkosszolgálatokat a Fidesz446

Három minisztérium között osztja el a Fidesz az öt nemzetbiztonsági szolgálat felügyeletét.
A Nemzetbiztonsági Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot a belügyminiszter,
Pintér Sándor felügyeli majd.
904/1098

13. A nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőnk biztosítékai

Szétválasztja és különböző tárcákhoz rendeli a leendő kormány a titkosszolgálatokat. A
párt csütörtöki frakcióülése utáni sajtótájékoztatón Lázár János, a Fidesz frakcióvezetője
újságírói kérdésre elmondta, hogy az Információs Hivatal a külügyminisztériumhoz, a
Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a belügyminisztériumhoz
kerül, a honvédelmi minisztérium pedig a katonai titkosszolgálatokat felügyeli majd.
A polgári titkosszolgálatokat az elmúlt ciklusokban többnyire tárca nélküli miniszterek
felügyelték. Az első Orbán-kormány idején 1998-2002 között a Fidesz egyik
legbefolyásosabb emberének tartott Kövér László, majd később Demeter Ervin töltötte be
ezt a posztot. Az első Gyurcsány-kormány idején Kiss Péter kancelláriaminiszter
felügyelte a titkosszolgálatokat, 2007-től azonban Gyurcsány Szilvásy György
személyében tárca nélküli miniszterre bízta ezt a feladatot.
A korábbi kormányok azért ezt a megoldást választották, mert az 1995-ös titkosszolgálati
törvény szerint a szolgálatokat nem felügyelheti a rendészetért, a honvédelemért, illetve
az igazságügyért felelős miniszter. A Fidesz kétharmados parlamenti többségével egyedül
is módosítja a törvényt, így a titkosszolgálatokat a módosítás után eloszthatja a három tárca
között.
Az Orbán-kormány belügyminisztere Pintér Sándor lesz, a külügyminisztériumot Martonyi
János, a honvédelmet pedig Hende Csaba irányítja majd. Az országgyűlésben a
nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő bizottságot a jobbikos Staudt Gábor fogja
vezetni, alelnöknek pedig a korábbi titokminiszter Demeter Ervint jelöli a Fidesz.
13.2.2.5.14.

Kockázati tényezők447

Nálunk egyelőre még hír sincs arról, miként változik a jogszabályi környezet, milyen
garanciális normák kidolgozásán fáradozik a kormánytöbbség. Márpedig jogállamban a
személyi garanciáknál erősebb, jogszabályokban is tetten érhető normákat kell kiépíteni.
Ráadásul vagyunk néhányan ebben az országban, akiknek Pintér Sándor személyi
garanciának sem elég imponáló.
A hét elején megkezdődött és a pénteki nappal le is zárul a miniszterjelöltek kinevezés
előtti bizottsági meghallgatása. A kijelölt belügyminiszter-jelöltet négy parlamenti
bizottság is meghallgatja, mielőtt a jövendőbeli miniszterelnök felterjeszti kinevezési
okmányát az államfőnek.
A végkifejletet illetően senkinek nem lehet kétsége, igaz, én kissé naivan pár hónapja
még abban bíztam, hogy a Fidesz vezette erős többségnek kínos újra meghúzni Pintér
Sándort. A dolog eldőlt. Izgalmas persze, miként is lesz a közbiztonsági ügyek megoldó
embere egy sor kényes üggyel a háta mögött belügyminiszter, engem azonban most
jobban foglalkoztat, hogy mit is kezd az általa bónuszként megigényelt nemzetbiztonsági
területtel.
Bár – ismereteim szerint – a Fidesz-vezérkar sem volt lelkes az ötlettől, Orbán Viktor a
Gergényis elszólás ellenére nemcsak bizalmáról biztosította Pintért, hanem az NBH
sorsával kapcsolatos belső vitát is a nyugalmazott rendőrtábornokként aktív vállalkozó
javára döntötte el. Ezzel Pintér a rendszerváltás óta a legjelentősebb erőtér birtokában
kezdheti meg köz- és belbiztonsági munkáját, nem mellékesen az önkormányzati terület
felügyelete mellett.
A dolog eldőlt, mi értelme tehát a meghallgatásoknak, puszta formalitás, amolyan kötelező
talajgyakorlat? Nem gondolnám, hiszen mégiscsak parlamenti demokráciában élünk, és
intézményeink – beleértve a parlamenti bizottságokat is – nem arra valók, hogy érdemi
teljesítmény, vagyis elemi kérdések felvetése nélkül essenek túl a szembejövő,
rutinszerűnek tetsző feladatokon.
Márpedig a sűrű meghallgatási menetrend szerint Pintér Sándort elsőként csütörtökön
reggel 8.30-tól az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi, majd kb. 10 órától a
nemzetbiztonsági, ezt követően, de még ugyanezen a délelőttön 11.30-tól az
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alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság hallgatja meg, míg az önkormányzati és
területfejlesztési bizottság előtti meghallgatására péntek délelőtt kerül sor.
Lehet, hogy naivan, de azt gondolom, valamennyi bizottsági meghallgatás külön
jelentőséggel bír, és egyaránt fontos. De vajon a miniszter-jelölt bemutatkozó szövege után
fennmaradó – jó esetben – 45-50 perc mire lesz elegendő mondjuk a nemzetbiztonsági
bizottságban? Ebben a bizottságban számos kérdést fel kell vetnie a jogállami normákra
érzékeny képviselőknek, beleértve a kormánypárti oldalt.
Sőt, van olyan kényes téma, mely még a miniszter-jelölt meghallgatása előtt, legkésőbb a
nemzetbiztonsági bizottság alakuló ülése előtt is tisztázásra várt. Bizony azóta sem tudunk
róla, miként kezelték, illetve oldották meg ezt a kérdést az ügyvezető kormány, és az NBH
illetékes vezetői.
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 15. §. harmadik
bekezdése ugyanis úgy rendelkezik, hogy "Ha a nemzetbiztonsági szolgálatok
országgyűlési képviselőre vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozójára vonatkozóan
információgyűjtő tevékenységet kezdenek (folytatnak), e tényről a miniszter
haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot. Az ügyben érintett képviselő e tevékenységről
nem kaphat tájékoztatást."
Bizony ennek a törvényi rendelkezésnek az értelmében amennyiben – legyünk konkrétak –
a Jobbik bármely parlamentbe jutott képviselőjével szemben információgyűjtő tevékenység
zajlik, akkor arról "haladéktalanul tájékoztatnia" kellene a még hivatalban lévő Juhász
Gábornak, a bizottság szocialista elnökét. Nincs mérlegelési jogköre.
Persze felvetődhet az is: lehet, hogy nem is folytatnak információgyűjtő tevékenységet
egyetlen jobbikos képviselővel szemben sem. Meggyőződésem szerint, ha a törvény által
előírt feladatoktól (a már idézett törvény 3., 4. és 5. paragrafusa) nem függetlenítették
magukat nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársai, vezetői, akkor szükségszerűen
néhányan a Jobbik frakciójából "látókörben" voltak az elmúlt években, és vannak mind a
mai napig. Mi történhet velük, változhatott-e a szolgálatok viszonya hozzájuk azok után,
hogy bejutottak a parlamentbe?
Meggyőződésem szerint az alkotmány, és a vonatkozó törvényi szabályozás alapján nem.
Éppen ezért, ha az általam hivatkozott törvényben előírt eljárás Juhász Gábor részéről
elmarad, annak csak egy oka lehet: valahol, valakik – nem bölcsen, mi több a vonatkozó
törvényi szabályozástól függetlenül – úgy döntöttek, hogy "parlamenti párt képviselőivel
nem foglalkozunk, velük kapcsolatos információgyűjtő tevékenységet nem folytatunk".
Az is lehetséges – remélem nincs így –, hogy amikor a Jobbik a tavalyi EP-választásokon
eredményesen szerepelt, az illetékesek, számolva azzal, hogy a párt egy év múlva már
parlamenti tényező lesz, úgy értékelték, hogy "bevett pártra nem dolgozhatunk".
Nyilvánvaló, hogyha valaki esetében például alkotmányvédelmi vagy gazdaságvédelmi
szempontból a megfigyelés korábban indokolt volt, a kockázati tényező fennállt, akkor az
pusztán attól nem lett érdektelen, hogy az illető parlamenti képviselő-jelölt lett, majd
képviselő, vagy éppen a nemzetbiztonsági bizottság tagjának jelölték.
Szép is lenne, ha egy kormánypárti képviselővel, vagy például egy miniszter-jelölttel
szemben csak azért nem tennék a dolgukat a nemzetbiztonsági szolgálatok, mert valahol
megszületett egy olyan értelmezés, hogy parlamenti párt tagjaira, vagy kormánytagjelöltekre különleges mentesség vonatkozik.
A nemzetbiztonsági szolgálatok szétszedése, az Információs Hivatal, a polgári hírszerzési
tevékenység Külügyminisztérium, illetve Martonyi János alá helyezése is igencsak vitára
érdemes kényes kérdés. Nem találok rá választ, hogy a Fidesz-vezérkar miért fogadta el
végül, hogy a szolgálatok közül belpolitikai szempontból a legkényesebb feladatokat
ellátó Nemzetbiztonsági Hivatalt, illetve beharangozott új nevén az Alkotmányvédelmi
Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatokat Pintér Sándor maga alá gyűrhesse.
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Könnyen lehet persze, hogy a mostani összetételben felálló kormány csak átmeneti, és
mandátuma belső megállapodás szerint nem szól két évnél többre. Ezzel együtt Pintér
erős jogosítványokkal ellátott kinevezése igencsak kockázatos, amit egyébként nemcsak a
liberális közönség, hanem a Fidesz-közeli véleményformálók, sőt a szavazótábor egy
része is megütközéssel fogadott.
A rendteremtéssel összefüggő várakozások igencsak széttartanak. Az igények között
nemcsak a kisértékű, de sokak biztonságérzetét romboló lopások, betörések radikális
visszaszorítása, valamint a korábbi kormányzó elit tagjainak a levadászása szerepel kiemelt
helyen, hanem az "oligarchák" (ennek a fogalomnak az értelmezésénél vélhetően eltér a
fideszes szóvivők és a szélesebb közönség álláspontja), a helyi kiskirályok (köztük Fideszszínekben is működő önkormányzati vezetők) megfékezése, a korrupció visszaszorítása,
rendőri túlkapásokkal szembeni fellépés, és nem utolsósorban a Fidesz által is gyakran
bírált nemzetbiztonsági munka depolitizálása is.
A rendszerváltás előtt működött utoljára egy minisztérium irányítása alatt a rendőrség és az
állambiztonság. Az állambiztonsági, belbiztonsági, belső elhárítási feladatok elkülönítése a
rendőri szervektől és a belügyi irányítástól közös döntése volt a rendszerváltó pártoknak,
de az átmentésben gondolkodó állambiztonsági szolgálati vezetők is igenelték ezt a lépést,
mert újszerű formai, szervezeti megoldásokkal is demonstrálni szerették volna, hogy
készek, és képesek az új kor követelményeinek megfelelően működni.
Nos, az állambiztonsági múlt rosszemlékű gyakorlatától függetlenül szólnak érvek a
belügyminisztériumi felügyelet alá szervezés mellett, még konkrétabban a rendőri
tevékenység
és
a
nemzetbiztonsági
munka
kapcsolatának
újragondolása,
együttműködésének javítása mellett (lásd roma áldozatokat követelő sorozatgyilkosság).
Sőt, nemzetközi példák mutatják, hogy ez a modell nemcsak állampárti keretek között
létezik, és akár nagyon hatékonyan is működhet. Például Ausztriában, Franciaországban,
Hollandiában, Németországban a belső elhárítást végző szervek a Belügyminisztérium
felügyelete alatt működnek. Ugyanakkor ezekben az országokban a rendőri,
nyomozóhatósági és a belső elhárítási, alkotmányvédelmi feladatokat világosan lehatárolt
hatáskörök mentén látják el az egymástól jól elkülönült szervezetek, jogszabályok által
pontosan meghatározott keretek között.
Nálunk egyelőre még hír sincs arról, miként változik a jogszabályi környezet, milyen
garanciális normák kidolgozásán fáradozik a kormánytöbbség. Márpedig jogállamban a
személyi garanciáknál erősebb, jogszabályokban is tetten érhető normákat kell kiépíteni.
Ráadásul vagyunk néhányan ebben az országban, akiknek Pintér Sándor személyi
garanciának sem elég imponáló.
Nagyobb izgalmat egyelőre az elnevezés váltott ki a rosszemlékű áthallás okán. Bár az
AVH (Alkotmányvédelmi Hivatal) nem ÁVH (Államvédelmi Hivatal), sőt az
alkotmányvédelem fogalmának használata kifejezőbb, sokkal inkább fedi le azt a
tevékenységet, amelyre ezen a területen hivatott az illetékes szolgálat, mégis összeolvasva
rossz az akusztikája, nem beszélve arról, hogy a közrendet gyakran erőszakosan megbontó
csoportok eddig is előszeretettel skandáltak "rendőrállamot", "ÁVÓ"-t.
Nem lehetne - az előzményekre tekintettel – mégis inkább Szolgálat, mint Hivatal, vagyis
Alkotmányvédelmi Szolgálat (AVSZ) a szerv új elnevezése? Persze ennél sokkal
fontosabb kérdés az, hogyan teljesítik törvényben előírt feladataikat a Pintér irányítása alá
helyezett nemzetbiztonsági szolgálatok.
A nemzetbiztonsági törvény szerint nemzetbiztonsági érdek: "az ország az alapvető emberi
jogok gyakorlását biztosító alkotmányos rendjének, a többpárti rendszeren alapuló
képviseleti demokráciának és az alkotmányos intézmények működésének törvénytelen
eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvések
felderítése és elhárítása." Bizony az elmúlt években a végrehajtó hatalom, konkrétan az
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NBH alkotmányos normáinkat kikezdő jelenségekkel, szerveződésekkel kapcsolatosan
végzett felderítő, de még inkább elhárító munkája megalapozottan kritizálható.
A Jobbik Fideszre nézve is fenyegető parlamentbe jutását követően nem egyszerűen arra
van lehetősége a kormányzó többségnek, hogy a rendszerváltás óta először világos
határvonalat húzzon a jobboldal, és a szélsőséges, alapvető alkotmányos normáinkat,
emberi jogainkat megkérdőjelező politikai magatartás között, hanem arra is, hogy –
alkotmányos eszközökkel – fellépjen velük szemben. Ehhez az első lépés, hogy felhagynak
a különleges mentesség félreértelmezett gyakorlatának elfogadásával.
13.2.2.5.15.

Pintér Sándor megmagyarázta!448

Azért célszerű az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
(NBSZ) beillesztése a Belügyminisztériumba (BM), a rendőrség mellé, mert így
biztosítható lesz, hogy a szervezetek átadják az információt egymásnak - mondta Pintér
Sándor belügyminiszter-jelölt a kinevezését megelőző meghallgatáson az Országgyűlés
nemzetbiztonsági bizottságában csütörtökön.
A belügyi tárca várományosa reggel már beszámolt elképzeléseiről az emberi jogi
bizottság előtt, és még a nap folyamán meghallgatja az alkotmányügyi, valamint a
honvédelmi és rendészeti, pénteken pedig az önkormányzati bizottság.
A belügyminiszter-jelölt elmondta: azzal, hogy a hatósági jogosítvánnyal rendelkező
rendőrség mellé az AH és az NBSZ is "felcsatlakozott", biztosított lesz a szervezetek
közötti információáramlás, ezzel pedig Magyarországnak "lényegesen nagyobb
közrendet, közbiztonságot és védelmet tudunk a későbbiekben adni" – fogalmazott.
Szavai szerint ez a szervezeti megoldás lehetővé teszi, hogy az információk ne vesszenek
el a szervezetek között, azok közvetlenül elérhetőek és felhasználhatóak legyenek a
büntetőeljárási, szabálysértési eljárásokban, vagy a bűncselekmények megelőzésében,
megakadályozásában.
Arra a kérdésre, hogy tervez-e további összevonásokat, közölte: jelen pillanatban nem, de
vannak olyan területek – erre példaként a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatát
(RSZVSZ) említette – amelyeket a miniszter közvetlen irányítása alá kell vonni. Szavai
szerint például az RSZVSZ a minisztérium különböző szolgálatainak a megítélését képes
javítani, "vagy hanyag, rossz munka esetén rontani". Jelezte: szakmai vita végén fog
eldőlni, a nemzetbiztonsági szolgálatokat indokolt-e tovább centralizálni a kormányban.
Demeter Ervin (Fidesz) a szavazás előtt azt kérte a belügyminiszter-jelölttől, kinevezése
után "tekintse fontos kérdésnek", hogy lényeges különbségek vannak a rendőrségi és a
nemzetbiztonsági feladatok között.
Mint mondta, a nemzetbiztonsági szolgálatok dolga, hogy feltárják az országot fenyegető
veszélyeket és elhárítsák azokat, míg a rendőrségnek a bűnmegelőzés, bűnfeltárás a
dolga. A nemzetbiztonsági szolgálatok "a veszély oldaláról" közelítik meg a
problémákat, és a közösséghez, a nemzet biztonságához kapcsolódnak a feladatai, míg a
rendőrség a Büntető törvénykönyv által deklarált – általában egyénhez kötődő –
bűncselekményeket deríti fel - mondta.
Hozzátette: azt kéri a leendő minisztertől, hogy a rendőrségi és a nemzetbiztonsági
munka mindig jól szétválasztott legyen, mert "ez mindannyiunk érdekét szolgálja".
A miniszterjelölt az Alkotmányvédelmi Hivatalról (a korábbi Nemzetbiztonsági Hivatalról)
azt mondta: megfelelő tevékenységi körrel, jogi háttérrel "nimbuszt fog kiépíteni maga
köré" az AH, "mint az FBI vagy a MI-6".
A miniszterjelölt a titkosítások felülvizsgálatával kapcsolatos kérdésre válaszolva közölte:
először a törvények és jogszabályok betartását vizsgálják felül. Ha ez a kettő rendben volt,
akkor rendben volt a titkosítás – szögezte le.
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A kiszivárogtatásokkal kapcsolatban pedig hangsúlyozta: korábban olyan adatok kerültek
ki a szolgálatoktól, amelyek törvényes működés során nem kerülhettek volna ki, "ezeket
meg kell akadályozni".
"A szolgálatok belső rendje tükrözi az ország belső rendjét is, ha megfelelő lesz a belső
rend, akkor megfelelő, törvényes működés lesz. Csak törvényes szolgálatokkal lehet
betartatni az országban a rendet és a fegyelmet, és a törvényeket csak törvényes
eszközökkel lehet megkövetelni" – hangsúlyozta. Hozzátette: egyértelmű, hogyha
bármelyik hatóságtól jogszabályellenesen kerül ki információ, akkor azzal a szervezettel
szemben megfelelő retorziót kell alkalmazni.
13.2.2.5.16.

Nem lesz külön titkosszolgálatokat felügyelő államtitkár449

Nem lesz külön titkosszolgálatokat felügyelő államtitkár, ez a feladat közvetlenül a
belügyminiszterhez tartozik – ezt Pintér Sándor, a tárca vezetője jelentette be a keddi
kormányszóvivői tájékoztatón. A miniszter arra kérdésre, hogy tervez-e személyi változást
a rendőrség vezetésében, azt mondta: a teljesítménymérést most kezdték el.
Hangsúlyozta: a valódi teljesítmény alapján akarja megítélni a vezetők munkáját, ennek
ismeretében lehet csak személyi kérdésekről beszélni.
A belügyminiszter arról is beszélt, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében immár
minden településen van rendőr a nemrég kezdődött rendőri akció nyomán, amelynek már
eredményei is vannak. Ezekről az esti órákban, az országos rendőrfőkapitány jelentését
követően ígért tájékoztatást.
A miniszter azt is elmondta: azért ebben a megyében kezdtek hozzá az akcióhoz, mert a
tulajdon elleni bűncselekményeket tekintve ez a legfertőzöttebb.
Az árvízi védekezésről szólva Pintér Sándor közölte: az államigazgatási, valamint a
Belügyminisztérium és a honvédség alá tartozó szervek eddig mintegy 2,6 milliárd forintot
fordítottak a feladatra. A kormány emellett az önkormányzatok árvízi védekezésre
fordítható vis maior alapot megduplázta.
A miniszter kifejtette: az elmúlt hetekben 518 településen keletkeztek árvízi károk, több
mint kétezer ház került veszélyhelyzetbe, és több mint háromezer embert kellett
elszállásolni, mert lakása, háza lakhatatlanná vagy életveszélyessé vált.
A jelentések szerint újabb esőzések várhatók; kiemelkedő a veszélyhelyzet Nógrád és
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A miniszter ezért elrendelte, hogy a kiépített gátakat, a
homokzsákokat, védekezési eszközöket nem lehet lebontani és elvinni.
13.2.2.5.17.

Az UD Zrt.-től érkezik a katonai elhárítás helyettes vezetője450

Horváth Józsefet, az UD Zrt. vezetőjét tenné meg helyettesévé a Katonai Biztonsági
Hivatal élére jelölt Domján László, akit pénteken hallgatott meg a nemzetbiztonsági
bizottság. Az ellenzék Horváth kinevezése mellett azt is kifogásolta, hogy Domjánnak
nincs elhárítói tapasztalata, de a kormánypárti többség támogatta a kinevezését.
Parázs vita alakult ki a parlament nemzetbiztonsági bizottságának pénteki ülésén a
Katonai Biztonsági Hivatal (KBH) élére jelölt Domján László dandártábornok körül, aki
kívülről érkezik a szervezethez, ráadásul az úgynevezett adatgyűjtési ügyben főszerepet
játszott UD Zrt. vezetőjét, a Nemzetbiztonsági Hivataltól 2002-ben elküldött Horváth
Józsefet szemelte ki helyettesévé.
Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára az ülésen a szerinte utat
tévesztett honvédelmi vezetéssel, az új honvédelmi politika igényével, a korrupciógyanús,
botrányos ügyekkel és a tekintély visszaállításának szükségességével indokolta a hét elején
bejelentett vezetőváltásokat. A bizottság elnöke, a szocialista Vadai Ágnes azt mondta:
kifogása van a módszer ellen, hogy "aki él és mozog a honvédelmi tárcánál, azt
eltávolítják."
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Domján a külszolgálati terepet tartja legfontosabbnak, az ott szolgálatot teljesítők
nemzetbiztonsági védelmét. A tábornok - aki két napja a KBH főigazgató-helyettese, most
léphet előre - eddig a honvédségben más területen teljesített hadműveleti szolgálatot. Vadai
Ágnes kérdésére elismerte, nincs katonai elhárítói tapasztalata. Ennél is nagyobb vitát
váltott ki, hogy leendő főigazgatóként Horváth József nyugállományú dandártábornokot
javasolná helyettesének. Mint fogalmazott, a tájékozódás során őt találta
legalkalmasabbnak operatív főigazgató-helyettesnek.
Tóth András vezérőrnagy, a Katonai Felderítő Hivatal (KFH) eddigi helyettes főigazgatója
szerint a KFH legfontosabb feladata a válságövezetekben szolgáló katonák helyzetének
javítása még jobb felderítő-elemző munkával. Jelenleg 13 katonai hírszerző dolgozik
Afganisztánban, akik tavaly kaptak új rádiófelderítő berendezést, amelyhez a közeljövőben
mobileszközt is visznek. A széttagolt működés miatt szeretnék növelni a létszámot –
mondta a főigazgató-jelölt. A KFH összlétszáma nem fog növekedni, belső
átcsoportosítással oldják meg az új igények teljesítését.
Tóth tábornok fiatalítást tart szükségesnek a KFH-ban, ahol az átlagéletkor 37 év. "Egyes
pozíciókban nagy szerepet kapnak olyan személyek, akik a továbbiakban nem feltétlenül
élveznék az állomány bizalmát" – fogalmazott a leendő főigazgató. Képviselői kérdésre a
tábornok helyett Simicskó István válaszolt: nincsenek listák arról, kiket érinthet a fiatalítás.
A jelölt nem halott arról, hogy a katonai attaséi hálózatot elvinnék a KFH-tól.
Mindkét jelölt megkapta a támogatást a kinevezéshez, de míg Tóth András nem kapott
ellenszavazatot, addig Domján Lászlót ketten elutasították az ellenzékből. Vadai Ágnes, a
bizottság szocialista elnöke az ülés után a Független Hírügynökségnek azt mondta: nem
tudták támogatni egyik jelölt kinevezését sem. Ennek oka egyrészt, hogy a honvédség
lefejezésének módszerével nem értenek egyet. Tóth András személyével nem volt
problémájuk, Domján Lászlót azonban nem tartják alkalmasnak, mert semmiféle katonai
elhárítási tapasztalata nincs.
13.2.2.5.18.

Kövér László, aki nem felejt451

Kövér László, aki, ha valóban Schmitt Pált választják államfőnek, hamarosan házelnök
lehet, a velejéig tisztességes ember. Vannak ilyenek, született tisztességesek. Rendkívül
határozott világlátással, amely még lesarkítja az „úrfikor” liberális kilengéseit is, volt
olyan is, hát igen, volt, sokan emlékszünk még rá, de ebből a szilárd erkölcsi alapvetésből
visszatekintve arra a korszakra mégiscsak sok minden megbocsátható.
„Boldogult úrfi koromban rühelltem a formalitásokat, de amikor már megtanultam
nyakkendőt kötni, megtapasztaltam, hogy ezek a formalitások tartják össze a világot”,
mondja, és mint a velejéig tisztességes emberek általában, kérlelhetetlen a maga igazságát
illetően. Megvan hozzá az alapja, még ha ez nem is oly kristálytiszta, mint az egyszeregy,
holott az igazságok az ő szájából gyakorta egyszeregyként mondatnak ki.
„Laci az, aki nem felejt”, mondták az őt ismerők közül sokan már a kilencvenes évek
elején is, akkoriban, amikor talán még nem is volt mit elfelejteni, nem voltak bűnök, csak
csibészségek, hetykeségek. Meg barátságok, amelyek, ha egyszer megköttettek, akkor az
ő szemében azok örökérvényűek, hiszen ő meg ő, köztünk volt akkor, azokban az időkben
– mindegy, milyen botlásai voltak, mégiscsak hozzánk tartozik.
Pápai születésű, s így már génjeiben hordozza azt az ellenálló szellemet, amit csak a
pápaiak érthetnek igazán, azok, akik átélték a Veszprém mellettiséget, akik tudják, milyen
örök másodiknak lenni, és akik ebbe soha, de soha nem nyugodhatnak bele. Ugyanúgy
pápai, mint az általa oly hőn gyűlölt Gyurcsány Ferenc, és ugyanolyan szívóssággal tört ki
abból a létből, mint ő.
A Fidesz legőszintébb embere: az egyedüli talán az egykorvoltakból, aki nem hajlandó
megmásítani mondandóját, aki – liberális huncutságok ide vagy oda – ugyanolyan elvek
szerint próbál élni, mint amelyekben mindig is hitt, ő a Fidesz eleven erkölcse. Kész
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kompromisszumokra a párt érdekében, de mindig jelzi, hogy őneki ehhez
kompromisszumot kellett kötnie – leginkább önmagával. „Ők a Te embereid”, mondta
mostanában Orbán Viktornak néhány új miniszter kiválasztásakor, „nem a mieink”.
Nem a mieink. A Tieid.
Ő az egyetlen, aki ezt Orbán Viktorral szemben kimondhatja.
Kövér volt az, aki az ilyen-olyan fordulatok ellenére sem dicsérte vagy hozta föl példaként
állítva az újkonzervatív egykoriakat, a Pozsgaykat, Szűrösöket, inkább csak eltűrte őket,
mert el kellett tűrnie. Mert ez volt a stratégia. Terjeszkedni, terjeszkedni mindenáron,
lehorgonyozni a KDNP-vel jobbra, aztán befelé haladni, jöhetnek a kisgazdák, a
bizonytalanok, jöhet Kádár népe, jönniük kell, mert győzni csak így lehet, még ha le is nézi
őket közben.
De győzni kell, ki kell bekkelni őket, hosszú hajjal is tiltakozva a fennállók ellen. Mert
nem az ő igazságát képviselik.
Indulatos ember, akiről a fideszesek azt hiszik, hogy a puszta jelenléte is megfékezi a
parlamentben egyre otthonosabban mozgó szélsőjobboldalt. Kövér László velük tényleg
nem alkuszik. Ebben nincs kompromisszum. Nincs kompromisszum az „utódpárttal” sem.
Senkivel, aki kívül esik az ő belső mércéjén.
Hajlamos a túlzásokra, ezekből sajtót lehetne rekeszteni, brutálisan kemény kijelentései
miatt választást lehetett elbukni. Ilyen volt a híres köteles beszéd, amelyre politikai
ellenfelei stratégiát építettek: „Sokan vannak ma Magyarországon olyanok, akik nem
tudnak örülni a kormány intézkedéseinek. Ezért azt ajánlom nekik: vegyenek egy
kalapácsot, egy szöget és egy kötelet, menjenek le az alagsorba, és a szögre, vagy ha
találnak jó gerendát, akkor arra kössék fel magukat.”
Elbukták 2002-t, ő maga sokáig azt hitte, hogy e kijelentése miatt. Lelkiismeret-furdalás
gyötörte. „Hiszen ő csak a magyarokra oly jellemző kishitűség ellen szólalt föl”, gondolta.
És valószínűleg mind a mai napig nem érti, miért is volt baj így szólnia. Hiszen az ország
szépült, fejlődött az ő idejük alatt, új sarokköveket alakítottak ki, volt mire büszkének
lenni, olimpiai vágyakat űzni, hát vannak, akiknek ez nem tetszik? Van-e, lehet-e más
igazság, s ebből következően, van-e, lehet-e másnak igaza?
Sokáig nem szólalt meg nyilvánosan. Eltűnt. Magába borult. Talán még
engesztelhetetlenebb lett.
„Laci nem felejt”, mondják, és ez nem csak a kilencvenes évek elejének-közepének
elhíresült mondata – ugyanígy beszélnek róla ma is a háta mögött, miközben valamiféle
félelemmel vegyes tisztelettel afféle törzsi sámánként tekintenek rá. Mert azt is tudják róla,
hogy miközben kőkemény a maga igazságában, ízig-vérig politikus is. Elemző agyú, a
tényeket jól csoportosító, és a tényekből meglehetősen stabil következtetéseket levonó
személyiség, aki képes stratégiában gondolkodni – legalábbis akkor, amikor nem öntik el
az indulatai. És olyankor végtelenül felelősségteljes is. Az volt akkor is, amikor a
titkosszolgálatokat felügyelte. Egykori emberei ma is készséggel beszélnek kiemelkedő
vezetői képességeiről, arról, hogy szigorú volt, sokat követelt, de jól irányította őket, és
minden körülmények között kiállt mellettük. És tudta, hogy Magyarország elemi érdeke
a jól működő titkosszolgálat, s ennek érdekében újabb kompromisszumra is kész volt –
önmagával, természetesen –, s nem fejezte le a szolgálatokat, mert kellenek az igazi
profik.
Azt, hogy menynyire felelősségteljes, jelzi, hogy 2006-ban, amikor a Fidesz az
önkormányzati választások előtt nagygyűlésre készült, és Szilvásy György akkori
titkosszolgálati miniszter állítólagos terrorfenyegetettségre hivatkozva az esemény
leállítását kérte, kiállt, és szemmel láthatóan fogcsikorgatva, de belement, lefújta a
nagygyűlést, holott meg volt győződve arról, hogy ez is csak az MSZP piszkos trükkjeinek
egyike. Sok titkosszolga számára mind a mai napig ő a főnök. Ezt látszik alátámasztani
homályos kapcsolata az UD Zrt. egyik vezetőjével, volt titkosszolgával is, akivel
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ellenzékben többször is találkozott, miközben párttársa, Demeter Ervin arra adott
ugyanannak az embernek megbízást egyebek mellett, hogy tudja meg, milyen gyakran jár
Oroszországba a Nemzetbiztonsági Hivatal akkori főigazgatója. Homályos ügyek ezek
mind a mai napig. Miként az is homályos, hogy milyen kapcsolatban áll testvérével, a
cégfantomizáló Kövér Szilárddal. Megkockáztatjuk: viszonyuk nem felhőtlen.
Kövér László most is szerette volna a titkosszolgálati tárcát vezetni, de a sors és Orbán
Viktor nem így akarta – a szolgálat Pintér Sándor belügyminiszterhez került. Ebből
sokan arra következtetnek, hogy Kövér pozíciója megrendült. Tévednek. Ő maga kész
elfogadni bizonyos tényeket, de ő lesz az is, aki az utolsó és az utolsó utáni pillanatban is
ott áll majd Orbán Viktor mellett, történjék bármi, küzdhettek előtte bármekkorát is.
Mert a barátja. Mert együtt indultak. És ezt Orbán is tudja. Mondják, hogy egyszer,
amikor a Fidesz-alapító Bayer Zsolt megírta egy újabb rettenetét, Kövér fölháborodott, és
hosszasan ordított vele, hogy miként írhat le ilyesmit, majd együtt álltak ki tortát szelni a
Fidesz születésnapi rendezvényén, mosolyogva. Mert ő is egy közülük. És Kövér ezt sem
felejti.
Ösztönlény. Jók a megérzései. Két éve, egy utóbb visszavont interjúban arra a kérdésre,
hogy 1998 és 2002 között vajon „csak a szocialisták ármánya” buktatta-e el őket, vagy ők
is elhibáztak valamit, így válaszolt: „Valamikor, a választások előtt a tapolcai Tescóban
álltam sorba. Észrevettem, hogy egy több gyerekkel lévő anya rátolta a kosarát az előtte
álló középkorú nő sarkára. Az méltatlankodva szólt vissza: »Azért, mert nincs gyerekem,
még én is ember vagyok!« Akkor döbbentem rá, hogy valamit végzetesen elrontottunk.
Úgy próbáltunk meg kedvezni egy rétegnek, hogy szembeállítottunk vele egy másikat”.
Jól érezte.
Most majd kiderül, hogy tanult-e a múltból. A jelek egyelőre nem erre utalnak. Legutóbb
azt nyilatkozta, hogy négy év múlva Károlyi Mihály szobra már nem lesz a helyén,
helyette, ha rajta múlna, Kéthly Annának, a kiemelkedő szociáldemokrata vezetőnek
emelnének emléket. Ez szintén az ő igazsága. Amivel akár egyet is lehetne érteni, de
léteznek más igazságok is. És ha visszagondol a tapolcai Tescóra, talán ezen is
elgondolkodik. Már ha valóban igaz, hogy sosem felejt.
13.2.2.5.19.

Leváltják a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőjét452

Dobokay utódja dr. Boda József lesz.
Az atv.hu a hadsereghez közelálló forrásból úgy értesült, hogy leváltják a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatóját, dr. Dobokay Gábor altábornagyot. Úgy
tudjuk Dobokay utódja dr. Boda József lesz.
A különböző erőszakszervezetek és szolgálatok vezérkarait egyébként már korábban
megrostálta a kormány, gyakorlatilag az összes vezetőt lecserélve. Mennie kellett a
Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójának a Madarász Károly altábornagynak helyettesével
együtt, de ugyanígy felállították Kovácsics Ferenc altábornagyot, a Katonai Biztonsági
Hivatal főigazgatóját és két helyettesét.
A Honvédségnél az új seprű szintén gyorsan sepert, Hende Csaba miniszter pillanatok alatt
leváltotta Tömböl László vezérkari főnököt, akinek helyettese sem tarthatott ki a posztján,
illetve lecserélték az Összhaderőnemi Parancsnokság vezetését is. És mivel az Állami
Egészségügyi Központ főigazgatója is a honvédséghez tartozik, eme intézmény
vezetőjének is mennie kellett. Hende szakmai és morális válsággal indokolta a Honvédelmi
Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetésében általa kezdeményezett személyi
változásokat.
Szintén távozik a BRFK és az ORFK vezetője – előbbit Tóth Tamás V. kerületi vagy Fülöp
Valter XII. kerületi rendőrkapitány irányíthatja a jövőben, utóbbit Hatala József
nyugalmazott altábornagy kommandírozhatja. És új legfőbb ügyészt is kell keresni, igaz
Kovács Tamás nem hatalmi szó, hanem életkora miatt (betöltötte a 70-et), megy
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decemberben, sajtóhírek szerint büntetőjogi helyettese, Belovics Ervin követi a vádhatóság
élén.
13.2.2.5.20.

Az alapvető és meghatározó nemzeti értéket képviselő nemzetbiztonsági
szolgálataink értékvesztése453

Maximális tisztelettel lehet adózni Orbán Viktor teljesítményének, nyolc évi kitartás után
kapta meg ismét a lehetőséget, hogy bizonyíthasson! További nagyrabecsülés illeti meg
például a következő szándékaiért, gesztusaiért is: szerénységet és alázatot vár a nyertes
csapattagoktól; nemzeti összefogást, együttműködést hirdet; a győztesnek nem igaza,
hanem feladata van; nem kétharmad, hanem háromharmad miniszterelnöke kíván lenni;
mindenkivel együtt kíván működni, legyen az jobboldali vagy baloldali érzelmű.
A jó értelmű és jó szándékú rendpártiság érdekében a kormány és a közigazgatás illetve
államigazgatás működési mechanizmusának, munkamegosztásának, szervezésének újszerű
átalakítása, megoldásai perspektívikusak lehetnek. Viszont a Magyar Köztársaság
biztonsági rendszeréhez kapcsolódó hírek, megoldások nagyon kedvezőtlenek, mivel a
kormány által a lakosság és a cégek részére nyújtandó átfogó biztonsági szolgáltatás egyes
elemeinek (katonai, rendőri, nemzetbiztonsági, vám-pénzügyőri, katasztrófavédelmi,
infrastruktúra védelmi, stb.) együttműködési hatékonysága várhatóan nem fog javulni, sőt
romlani fog, leértékelve az adófizetők pénzét is, ami a védelmi szektor, különösen a
titkosszolgálatok költségvetésében is egyik fontos forrás. Az adófizetők pénze ugyanis
részben a lakosság fizetsége a kormány átfogó biztonsági szolgáltatásáért is. Ki kell
hangsúlyozni, hogy az átfogó biztonságon belül a közrend és közbiztonság közvetlenül
érzékelhető, fontos, alapvetően szükséges és látványos lakossági mutató, amely viszont az
átfogó biztonságunknak csak egy morzsája, az „átfogó biztonsági jéghegy csúcsa”!
A honvédelmi (katonai), a belügyi (rendőri), a vám- és pénzügyőri, a katasztrófavédelmi,
nemzetbiztonsági védelmi-biztonsági területek négy minisztériumhoz sorolása még a
rendszerváltás előtti időszak örökségének jegyeit is hordozza. A honvédelmi, a belügyirendőrségi, a vám-pénzügyőri területek a rendszerváltás előtt is elkülönült „hatalmi ágak”
voltak, amely formáció és működési mechanizmus ma már nem felel meg a biztonsági
kihívásainknak, hiszen 20 év alatt igen sokat változtak a biztonsági kihívásaink. Sajátos,
hogy az új kormányzati munkamegosztás megannyi jövőorientált megoldást tervez,
szervez, hoz létre, de az elavult, az átkosból örökölt biztonsági rendszert 20 év után
nemhogy nem fejleszti, de a polgári titkosszolgálatok szétdarabolásával, még jobban le is
értékeli azokat.
Tudni kell, hogy a rendszerváltás óta, a biztonsági rendszerünkön belül, a magyar
titkosszolgálatokat, egyébként a magyar biztonsági rendszer gyöngyszemeit,
mostohagyerekként kezelték a kormányok. Ez alól pozitív kivétel a Kövér László és utána
Demeter Ervin titkosszolgálati minisztersége alatti időszak, amikor is felelősséggel,
hozzáértéssel, megfelelő szintű törődéssel és költségvetési támogatással, értékükön és
rangjukon hasznosították a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat, értünk, a
biztonságunkért.
Fontos és objektív tényező, hogy a magyar nemzeti értékeket és érdekeket
veszélyeztető, jelenlegi és jövőbeni biztonsági kihívások jelentős része a
titkosszolgálatok illetékességébe tartozik, azok szemléletét, módszereit, tudásbázisát,
erőforrásait igénylik elsősorban. Ezeknek a váratlan, bizonytalan és kiszámíthatatlan
valamint fedett, rejtőzködő veszélyeknek a megelőzéséhez, kezeléséhez a
titkosszolgálatok jelentik a jövőnk legfontosabb garanciáit. Ennek tényét, realitását a
Nemzetbiztonság Kézikönyve – 2010 című alkotásomban, a doktori eljárásom keretében
végzett tudományos kutatásaim alapján, mintegy 1.000 oldalon igazolom, indokolom,
támasztom alá széleskörűen és nagyon sok hiteles, külső forrás bevonásával.
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A nemzetközi értékítélet és gyakorlat alapján szorosabb kormányfői közvetlenségben
dolgoznak ezek a szolgálatok, ezzel is közvetlenül segítve a kormányfő, a kormány
munkáját, amihez az informális háttér információk egy nemzet életképességét
reprezentálják. A külügyminisztérium, a belügyminisztérium, a honvédelmi minisztérium
alá beosztott nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködése, szervezése, irányítása,
működési és költségvetési hatékonysága prognosztizálhatóan rosszabb lesz, mint, ami a
rendszerváltás óta, eddig volt. Ennek alapvető oka a háromféle minisztérium, a háromféle
miniszter (a minisztereket megtestesítő konkrét személyektől függetlenül), a háromféle
felfogás, a háromféle részérdek háromféle eltérő hatása az egyik legfontosabb biztonsági
szereplő(k)re, a titkosszolgálat(ok)ra. A minisztériumok alá „leszervezett”
titkosszolgálatok a kormányzati szinthez, érdekekhez és a kormánytag titkosszolgálati
miniszteri megoldáshoz képest lesüllyednek a minisztériumok részben eltérő érdekei alá. A
titkosszolgálatok irányításához szükséges nemzetbiztonság tudatos szemlélet, gondolkodás,
mentalitás, kvalitás eltérő attól, mint, ami például a külügyi, a belügyi és az általános
katonai tevékenységhez szükséges illetve megszokott készségek. Egy közigazgatásiállamigazgatási terület, így a nemzetbiztonság nemzeti értékítéletét reprezentálja az, ha azt
önálló titkosszolgálati miniszter vagy államtitkár képviseli a kormányban, ami eddig,
folyamatosan meg is volt a rendszerváltás óta.
Kétségtelen, hogy várhatóan a miniszterelnök keményen fogja irányítani minisztereit, azok
együttműködését, de várhatón ezzel sem lehet majd megfelelőn ellensúlyozni az egyes
„titkosszolgálati” miniszterek (három miniszter) egyéniségének, parciális érdekeinek,
alapszakmai elfogultságaik nemkívánatos elemeinek befolyásoló hatásait a szolgálatokra.
Az „én házam, az én váram” megszokott vezetői szemlélet (miniszter és beosztottai
vonatkozásában is) az együttműködésnek és a hatékonyságnak láthatóan, de főleg
láthatatlanul is árthat.
Amennyiben bárki egy személytelen (az őszintébbek válaszok érdekében) közvélemény
kutatást végezne a biztonsági-védelmi szervezetek vezetői és munkatársai valamint a
biztonságpolitikai szakértők között, úgy megtapasztalhatná a szervezeti, hatásköri
módosítások jelentős népszerűtlenségét, várhatóan a biztonságvédelemre is hátrányosnak
prognosztizálható hatásait. Ennek megelőzéséhez egyébként nem kellett volna más csak
egy megalapozó hatásvizsgálat, melyet egy sokoldalú szakértelemmel rendelkező
munkacsoport szakmai kompetenciájába kellett volna utalni, ami még most sem késő,
különös tekintettel a jövőre is.
Fontos lenne a titkosszolgálatok nagyobb társadalmi elfogadtatása is az elmúlt két évtized
belpolitikai ügyei, botrányai után, hiszen, ami nincs a társadalommal elfogadtatva annak
nincs is társadalmi támogatottsága. Erre nagy szüksége lenne a megtépázott és a
kormányok valamint a politikai elit részéről eddig kellően meg nem védett
titkosszolgálatainknak is.
A fentiek alapján a nemzetbiztonsági szolgálatok működésének, szakembereinek,
hatékonyságának eróziója megkezdődhet és egy-két év alatt értékvesztésük maximális is
lehet, ami jelentős nemzeti károkat jelent az országnak, a biztonságunknak, a jövőnknek,
az adóforintjainknak.
Sajnálatos és érthetetlen, hogy az egyébként igen modern kormánytevékenység
szervezésből ennyire háttérbe szorult a Magyar Köztársaság biztonsági rendszerének
jövőorientáltsága. Bizonyára többen magyarázzák majd ezt a helyzetet is, hiszen a
Kormány kezében van a hatalom, de ezek a magyarázatok sem oldják majd meg a Magyar
Köztársaság biztonsági rendszerének átfogó korszerűsítését illetve nem akadályozzák meg
a titkosszolgálataink tudatos háttérbe szorítását.
Egyébként a modern, perspektívikus társadalmak, kormányok először készítenek egy
jövőképet adó nemzeti stratégiát, tekintettel a múlt és a jelen tapasztalataira valamint a
jövőnk stabilitására. Ennek a nemzeti stratégiának a biztonságos megvalósítása érdekében,
914/1098

13. A nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőnk biztosítékai

ehhez hozzárendelnek egy nemzeti biztonsági stratégiát, mely a belátható biztonsági
veszélyeket, célokat, feladatokat deklarálja. Ezt a nemzeti biztonsági stratégiát bontják le
részstratégiákra, részcélokra, részfeladatokra. Ebből alakulhat ki a Magyar Köztársaság új,
biztonsági-védelmi rendszere és ezen belül a titkosszolgálatok stratégiája, céljai és
feladatai, a végrehajtásukra legalkalmasabb szakértő vezetők kiválasztásával együtt. A
stratégiák, a célok és feladatok hatékony megvalósításához megfelelően újszerű szemlélet,
gondolkodás, szervezés, irányítás szükséges, melynek a konkrét végrehajtását biztosító,
harmonizált jogszabályok megalkotása adja a keretet. Végül ehhez a cél-stratégia-feladatszervezés-végrehajtás folyamathoz rendelik a szükséges és elégséges költségvetést, hiszen
az elvárt teljesítmény egyik meghatározója a rendelkezésre álló forrás. Az új
kormányunktól is ilyen tudatossággal és rendszerszemlélettel várhatjuk el a biztonságivédelmi tevékenység célszerűbb és ésszerűbb kidolgozását. Eddig ez nem ilyen
rendszerszemlélet alapján történhetett, mivel erre utaló híreket, nyílt információkat a
társadalom nem kapott, de ez még most nem késő!?
A „nemzetbiztonság önkénteseként” a következők szerint gondolkodtam el a fentieken,
az alábbiak alapján és szerint analizáltam és szintetizáltam a formális és informális híreket,
adatokat, tényeket. Többoldalú összefüggés és érdekviszony vizsgálattal dolgoztam fel a
médiumokból összeválogatott információimat. Kérem és javaslom, hogy az érdeklődök is
rakják össze a „dominókockákat”, kiemelten a hírkivonatok vastagított betűivel jelölt
kiemeléseinek mondanivalóit és gondolkodjanak el az összefüggéseken, mert ezek
felfedezésének öröme is minden magyar állampolgár alkotmányos joga, a gondolati-, a
vélemény nyilvánítási- és más demokratikus szabadságjogai mellett:
a) a Népszabadság Metamorfózisok rovatában illetve a HVG-ben (2007-ben) olvashatta
minden érdeklődő, hogy „Várhalmi Miklós.…..a hvg.hu-nak úgy fogalmazott:
szerinte az ország védelmi képessége szempontjából Kövér László bizonyult
eddig a leghatékonyabb és leghozzáértőbb titkosszolgálati miniszternek a
rendszerváltás óta (hvg.hu)”.
b) Pintér Sándor alá raknák a titkosszolgálatot is (INDEX, 2009. október 7.)
– „Egyetlen miniszter kezében egyesítené a rendőrség és a nemzetbiztonság
irányítását a Fidesz a választások után. A tárca nélküli miniszter posztja
megszűnne, és a belügyminiszter lenne felelős mindkét szervezetért….Pintér
Sándor neve már a nyáron felmerült, mint a második Orbán-kormány egyik szóba
jöhető tagja. Akkor arról volt szó, hogy a pártelnöknek még mérlegelnie kell,
hogy a milliárdos üzletemberré átvedlett egykori rendőrfőkapitány rendvédelmi
ügyekben közismert jártasságát választja, vagy egy, vélhetően népszerűbb, a
2002 előtti történetekkel nem terhelt jelöltet. Úgy tudjuk, azóta egyértelműen
Pintér lett a befutó, de a poszt elvállalását az ex-miniszter ahhoz a feltételhez
kötötte, hogy tárcájához kerül a Nemzetbiztonsági Hivatal is. A német mintát
követő tárca kialakításához azonban, az új kormány alakulásakor beterjesztett
minisztériumi struktúra részeként a parlament kétharmados támogatása kell. Ezt
eddig hagyományosan megszavazta az ellenzék. A rendőrség és a polgári
titkosszolgálatok viszont a rendszerváltás óta még nem voltak egy kézben.”
– Várhalmi Miklós értelmezése az előző hírkivonathoz:
• A rendszerváltás óta tárca nélküli miniszter és egy időszakban államtitkár
látta el a (polgári) titkosszolgálatok irányítását, felügyeletét kormánytagként.
Ezzel a szolgálatok kormányfő közelben maradtak, az őket megillető helyen,
az őket megillető értékrendben. Most ezt megszüntették és tovább osztva,
más, nem nemzetbiztonsági szakminiszterek alá szervezték azokat.
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• A hír szerint a belügyi tárcát német mintára alakítják ki, ami rendben lenne,
de miért is német mintára, különös tekintettel a nemzetbiztonsági szolgálatok
elhelyezésére? Felmerülhet bárkiben, hogy miért pont német minta felel meg
legjobban Magyarországnak biztonsági kihívásainak a nemzetbiztonsági
szolgálatok elhelyezését illetően? Honnan származik ez mintaválasztás? Talán
a külügyminisztérium környékéről származik ez az ötlet? Hol olvasható a
hatásvizsgálati tanulmány? Vagy titkosítva lett, de miért is? A jelenlegi és a
belátható jövőbeni biztonsági kihívásainkkal össze van vetve ennek a
modellnek a hatékonysága és a magyar viszonyokra való alkalmazhatósága?
Feltétlenül az általában konzervatív és merev poroszos megoldások kellenek
nekünk? Megjegyzem, hogy Németországban a német hírszerzés (BND) a
kancellária
közvetlen
hatáskörébe
tartozik,
míg
nálunk
a
külügyminisztériumhoz szerveződött. Tehát a német modell csak az NBH
(AH) és az NBSZ szervezésének vonatkozásában mondható hasonlónak!
Vajon megvizsgáltak több nemzetközi modellt az átfogó magyar biztonság
védelem szervezésére is és azokat összevetették a magyar nemzet XXI.
századi biztonsági igényeinek megfelelő leghatékonyabbal? Miért nem az
amerikai modellt választottuk, hiszen ez az egyik a legfrissebbek és
leghatékonyabbak közül? Továbbá sajnálatos tragédia igen racionális,
gyakorlati következménye és esetleg emiatt is miért nem azt vizsgáltuk meg
alaposabban és miért nem azt vettük át, megfelelő „testreszabás” alapján?
Meggyőződésem, hogy az amerikai példa tanulmányozása, a belbiztonsági
minisztériumuk koordinációs, a biztonsági-védelmi szektor szereplőinek
összefogását, együttműködését, közös adat és tudásbázis szolgáltatás
létrehozását és használatát szervező, koordináló tevékenysége kiválóan
alkalmas egy ilyen kis ország biztonsági rendszerének hatékony és
gazdaságos szervezéséhez is, mint Magyarország!
c) „A rendőrség úgy, ahogy van, megenné a nemzetbiztonságot” (MTI-MNO,
2009.11.11.)
– „Rossz irányt mutatnak Simicskó István szerint azok az elképzelések, amelyek a
polgári titkosszolgálatoknak a Belügyminisztériumhoz történő csatolásáról
szólnak. Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának KDNP-s elnöke erről a
„Titkok és Szolgálatok” című konferencián beszélt szerda este Budapesten. A
politikus emlékeztetett, hogy a rendszerváltás előtt a Belügyminisztérium alatt
működött a III-as főcsoportfőnökség, ezért – mint fogalmazott – nem jó irány a
polgári titkosszolgálatok becsatolása a Belügyminisztériumhoz. „Tartanék
attól, hogy a (...) rendőrség úgy, ahogy van, megenné a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálatot és a Nemzetbiztonsági Hivatalt”, és „eltűnnének a
süllyesztőben” – mondta Simicskó István. Hozzátette: mind a rendőrségnek,
mind a titkosszolgálatnak megvan a maga feladata, és nem lenne jó
összekeverni ezt a kettőt. Simicskó István hangsúlyozta: a nemzet biztonságának
érdekeit kell mindenképpen szem előtt tartani, a szervezeti elképzelések szerinte
másodlagos kérdések.”
– Várhalmi Miklós értelmezése az előző hírkivonathoz: Simicskó István
államtitkárként kapcsolódott a titkosszolgálatokhoz 1998-2002 között, tehát jól
ismeri szerepüket, működésüket és nagyon találóan, jövőlátóan kifejezte
aggódását már 2009 őszén, amikor már sejthető volt, hogy a belügynek lehettek
elígérve a szolgálatok. Simicskó Istvánnak a vastag betűvel kiemelt gondolatai
nemzetérdek orientáltak, szakszerűek, diplomatikusak és végtelenül reálisak.
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d) Mi vár a titkosszolgálatokra a Fidesz-kormány alatt? (Dezső András, hvg.hu,
2010. május 04.)
– „Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH) több vezető beosztású munkatársa is távozna,
ha Pintér Sándor irányítása alá kerülnének a polgári titkosszolgálatok – értesült
a hvg.hu. Az már szinte biztos, hogy a néhány hónapja kinevezett főigazgatót
lecserélik. Módosítania kell a parlamentnek a nemzetbiztonsági szolgálatokról
szóló törvényt, ha igazak azok a hónapokkal korábban felröppent hírek, miszerint
Pintér Sándor belügyminiszterként a polgári titkosszolgálatokat is felügyelni
fogja. A csak kétharmados többséggel megváltoztatható törvény ugyanis
egyértelműen fogalmaz: sem a honvédelemért felelős miniszter, sem pedig az
igazságügyért felelős miniszter. a polgári titkosszolgálatokat irányító miniszter
nem lehet sem a rendészetért felelős miniszter Igaz, a Fidesz-KDNP
kétharmados parlamenti többségének birtokában, ha akarja, pikk-pakk
módosíthatja a törvényt. Így több mint húsz évet utaznának vissza az időben,
merthogy legutóbb a pártállam idején tartozott az állambiztonság (a polgári
titkosszolgálat „szocialista megfelelője”) a belügyminisztérium alá. Szakmai
berkekben úgy tudják, Pintér maga kérte azt, hogy a titkosszolgálatokat is
felügyelhesse. Ez sokaknak nem tetszik. A hvg.hu titkosszolgálati forrásból úgy
értesült, az NBH több vezető beosztású munkatársa is kilátásba helyezte
távozását arra az esetre, ha valóban Pintér Sándor lesz a „főnökük”. Az UDügybe belebukott Laborc Sándor távozása után Balajti László került az NBH
élére, aki addig a titkosszolgálatok technikai hátterét biztosító szakszolgálat
főigazgatója volt, míg a szakszolgálat vezetőjének a Kövér László egykori
titkosszolgálati miniszter bizalmi emberének tartott Dobokay Gábort tették meg.
A kinevezések mögött sokan nagykoalíciós alkut sejtettek. A parlament
nemzetbiztonsági bizottságának volt SZDSZ-es tagja a hvg.hu-nak megerősítette,
hogy a kinevezések előtt a Fidesz és az MSZP szakpolitikusai kommunikáltak
egymással, de azt nem tudja, mi volt a megállapodás lényege. Legfeljebb sejti.
„Ebben az időben fogadta el az MSZP és a Fidesz az új titokvédelmi
szabályozást. Érdekes, hogy pár hónappal korábban Juhász Gábor
titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter még azt hangoztatta, hogy
nem akar kinevezett vezetőt az NBH élére, később a Fidesz által támogatott
személlyel együtt rögtön két főigazgatóról is döntöttek” – emlékezett vissza
Gulyás József. Forrásaink szerint Juhász Gábor kvázi „parancsba adta”
Balajtinak és Dobokaynak, hogy foglalják el az új pozícióikat, noha a két
vezetőnek ez nem nagyon volt ínyére. Nemcsak azért ódzkodtak, mert
kinevezésükre a választások előtt néhány hónappal került sor, hanem azért is,
mert mindketten egészen más területen mozogtak, mint ahová ültették őket:
Balajti szakszolgálati (azaz technikai), Dobokay hírszerzési vonalon. Annak
ellenére, hogy Balajti kinevezése mögött nagykoalíciós alku áll, a Fidesz már az
új főigazgató kinevezése után jelezte: ha kormányra kerül, leváltja őt. A
titkosszolgálatok dilettantizmusa sokszor a rossz struktúrákból fakad –
magyarázták a hvg.hu-nak név nélkül nyilatkozó biztonságpolitikai szakértők.
Példaként felhozták, hogy a jelenlegi struktúrából fakadóan egyes ügyeken
több szerv is dolgozik egyszerre, s gyakran megesik, hogy elhallgatnak egymás
elől információkat azért, hogy aztán a dicsőséget is ők arathassák le. Az is
figyelemreméltó, hogy noha a lehallgatásokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
feladata lenne végezni, egyes esetekben a rendőrség, az NBH és a VPOP
megoldja ezt „házon belül”. „A kilencvenes években csak a titkosszolgálatok
között volt párhuzamosság, ma már a titkosszolgálatok, a rendőrség és a VPOP
között is” – mondta egyikük. A legtöbb szakértő úgy véli, célszerű lenne
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központosítani az ügyeket – például egy közös biztonsági központ létrehozásával
–, s csak azután leosztani a feladatokat, ám úgy tűnik, a Fidesz a régi rendszert
merevíti majd be. Ennek egyik jele, hogy a hírszerzéssel foglalkozó Információs
Hivatal állítólag a leendő külügyminiszter, Martonyi János alá kerül majd. A
titkosszolgálatok feletti parlamenti kontroll is hagy kívánnivalót maga után. Az
Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának papíron komoly ellenőrzési
jogosítványai vannak ugyan, de ezeket az utóbbi években nem igazán gyakorolta.
Jó példa erre, hogy a törvény szerint a kormánynak küldött titkosszolgálati
jelentéseket a bizottság elnökének is meg kellett volna kapnia, 2006 és 2010
között azonban az NBH-tól egyetlen egy jelentést sem kapott az elnök, a
különböző hivatalos tájékoztatók pedig semmitmondók voltak, melyeknél
többnyire még a sajtóból is többet tudhattak meg a bizottság tagjai.”
– Leváltják a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetőjét (atv.hu, 2010.06.24.):
„Dobokay utódja dr. Boda József lesz. Az atv.hu a hadsereghez közelálló
forrásból úgy értesült, hogy leváltják a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
főigazgatóját, dr. Dobokay Gábor altábornagyot. Úgy tudjuk Dobokay utódja dr.
Boda József lesz….”
– Várhalmi Miklós értelmezése az előző hírkivonathoz:
• A hírkivonatban olvashatjuk, hogy sem a honvédelemért felelős miniszter, sem
pedig az igazságügyért felelős miniszter. a polgári titkosszolgálatokat irányító
miniszter nem lehet sem a rendészetért felelős miniszter, tehát csak
törvénymódosítással lehet törvényes majd ez a helyzet, ami a kétharmados
többség miatt végrehajtható. Elméletileg még egy aspektus felvetődik. Eddig
a Nemzetbiztonsági Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
közreműködésével, hatósági vagy kormányzati indíttatásra ellenőrizhette a
belügyminisztérium illetve a rendőrség ügyeit, személyi állományát, az erre
vonatkozó jogszabályok keretei között. Mivel a két nemzetbiztonsági
szolgálat a belügy alá került, így ennek az ellenőrzésnek a jogi környezete
megkérdőjeleződik, hiszen egy külső, másik tárcához tartozó, mellérendelt
szervezeti ellenőrzés más, mint egy belső ellenőrzés. Ezt a helyzetet
bonyolíthatja az is, ha a belügy és a rendőrség felett ellenőrzési, eljárási
jogosultságokkal rendelkező ügyészség rendel meg a belügyhöz vagy a
rendőrséghez kapcsolódó hatósági ügyben, a nemzetbiztonsági törvényben
foglalt „figyelést, titkos házkutatást, lehallgatást, stb.” a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálattól, úgy a belügy kvázi saját magát fogja ellenőrizni? Hiszen az
ügyészség igénye a belügyi szolgálati úton, ha korlátozottan is, de ismertté
válhat.
• Utólag megtudtam, hogy állítólag Juhász Gábor, volt titkosszolgálati
miniszter a saját maga „önjárásában” találta ki a jelentős „nemzeti károkat”
(akár menesztésüket is) kiváltó vezető csereberét, mármint Dobokay Gábor és
Balajti László kinevezését. Érdemben nem egyezetett előre sem az érintett
szolgálati vezetőkkel, sem pedig mértékadó szakértőkkel. (Természetesen
nem zárható ki az, hogy Dobokay egyik „jóakarója” befolyásolta a minisztert
ilyen lépésre, kikalkulálva, hogy a kinevezése miatt a FIDESZ kormány majd
úgyis eltávolítja.) Ezen csereberés-kinevezéses húzásának többek között az
lett az össztársadalmi kára, hogy Dobokay Gábor altábornagyot, indok nélkül
„kiiktatták” a Magyar Köztársaság biztonsági rendszeréből, holott Dobokay
Gábor Kövér László és Demeter Ervin miniszterek időszakában a NBH
elismert főigazgatója volt. Amennyiben Juhász Gábor nem álmodik meg egy
ilyen biztonságpolitikailag, szakmailag, értékrendileg felelőtlen gondolatot,
úgy Dobokay Gábor még ma is az Információs Hivatal Főigazgató helyettese
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lehetne, a társadalom biztonsága és védelme javára. Az is sajnálatosan
érdekes, hogy miért nem kerülhetett vissza erre a posztjára vagy vissza az
NBH (AV) élére (Balajti László pedig vissza az NBSZ élére), hiszen még a
legjobb korban lévő, igen aktív szaktekintély. Dobokay Gábor altábornagy az
egyénisége, a tudása, a tapasztalata miatt milliárdos nagyságrendű nemzeti
értéket jelent eszmeileg a társadalom számára (mint más titkosszolgálati
vezetők és szakemberek is). Dobokay Gábor évtizedes tapasztalatával és
gyakorlatával alaposan ismeri a magyar hírszerzői tevékenységet (több
évtizedes IH-s tevékenység), mely több, mint száz országhoz kapcsolódik.
Ismeri az országunk ellen irányuló, sokoldalú kémtevékenységet és ennek
elhárítási lehetőségeit is (négyéves NBH főigazgatói tevékenység). Sőt arab
országban töltött nagyköveti gyakorlata is van (közel négyéves nagyköveti
tevékenység). Kevés ilyen komplex tudással és gyakorlattal rendelkező
titkosszolgálati vezető magyar található vonatkozásban. Az ország, a
társadalom, a nemzet számára ezt a védelmi-biztonsági tapasztalatot nem
szabadna például egy minisztériumi szoba félreeső zugában lévő íróasztal
mellé besuvasztani vagy száműzni egy távoli országba nagykövetként.
Bizonyára Dobokay Gábor továbbra is boldogulni fog, de nem mindegy az Ő
és a társadalom számára sem, hogy hol és hogyan. Vajon miért is nem felelt
meg Dobokay Gábor? Az előző kormányzattal pártpolitikai értékrend
vonatkozásában nem volt azonosítható, hiszen Kövér és Demeter NBH-s
főigazgatója volt, de pártfüggetlen maradt a nemzetbiztonsági törvény miatt
is. Egyik legnagyobb érték eleme az, hogy maximálisan becsületes és korrekt!
Szakmailag alkalmatlan? Ezt bizonyára senki nem állíthatja, amíg az
ellenkezőjét hitelt érdemlően be nem bizonyította! Rossz vezető? Ennek
ellenkezőjéről a mértékadó (szak)politikusok, szakértők, munkatársak
sokaságát lehet meginterjúvolni! Remélem, hogy akiknek lehetőségük van rá
nem hagyják elveszni, eltékozolni Dobokay Gábor nemzeti értékeit és
megfelelően hasznosíttatják azokat a Magyar Köztársaság biztonsági
rendszerén belül, az Őt megillető minél magasabb szinten!
e) Nem volt kérdés, hogy Pintér felügyelje az NBH-t (Index/MTI, ORIGO, 2010.
május 13.)
– „A miniszterjelöltek bemutatásánál nem szó a titkosszolgálatok
felügyeletéről...... A polgári titkosszolgálatokat az elmúlt ciklusokban többnyire
tárca nélküli miniszterek felügyelték. Az első Orbán-kormány idején 1998-2002
között a Fidesz egyik legbefolyásosabb emberének tartott Kövér László, majd
később Demeter Ervin töltötte be ezt a posztot. Az első Gyurcsány-kormány
idején Kiss Péter kancelláriaminiszter felügyelte a titkosszolgálatokat, 2007-től
azonban Gyurcsány Szilvásy György személyében tárca nélküli miniszterre bízta
ezt a feladatot. A korábbi kormányok azért ezt a megoldást választották, mert az
1995-ös titkosszolgálati törvény szerint a szolgálatokat nem felügyelheti a
rendészetért, a honvédelemért, illetve az igazságügyért felelős miniszter. A
Fidesz kétharmados parlamenti többségével egyedül is módosítja a törvényt, így
a titkosszolgálatokat a módosítás után eloszthatja a három tárca között. …….Az
már korábban ismert volt, hogy az Orbán-kormány szerkezetének tervezésekor
nem számoltak külön titkosszolgálati miniszterrel, és tervbe vették, hogy a német
mintára a Belügyminisztériumhoz rendelik a felügyeletet. A kényes területről
nem ejtettek szót a nyolc csúcsminiszter múlt heti bemutatásakor sem…. A
mostani bejelentés szerint az Információs Hivatal a Külügyminisztériumhoz, a
Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a
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Belügyminisztériumhoz kerül, a Honvédelmi Minisztérium pedig a katonai
titkosszolgálatokat felügyeli majd….. Az Index információi szerint az NBH
elhelyezése az elmúlt hetekben sem volt kérdéses, csupán taktikai okokból tolták
ki a végleges döntésről szóló bejelentést. A leendő belügyminiszter, Pintér
Sándor ugyanis a legnépszerűtlenebb figurája az alakuló Orbán-kormánynak,
így célszerűnek látszott felelősségi köreinek „rázósabb” részét külön
kommunikálni. Korábban felvetődött, hogy a területet már ismerő Kövér László
kaphatná az NBH-s feladatkört, ám, úgy tudjuk, ez a verzió az utóbbi hetekben
komoly formában már nem vetődött fel….”
f) Pintér Sándor megmagyarázta! (STOP/MTI, 2010.05.27.)
– „Azért célszerű az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat (NBSZ) beillesztése a Belügyminisztériumba (BM), a rendőrség
mellé, mert így biztosítható lesz, hogy a szervezetek átadják az információt
egymásnak - mondta Pintér Sándor belügyminiszter-jelölt a kinevezését megelőző
meghallgatáson az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában csütörtökön….
A belügyminiszter-jelölt elmondta: azzal, hogy a hatósági jogosítvánnyal
rendelkező rendőrség mellé az AH és az NBSZ is "felcsatlakozott", biztosított lesz
a szervezetek közötti információáramlás, ezzel pedig Magyarországnak
"lényegesen nagyobb közrendet, közbiztonságot és védelmet tudunk a
későbbiekben adni" – fogalmazott. Szavai szerint ez a szervezeti megoldás
lehetővé teszi, hogy az információk ne vesszenek el a szervezetek között, azok
közvetlenül elérhetőek és felhasználhatóak legyenek a büntetőeljárási,
szabálysértési eljárásokban, vagy a bűncselekmények megelőzésében,
megakadályozásában….. Demeter Ervin (Fidesz) a szavazás előtt azt kérte a
belügyminiszter-jelölttől, kinevezése után "tekintse fontos kérdésnek", hogy
lényeges különbségek vannak a rendőrségi és a nemzetbiztonsági feladatok
között. Mint mondta, a nemzetbiztonsági szolgálatok dolga, hogy feltárják az
országot fenyegető veszélyeket és elhárítsák azokat, míg a rendőrségnek a
bűnmegelőzés, bűnfeltárás a dolga. A nemzetbiztonsági szolgálatok "a veszély
oldaláról" közelítik meg a problémákat, és a közösséghez, a nemzet
biztonságához kapcsolódnak a feladatai, míg a rendőrség a Büntető
törvénykönyv által deklarált – általában egyénhez kötődő – bűncselekményeket
deríti fel – mondta. Hozzátette: azt kéri a leendő minisztertől, hogy a rendőrségi
és a nemzetbiztonsági munka mindig jól szétválasztott legyen, mert "ez
mindannyiunk érdekét szolgálja".
– Várhalmi Miklós értelmezése az előző hírkivonathoz
• Az információ áramlás, mint indok elem megfelelő is lehetne, de egyrészt
csak morzsányi a súlya más hatáselemekhez képest, másrészt az
információáramlás nem csak a szolgálatok „rendőrségbe olvasztásával”
biztosítható. A közrend és a közbiztonság információs kapcsolódása például
egy közös, de megfelelően szabályozott használatú, hozzáférésű
nemzetbiztonsági adat- illetve tudásbázissal is megoldható, elektronikus úton.
Ehhez nem kell „lenyelni a titkosszolgálatokat” (ahogy Simicskó István
fogalmazott).
• A közrend és közbiztonság nagyon fontos a lakosság biztonságérzetében, de a
két nemzetbiztonsági szolgálatnak (NBH és NBSZ) a közrendhez és a
közbiztonsághoz kapcsolódó tevékenysége és információs kapcsolódása nem
olyan jelentős, mint más nemzeti illetve nemzetközi kockázati tényezőinkhez
(kémelhárítás, terrorizmus, nemzetközi szervezett bűnözés, tömegpusztító
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fegyver-kábítószer csempészet, infrastruktúra és infokommunikációs
biztonság, gazdasági bűnözés, stb.).
• Persze a leghatékonyabb és a leggazdaságosabb információáramlás,
együttműködés, eredményorientáltság akkor biztosítható maximálisan, ha a
katonai, a rendőri, a nemzetbiztonsági területek egy védelmi vagy biztonsági
minisztérium irányítása vagy esetleg csak koordinációja alatt állnának (lásd
a 2. számú melléklet modellvázlatát). Koordinációs hatáskör esetén a
szakminisztériumok egyféle önállósága akár meg is maradhatna.
(Megjegyzem, hogy ennek egyik részmegoldása lehetne az öt magyar
nemzetbiztonsági szolgálatnak egy kormánytag titkosszolgálati miniszterhez
való szervezése, ezzel megőrizve, sőt felértékelve meghatározó nemzeti
értékeiket.) A védelmi minisztériumra, több szakterület összevonására,
minisztérium szintű integrálására már van egy kiváló, magyar, FIDESZ
kormány példa: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, ahol egy kézben
irányítódik, szerveződik, működik, gazdálkodik: az oktatás, a kultúra, az
egészségügy, a szociális és a munka ügyek. A Magyar Köztársaság
biztonsági rendszerének hatékonysága és gazdaságossága is megkíván egy
hasonló, hatékonyabb és gazdaságosabb modellt, különös a 10 millió
állampolgár átfogó biztonságára, a nemzeti érdekek és értékek védelmére
illetve érdekérvényesítésünkre!
• Demeter Ervin, mint gyakorlott titkosszolgálati miniszternek és
szakpolitikusnak a tömör, komoly és súlyos, de nagyon kifejező gondolatai
nagyon fontosak voltak a jövőnk biztonsága érdekében, a Nemzetbiztonsági
Bizottság ülésén!
• A hírkivonatokban szereplő nemzetbiztonsági visszhangokból vélelmezhető,
hogy az „áthelyezett” szolgálatok néhány, a kialakult szervezéssel lojális
érintettjei kivételével sokan nem értenek egyet ezzel a nemzetbiztonsági
értékrend csökkenéssel és ez nem is várható, hogy „elmúlik” bennük. A
fejekbe szerencsére nem lehet belelátni, hogy ki is lesz valóban lojális és ki
az, aki „mesterségszerűen” ezt csak mutatja, hiszen nem akar az utcára
kerülni. Reméljük, hogy ettől a munkájuk hatékonysága nem szenved majd
jelentős kárt!?
g) Kövér László, aki nem felejt (Népszabadság, Tóth Ákos, 2010. június 14.)
– „Kövér László, aki, ha valóban Schmitt Pált választják államfőnek, hamarosan
házelnök lehet, a velejéig tisztességes ember. Vannak ilyenek, született
tisztességesek. Rendkívül határozott világlátással, amely még lesarkítja az
„úrfikor” liberális kilengéseit is, volt olyan is, hát igen, volt, sokan emlékszünk
még rá, de ebből a szilárd erkölcsi alapvetésből visszatekintve arra a korszakra
mégiscsak sok minden megbocsátható….„Laci az, aki nem felejt”, mondták az őt
ismerők közül sokan már a kilencvenes évek elején is, akkoriban, amikor talán
még nem is volt mit elfelejteni, nem voltak bűnök, csak csibészségek, hetykeségek.
Meg barátságok, amelyek, ha egyszer megköttettek, akkor az ő szemében azok
örökérvényűek, hiszen ő meg ő, köztünk volt akkor, azokban az időkben –
mindegy, milyen botlásai voltak, mégiscsak hozzánk tartozik…. A Fidesz
legőszintébb embere: az egyedüli talán az egykorvoltakból, aki nem hajlandó
megmásítani mondandóját, aki – liberális huncutságok ide vagy oda –
ugyanolyan elvek szerint próbál élni, mint amelyekben mindig is hitt, ő a Fidesz
eleven erkölcse. Kész kompromisszumokra a párt érdekében, de mindig jelzi,
hogy őneki ehhez kompromisszumot kellett kötnie – leginkább önmagával. „Ők a
Te embereid”, mondta mostanában Orbán Viktornak néhány új miniszter
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kiválasztásakor, „nem a mieink”. Nem a mieink. A Tieid. Ő az egyetlen, aki ezt
Orbán Viktorral szemben kimondhatja…„Laci nem felejt”, mondják, és ez nem
csak a kilencvenes évek elejének-közepének elhíresült mondata – ugyanígy
beszélnek róla ma is a háta mögött, miközben valamiféle félelemmel vegyes
tisztelettel afféle törzsi sámánként tekintenek rá. Mert azt is tudják róla, hogy
miközben kőkemény a maga igazságában, ízig-vérig politikus is. Elemző agyú, a
tényeket jól csoportosító, és a tényekből meglehetősen stabil következtetéseket
levonó személyiség, aki képes stratégiában gondolkodni – legalábbis akkor,
amikor nem öntik el az indulatai. És olyankor végtelenül felelősségteljes is. Az
volt akkor is, amikor a titkosszolgálatokat felügyelte. Egykori emberei ma is
készséggel beszélnek kiemelkedő vezetői képességeiről, arról, hogy szigorú volt,
sokat követelt, de jól irányította őket, és minden körülmények között kiállt
mellettük. És tudta, hogy Magyarország elemi érdeke a jól működő
titkosszolgálat, s ennek érdekében újabb kompromisszumra is kész volt –
önmagával, természetesen –, s nem fejezte le a szolgálatokat, mert kellenek az
igazi profik… Kövér László most is szerette volna a titkosszolgálati tárcát
vezetni, de a sors és Orbán Viktor nem így akarta – a szolgálat Pintér Sándor
belügyminiszterhez került. Ebből sokan arra következtetnek, hogy Kövér
pozíciója megrendült. Tévednek. Ő maga kész elfogadni bizonyos tényeket, de ő
lesz az is, aki az utolsó és az utolsó utáni pillanatban is ott áll majd Orbán Viktor
mellett, történjék bármi, küzdhettek előtte bármekkorát is. Mert a barátja. Mert
együtt indultak. És ezt Orbán is tudja…”
– Várhalmi Miklós értelmezése az előző hírkivonathoz
• Nagyra értékelem Kövér Lászlót, különös tekintettel a titkosszolgálatokhoz
fűződő viszonya, készségei, képességei, személyes tulajdonságai miatt is.
Ezen cikk alapján sem értem a miniszterelnök döntését a szolgálatok
szétforgácsolásával kapcsolatban, hiszen a hírkivonatok alapján Kövér László
is aspirált a miniszteri posztra. Én ezekkel együtt is csodálkozom a
miniszterelnök ezen döntésén, hiszen Kövér László választmányi elnök
meghatározó támasza Orbán Viktornak és a Választmány a meghatározó
szervezete, bázisa a FIDESZ-nek! Valószínűsítem, hogy Orbán Viktor is
rendkívüli kompromisszumot kötött önmagával ezen döntésénél, aminél nem
zárható ki elméletileg egy ismeretlen háttér tényező hatása sem.
• A probléma csak az, hogy nemzeti kockázataink jelentős részét képező fedett,
rejtett
hatásokban
illetékes
titkosszolgálataink
szakmaisága,
együttműködése, hatékonysága sérülhet.
• Szeretném remélni, hogy Kövér László a házelnöki szerepében, mint az
ország második közjogi méltósága emlékezni fog az egykor általa vezetett
titkosszolgálatokra, befolyással lesz a magyar titkosszolgálati tevékenységre,
valamilyen formában, hiszen talán a titkosszolgálatok munkatársainak
jelentős része is gondol erre. Mi állampolgárok pedig igényeljük is ezt, a
közös, átfogó biztonságunk hatékonysága érdekében!
• Reménykedjünk, hogy minden csoda három napig tart és a magyar biztonsági
rendszer, ezen belül a titkosszolgálati tevékenység is helyére kerül majd.
Emellett, mivel Kövér László az, aki nem felejt (a hír címét idézve), így
bizonyára azt sem felejti el, hogy titkosszolgálati minisztersége milyen siker
volt az ország és a saját számára valamint azt sem, hogy 2010-ben nem
lehetett titkosszolgálati miniszter!
– A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok állományának értékrendje (Várhalmi
Miklós: Nemzetbiztonsági Kézikönyv – 2010)
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A nemzetközi titkosszolgálati világ és munka igen értékes, összetett, bonyolult és
kockázatos is. Nagyon sokoldalú, rátermett és felkészült szakembereket kíván, ha
versenyben akarunk maradni az ellenünk irányuló illetve az érdekérvényesítő
tevékenységben. A Magyar Köztársaságnak, mint minden más országnak a
titkosszolgálatai jelentik a biztonsági, védelmi rendszerük elitjét,
„gyöngyszemeit”. A demokrácia jogán követeljük meg ezt a szemléletet a
politikusoktól, mert ez értünk, rólunk, a biztonságunkról szól! A
nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársai, különös tekintettel az operatív
állományra, jelentős nemzeti értéket képviselnek. Képzettségük, kiválasztásuk,
rátermettségük, felkészítésük, bevetésük, feladataik, eszközeik, módszereik,
gyakorlatuk, tapasztalatuk, tudásuk, vállalt kockázataik, „realizált védelmi és
érdekérvényesítési hasznosságaik”, stb. alapján milliárdos illetve százmilliós
nemzeti, eszmei értéket képviselnek, személyenként, ha megfelelő hozzáértéssel,
szakértelemmel, bizalommal, értelmes és végrehajtható feladatokkal látják el
Őket a politikusok (miniszterelnök, kormány, miniszter), a köz javára. Ezek az
eszmei nemzeti értékek a társadalom egészének értékei, amit nem sajátíthat ki
egyik kormány sem, így egyes nemzetbiztonsági szolgálati vezetők, munkatársak
(párt)politika által befolyásolt, a társadalom biztonságát kedvezőtlenül
befolyásoló áthelyezése, leváltása kárt is okozhat az adófizetők átfogó biztonsága
terhére, amit meg kell előzni.
h) Egy gondolati játékot is javasolok a Tisztelt Olvasóknak! Vonatkoztassanak el a hír
magyarázataimtól és kizárólag a hírkivonatok szövegéből, azoknak is a vastag
betűvel szedett, hangsúlyos részeiből rakják össze a „nemzetbiztonsági
dominókockákat” (hol, mikor, miről, mi, hogyan, miért jelent meg), megfelelő
elemzés után, az összefüggések szintetizálása során. Sok érdekes dologra jöhetnek rá,
az én hírértékeléseim, hírmagyarázataim nélkül is, ugyanis a politika egyrészt nem
lehet zárt rendszer, már a jellegénél fogva sem, továbbá, mert demokráciákban
értünk van. Másrészt médiumaink, hírforrásaink, egyes újságíróink, szerkesztőink,
műsorvezetőink tudása, ismerete, életrevalósága, tömegtájékoztatása vetekszik a
politikusokéval!
i) Ennek az anyagomnak nem célja az érintett kormánytagok értékelése!
Ez az anyagom egy állampolgári gyászbeszéd a MI, KÖZÖS, magyar
nemzetbiztonságunk temetésén, a magyar nemzetbiztonságunk sírjánál!
Bízzon nemzetbiztonsági sokaságunk a minél előbbi „Feltámadásban”, mert
egyébként is a remény hal meg utoljára!
13.2.3.

Új közigazgatási és államigazgatási modellek

A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok a közigazgatáshoz és azon belül az államigazgatáshoz
tartozó szervezetek. A szolgálatokat irányító (tárca nélküli) miniszter vagy államtitkár a
Miniszterelnöki Hivatalhoz tartozik és a kormány tagja.
A nemzetbiztonsági szolgálatok reformja, átalakítása szoros összefüggésben van a
közigazgatás és azon belül az államigazgatás reformjával, átalakításával. Emiatt célszerű
áttekinteni a közigazgatási illetve államigazgatási reform eddigi szándékait, mert a tervek
mellett számottevő eredményekről nem lehet beszélni. Viszont ezek az eredménytelenségek
rávetülnek és viszonylagos hasonlóságot mutatnak a nemzetbiztonsági szolgálatok felfelmerülő reformjához.
A közigazgatás illetve államigazgatás reformjához kapcsolódó elméletek, folyamatok,
tevékenységek, tapasztalatok hasznosítása a nemzetbiztonsági szolgálatok reformjánál illetve
átalakításánál feltétlenül figyelembe veendő, annál is inkább, mivel átfedésben lévő probléma
halmazokról van szó.
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13.2.3.1.

A közigazgatás felépítése és működése454

– A közigazgatás olyan szervezetrendszerként jelenik meg, melynek alapvető funkciója a
törvényhozó szervek által meghatározott feladatok közhatalommal és egyéb szervezési
eszközökkel történő végrehajtása, megvalósítása. A közhatalmi eszközök arra
szolgálnak, hogy a társadalmi közérdek kielégítését szolgáló feladatokat a
közigazgatás akár állami kényszer igénybevételével is megvalósíthassa, ha az
kisebbségi vagy egyéni érdekkel ütközne.
– A közigazgatás rendszere: államigazgatás, önkormányzati igazgatás.
– A modern polgári közigazgatás szervezetrendszere általában duális jellegű, ami azt
jelenti, hogy a közérdek érvényesítését két szervezetrendszer szolgálja.
– E két szervezetrendszer:
– a kormány által irányított felülről lefelé, központi és területi szintre szerveződő,
hierarchikusan felépülő államigazgatási szervek rendszere,
– valamint a helyben (települési és területi alapon) szervezett és választott testületek által
irányított önkormányzati közigazgatási szervek rendszere.
Az államigazgatási és önkormányzati szervek együtt képezik a közigazgatás
szervezetrendszerét. A kétféle szervezetrendszer között egyfajta funkcionális
munkamegosztás is kimutatható. Az államigazgatási szervek főleg hatósági jogalkalmazó
tevékenységet látnak el, míg az önkormányzatok a helyi közszolgáltatások biztosításában
rendelkeznek feladat- és hatáskörökkel, és emellett jogalkotói jogkörük is van.
Az államigazgatási szervek jellemzői:
– jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörrel, igazgatási jogosítványokkal
rendelkeznek,
– önálló döntési jogkörrel rendelkeznek,
– a rendszerint hivatali formában működő államigazgatási szervek élén egyszemélyi
felelős vezető áll, aki egyben a hatáskörök és igazgatási jogosítványok címzettje,
– az állami költségvetésben meghatározott, önálló költségvetéssel rendelkeznek,
– a működéséhez szükséges, az állam tulajdonában álló vagyont kezelik,
– a felettes államigazgatási szerv – végső soron a kormány – irányítása alatt állnak.
Az államigazgatási és önkormányzati szervek együtt képezik a közigazgatás
szervezetrendszerét, de csak a „civil közigazgatási” feladatok tekintetében. Jelentős
közigazgatási szerepet játszanak a rendvédelmi szervek is („egyenruhás közigazgatás”: pl.
rendőrség, határőrség, katasztrófavédelem, vám- és pénzügyőrség).
A közigazgatási szervek csoportosítása.
A közigazgatási szervezeteket többféle szempontból is csoportosíthatjuk. A legfontosabb
szempontok a hatáskör terjedelme és az illetékesség szerinti csoportosítás.
A hatáskör terjedelme szerint megkülönböztethetünk általános és különös hatáskörű
közigazgatási szerveket.
A különös hatáskörű (szakigazgatási) szervek jellegzetessége, hogy ezek meghatározott
szakfeladatok ellátására jönnek létre.
E szervek létrehozásának magyarázata részben a munkamegosztás, részben pedig az, hogy a
közigazgatáson belül is végbemenő szakosodás, specializálódás következtében az adott
illetékességi területen a szakfeladatok ellátásához így biztosítható a szakértelem. A különös
hatáskörű szervek típusaihoz a minisztériumokat, a tárca nélküli minisztereket, a nem
minisztériumi formában működő központi államigazgatási szerveket és a mindezeknek
alárendelt centrális alárendeltségű (területközi, regionális, megyei, városi szintű) szerveket
sorolhatjuk.
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13.2.3.2.

Az államigazgatási
Minisztériumban455

reform

modellezése

a

Gazdasági

és

Közlekedési

Az állam hatékonysága nem több mint 20 százalék, szemben a kis- és közepes méret cégek
80-90 százalékos és a multinacionális cégek 50-60 százalékos hatékonyságával. Az állam túl
nagy, túl drága és túl lassú. Az európai közigazgatási kultúra beteg. A diagnózis krónikus
versenyképtelenség. A sikeres országok szinte mindegyikében vesztésre áll a felvilágosult
bürokrácia. Az üzletember azt kérdezi, hogy ha az üzleti szektor megtanult hatékonyan
működni, akkor az állami szektor miért nem? Ha az üzletben minden döntés, minden lépés
arról szól, hogyan lehet hatékonyabb, akkor a közigazgatás miért nem? A gazdasági
versenyképesség növeléséhez, a gazdasági sikerekhez elengedhetetlen az, hogy néhány éven
belül Magyarország legyen a régió egyik legkevésbé bürokratizált állama.
A fenti kérdéseknek a megválaszolására indult el a közigazgatási reform elképzeléseinek
modellezése a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban (GKM) illetve a fejezethez
tartozó különféle költségvetési szerveknél és gazdasági társaságoknál.
A GKM közigazgatási pilot projekt célja:
– Működőképes gyakorlati reformprogram megvalósítása
– Szolgáltatás - és fejlesztésközpontú átalakítás
– A teljes kormányzatra alkalmazható modell megalkotása
– Költség - és erőforrás-hatékony, mérhető minisztérium
– Alapfeladatok, hatósági funkciók és szolgáltatói szerepek világos szétválasztása
– Világosan megfogalmazott küldetés, stratégia és cselekvési programok
– A piaccal aktívan együttműködő, rugalmasan változó szervezet
A GKM feladata a gazdasági versenyképesség feltételeinek biztosítása, ügyfél - és
fejlesztésközpontú, eredményes és hatékony szervezet működtetése, korszer technológiák
alkalmazása. Mindezt egy változó közigazgatási környezetben, egy élesedő nemzetközi
versenyben és egyre tudatosabb ügyfelekkel szemben kell megvalósítani.
13.2.3.3.

A közigazgatási reform megvalósítása Magyarországon456

Hazánk mindenkori kormányának az elmúlt években folyamatos célkitűzése volt a
közigazgatás megreformálása. A kormányzat a közelmúltban határozott feladatként jelölte
meg a központi közigazgatás és intézményei működésének korszerűsítését. A „gyarapodó
köztársaság" víziójának része a kisebb és hatékonyabb állam, amely XXI. századi
infrastruktúrát használ, s emellett szolgáltatóként viselkedik, polgárait valódi ügyfélként
kezeli. Az e cél elérését szolgáló munka irányítását kormánybiztos végzi, aki megkezdte a
közigazgatási reform jogi keretfeltételeinek kialakítását.
Helyzetértékelés és célmeghatározás. A közigazgatási reform szükségessége.
A fejlett angolszász és kontinentális európai országok többségében a II. világháború után az
állam szerepe jelentősen megnőtt, egyre több funkciót vett át a magánszférától. Ezzel
párhuzamosan az állam szervezete egyre komplexebbé és bürokratikussá vált, a kiadások
pedig egyre dinamikusabban növekedtek. Ezekben az országokban a '80-as, '90-es évekre
vált nyilvánvalóvá a közigazgatás megreformálásának szükségessége.
A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a közigazgatási reformtörekvések hátterében
általában a következő problémák álltak:
– az állampolgárok államba vetett bizalmának megrendülése;
– növekvő elvárások a közszolgáltatásokkal kapcsolatosan;
– az állami kiadások megugrása, az igényelt erőforrások túlzottá válása;
– az állam által ellátandó feladatok tisztázatlansága;
– a közigazgatási szervezetek hatáskörének és feladatainak definiálatlansága;
– túlbürokratizált, bonyolult, átláthatatlan intézményi működési folyamatok;
– a köztisztviselők nem megfelelő ösztönzése és szakmai tudásának hiányosságai.
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Magyarország helyzete történelmi sajátosságai miatt némiképp másként alakult: itt a
jelenlegi államszervezet jóval később, csak 1989 és 1996 között épült ki. Ugyanakkor az
állam szerepkörének bővülésével a magyar közigazgatásban a nemzetközi tendenciákhoz
hasonlóan megjelentek a bürokratizálódásból eredő hatékonysági és eredményességi
problémák.
13.2.3.3.1.
–
–
–
–
–
–

Az állampolgárok fokozódó elvárásai
Az állam tisztázatlan szerepe
A kormányzati stratégia hiánya
Az ügyfél orientáltság és a minőségszemlélet hiánya
Túl- és alulszabályozottság
Túlpolitizáltság

13.2.3.3.2.
–
–
–
–

A magyarországi közigazgatási reformot számos tényező sürgeti:

A jelenlegi közigazgatás tipikus problémái

A teljesítménymérés és - értékelés hiánya
Túlcentralizáltság
Nem hatékony szervezet és folyamatok
Az államháztartás hiánya

13.2.3.3.3.

A közigazgatási reform céljai és eszközei

A közigazgatási reform fő célkitűzése az, hogy az állami intézményrendszer az erőforrásait
az eddigieknél jobban kihasználja, azonos erőforrásokkal nagyobb teljesítményt legyen
képes produkálni.
Emellett a reformnak kiemelt célja, hogy a közigazgatás a megfelelő célok elérése
érdekében dolgozzon és azokat mérhető, igazolható módon el is érje.
S végül a rövid távú hatékonyság és eredményesség mellett fontos az is, hogy a
közigazgatási reform hosszú távú, pozitív hatást gyakoroljon a társadalomra, a közösségre.
13.2.3.3.4.

A közigazgatási reform fő célkitűzései.

A közigazgatási reform megvalósításához három tényező együttes biztosítása
szükséges:jogszabályi keretek, vezetési és szervezési módszerek, informatikai támogatás.
Az átalakítás végrehajtásának egyik sikerkritériuma, hogy az alapvető kérdéseket kötelező
érvényű jogszabályokban válaszoljuk meg. A jogszabályi háttér hosszú távon is
kiszámítható keretfeltételeket teremt a közigazgatás mélyreható átalakításához.
A közigazgatás szerepének meghatározása és jogszabályokban történő rögzítése a
közigazgatási reform egyik első és legfontosabb lépése. Meg kell hozni néhány alapvető,
stratégiai jellegű döntést arról, hogy mely feladatokat célszerű a jövőben állami
apparátussal ellátni, és melyeket nem, mely feladatok ellátásába kell és milyen mértékben
bevonni a magánszektort és a non-profit szervezeteket.
A jogi szabályozás ugyanakkor azt helyezi a középpontba, hogy mit kell tennie a
közigazgatási intézményeknek, de kevésbé ad választ a hogyan kérdésére. A jogszabályok
mellett tehát szükség van az intézményi szintű működés átalakítását lehetővé tevő
eszközrendszer kialakítására és az érintettekkel való megismertetésére is. A vezetési és
szervezési módszerek meghatározása során az üzleti szférában és más országok
közigazgatásában jól bevált gyakorlatot kell figyelembe venni. Az így kiválasztott
módszereket ezt követően adaptálni kell a magyar közigazgatási szektor sajátosságaihoz,
illetve a szektor egyes ágazatainak esetlegesen eltérő igényeihez.
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Közigazgatási reform nem képzelhető el korszerű informatikai támogatás nélkül. Napjaink
informatikai megoldásai minden területen hatékony, gyakran nélkülözhetetlen támogatást
képesek nyújtani a közigazgatás számára. Mindig ügyelni kell azonban arra, hogy az
informatikai eszközök megvásárlása, bevezetése soha ne önmagáért legyen cél, hanem
csak egy eszköz a célok eléréséhez.
13.2.3.3.5.

A közigazgatási reform formálódó jogszabályi hátterének értékelése vezetési
és szervezési szempontból.

A közigazgatási reform jogi kereteinek kialakítása Sárközy Tamás, a kormányzati
szervezetrendszer modernizációjával megbízott kormánybiztos vezetésével folyt.
A közigazgatási reform kapcsán a közigazgatás szerepének meghatározása kiemelt
jelentőségű feladat, amelyet össztársadalmi, stratégiai jellegénél fogva célszerű teljes
egészében jogszabályokban rögzíteni.
A készülőfélben lévő jogszabályok közül a második egyszerre kapcsolódik a közigazgatás
szerepének meghatározásához és az egyes intézmények irányítási kérdéseihez. A
Törvénytervezet a Kormány irányítása alatt álló szervekről és költségvetési szervek
jogállásáról (röviden: státustörvény) az előzőhöz hasonlóan szintén Sárközy professzor
nevéhez fűződik. A státustörvény feladata a kormányzati szervezetrendszerben fennálló
alapvető hiányosságok kiküszöbölése és a kormányzati szervek közjogi alanyiságának
szabályozása. A tervezet elsősorban a központi közigazgatás jelenleg igen kusza és
túlméretezett szervezetét kívánja leegyszerűsíteni és átláthatóbbá tenni.
13.2.3.3.6.

Javaslatok a közigazgatási reform vezetési és szervezési vonatkozású
eszközrendszerének kiterjesztésére.

Az alkalmazandó vezetési és szervezési módszerek meghatározása. A közigazgatási reform
a legjobb nemzetközi tapasztalatok (Egyesült Királyság, USA, Portugália stb.) alapján
néhány jól megválasztott, tudatosan alkalmazott vezetési és szervezési innováció révén
válhat igazán teljessé és sikeressé. Az alábbiakban ezeket ajánljuk a döntés-előkészítők
figyelmébe azzal, hogy fontolják meg beemelésüket a közigazgatási reform standard
összetevői közé. Korábbi modellünknek megfelelően úgy látjuk, hogy ezek a vezetési és
szervezési innovációk számos esetben csak megfelelő jogszabályi és informatikai
támogatással képesek pozitív hatásukat teljes mértékben kifejteni.
13.2.3.3.7.

A közigazgatási reform lehetséges vezetési és szervezési elemei.

A stratégiaalkotás és céllebontás nem csak állami, hanem ágazati és intézményi szinten is
fontos kérdés. A közigazgatási szervezetek napjainkban jellemzően megragadnak a
jogszabályokban rögzített feladataik hagyományos, hivatalszerű ellátásánál. A
stratégiaalkotás során minden intézménynek meg kell határoznia azt az utat, ahogyan az
alapvető céljait, küldetését meg akarja valósítani. A küldetés és stratégia megvalósításához
nem elegendő átfogó, magas szintű célkitűzéseket megfogalmazni: konkrét, az
intézményen belüli egységekre lebontott, a munkatársak és a környezet számára érthető és
mérhető célok kijelölésére és következetes megvalósítására van szükség. A stratégiaalkotás
és céllebontás jelentheti a keretét annak, hogy az intézmény az összes érintett igényét
figyelembe vegye, azokat a lehetőségek mértékig összeegyeztesse, és a kitűzött célok
megvalósításáért a környezete felé is számon kérhetővé váljon.
A stratégiában megfogalmazott célok elérése a jelenlegi szervezeti keretek között és a
jelenlegi működési folyamatok követésével általában nagyon nehéz, vagy nem is
lehetséges. A közigazgatási intézményeknél sok esetben lenne szükség a folyamatok
radikális átalakítására, a szervezetek egyszerűsítésére, a működés költségeinek
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csökkentésére, a kiszolgálási színvonal emelésére. Ezt a folyamat- és
szervezetkorszerűsítés révén lehet elérni, amely elengedhetetlen előzménye bármilyen
informatikai rendszer bevezetésének is.
A korszerűsítési munkálatok tartósan akkor járnak eredménnyel, ha a közigazgatási
intézményekben kialakítják és folyamatosan alkalmazzák a teljesítménymenedzsment
eszközrendszerét is. A teljesítménymenedzsment lényege, hogy – legyen szó akár
egyénekről, akár szervezeti egységekről – konkrét, mérhető teljesítmény-elvárásokat
határozunk meg, amelyeket rendszeresen megtervezzük, mérünk, és amelyek alapján
beszámoltatjuk a felelősöket. Alkalmazása lehetővé teszi, hogy az eddig inkább
inputvezérelt közigazgatási szervezetek vezetői és munkatársai számára világossá váljék a
teljesítmények fontossága, s kiegészítő intézkedésekkel (pl. ösztönzési rendszer
átalakítása) elérhető a teljesítmények fokozatos javítása. A teljesítménymenedzsment
eszköztárába tartozik a controlling is, amely elsősorban a pénzügyi vonatkozású
paraméterek tervezése, elszámolása, és az azokhoz kapcsoló beszámoltatás révén biztosítja
az intézmények átláthatóságát és a teljesítményközpontú működést.
A közigazgatási reform megvalósítása – még ha fokozatosan, évek alatt megy is végbe –
jelentős változásokat hoz az intézmények életében. Ezeket a változásokat menedzselni kell,
mert az egyéni és szervezeti ellenállás olyan méreteket ölthet, hogy a reformok könnyen
elakadhatnak. A változáskezelés lehetővé teszi, hogy az érintettek megértsék a változások
lényegét, elfogadják és lehetőleg támogassák is azokat.
A minőségirányítás a reform többi elemétől nem elválasztható eszköz. Egyrészt
szolgálhatja az esetenként radikálisan átalakított működés finomhangolását, illetve egyfajta
belső kontrollként funkcionál, garanciát nyújt a szabályozott folyamatok előírások szerint
történő megvalósítására. A minőségirányítás ugyanakkor lényegesen több, mint a
mostanában divatos „auditokra” való felkészülés, a tanúsítvány megszerzése, és
folyamatos megújítása.
13.2.3.3.8.

Változáskezelés.

A közigazgatási reform megvalósítása óriási – még ha lassan is bekövetkező – változásokat
jelent, amelyekhez alkalmazkodni nem könnyű feladat. A közigazgatási reform sikeres
megvalósítása megváltoztatja a közigazgatási szervezetek lényeges jellemzőit: működési
folyamatok, technológia, struktúra, kultúra, hatalmi viszonyok, szervezeti magatartás.
A változások tudatos kezelése alapvető eleme a közigazgatási reformnak, hiszen e nélkül a
reform könnyen kudarcot vallhat, akkora szervezeti és egyéni ellenállás várható.
A változásokkal szembeni ellenállás megakaszthatja a közigazgatási reform
megvalósítását.
Szervezeti
változásokat
előidéző
tényezők
(példaszerűen):
létszámleépítés;
szervezetalakítás (pl. szervezeti egységek összevonása); intézmények bezárása;
munkavégzés rendjének alapvető megváltozása; informatikai rendszer bevezetése;
szervezeten belüli hatalmi viszonyok megváltozása;
Egyéni ellenállás (és okai): bizonytalanság kerülés, ismeretlentől való félelem; megerősítő
gondolkodás, szelektív észlelés, szűrők; anyagi/személyes érdek; munkahely féltés;
kívülálló (outsider) effektus.
Szervezeti ellenállás (és okai): fenyegetett hatalmi pozíciók; fenyegetett erőforrás elosztás;
szervezeti egység léte; strukturális tehetetlenség (intézményesült); inercia (magatartási
tehetetlenségi nyomaték, rutinok); bizalomhiány; erős kultúra, szubkultúrák belső
normarendszere; privatizáció, tulajdonosi érdek.
Változáskezelés alatt olyan vezetési és szervezési módszerek alkalmazását értjük, melyek
segítségével a magyar közigazgatás működését meghatározó és azt sokszor gátló személyi
és intézményi értékeket és magatartásformákat át lehet alakítani. A változáskezelésnek
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egyik (de nem egyetlen) meghatározó eleme a közigazgatási szervezetek kultúrájának
átalakítása.
13.2.3.4.

Stratégia kontrolling a közigazgatásban457

A nemzetbiztonsági szolgálatok működése a közigazgatáson belül az államigazgatáshoz
tartozik, de a stratégia kontrolling módszerének felhasználása ezen a területen is,
mindenképp elgondolkodtató. Minden területen a folyamatok elemzése, működtetése és
ellenőrzése a XXI. század követelménye.
A Balanced Scorecard elterjedt és bevált eszköz a vállalati gyakorlatban. A közigazgatási
szervezetekben azonban kevésbé. Sőt, ahogy én látom, egyáltalán nem. Vajon miért?
Hogyan látják ezt a messzenéző stratégák?
Már tapasztalatból tudjuk, hogy a Balanced Scorecard kiváló teljesítményprés. „Eszköz, ami
mozgásba hozza a stratégiát.” – jelezte korábban nagyon finoman Kaplan és Norton
könyvük alcímében. A gyakorlatban átélhettük már, hogy ez a személyre szabott
teljesítményelvárás (mint a BSC kártya) milyen teljesítménykényszer alatt tartja az
alkalmazottat. Igaz, ha a személy vagy csapat hozza a kitűzött, s mutató-diktálta
eredményeket, akkor nem marad el a „jutalmazás/elismerés” sem. Lehet miből meríteni.
Többnyire a profitból vagy az elmaradt-, illetve a felesleges-kiadások kezelésének
megtakarításából. De vajon honnan biztosítsuk a „jutalmazás-/elismerés” forrásait az
államigazgatási szervezetekben? Ott, ahol külső tanácsokra, BSC módon kívánnak hivatali
stratégiákat irányítani. A felesleges kiadások elkerüléséből? A takarékos működésből
felszabadult pénzből? Nem, nem hiszem! Az nem biztos, hogy menne. Azért sem, mert az
előirányzatok (keretek) nevesítettek, azaz „pántlikázott összegek”. Az előirányzat
felhasználás elszámolási szisztéma nem a megtakarításra, hanem a "maradvány-kimutatásra"
és elszámolásra épül. Ez azonban nem ösztönzi megtakarításra a szereplőket. Akkor milyen
forrásból „jutalmazzuk/ismerjük el” a magas szintű személyi- és közösségi-teljesítményeket
a közigazgatásban? A válasz elmarad ... vagy mégsem?
A közigazgatási intézmény alapvetően feladat-centrikus szervezet. Azt teszi, ami törvényes
kötelezettségként elő van írva, s amit a közigazgatási célok teljesítése érdekében tenni kell.
Az erős hierarchikus rendből fakadóan pedig azt, ami az aktuális felettes utasítás. „A
megbízások és feladatok mellett, azonban stratégiai céljaink is vannak!” – mondta egy
hivatal tervezési-elemzési osztályának vezetője. Mert a huszonegyedik század hivatala nem
csak hatóság, nem csak adatnyilvántartó, de szolgáltató is. Azaz azzá kíván válni. Ez pedig
stratégiai cél. Nem „mission”, hanem „intention” (szándék/törekvés). Mondjuk ezt inkább!
A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, mint alapvető követelmény, s egyben lehetőség, várat magára
még a közigazgatási szervezetekben. Az átfogó minőségi-rendszer (TQM) bevezetése és
fejekbe-épülése sokat segítene a szervezeti rend fokozásában és az átláthatóságban. Ne az
ISO-ra gondoljunk, mely az évek során bebizonyította, hogy vannak, lehetnek jobb eszközök
és megoldások is. De arra igen, hogy a Deming-kör, mint a „folyamatos jobbítás /
tökéletesítés” módszere miként szabályozza a minőségjavítási, sőt a tervezési- és a kontrollmunkát egyaránt. Mert a stratégiai-tervezés során sem az erőforrásokból indulnunk ki,
hanem az elérni kívánt eredményekből és hatásokból. Ezt kívánja tőlünk az eredménybázisú
szemlélet. Az eredményeket tervezzük meg először, s fejtjük azokat vissza egészen az
erőforrás-szükségletig. A közigazgatási szervezet leginkább humánkapacitás korlátos
(létszám x munkaidő). Ilyen természetű a létszámkeret gazdálkodás. Az eredményelvárások
és hatások vezérlik a szolgáltatási stratégát. A stratégiakészítőket, a tervezőket és
stratégiakontrollereket egyaránt. Legyen az hivatali vagy informatikai. Nem különíthetők el
a stratégák és stratégiák. Közel azonos asszociációs szinteken lehet csak jól összedolgozni.
A stratégiatervezési illetve kontrolling-munka sajátos képességeket kíván. Más módszereket
és eszközöket használ, mint az operatív. A fenti értéklánc sémát érdemes követnünk a
tervezési- és kontrollmunkában. Ez a szemlélet ismert a nemzetközi igazgatásgyakorlatban
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is. (lásd: Result-based Management). De ismert a kapcsolódó Hoshin Kanri nevű tervezés is.
Ott ahol a dolgok folyamatos jobbítása és tökéletesítése a cél, nem az erős
teljesítménykényszer. Főképp nem a teljesítményprés, amit a BSC követel(ne)ki. A „hoshin
kanri” (ho=irány, shin=fókusz, kan=igazodás, ri=ok) nem csak Japánban, de a nyugati
világban is elterjedt. Nem présel, hanem fokozatosan rávezet. Vezet, mint a csillagok
vezették az utazást vagy a hadászatot.
Célszerű a stratégia-kontrollhoz a hivatali munkafolyamatokat is megtervezni, kodifikálni
illetve a szabályokban láthatóvá tenni (ha úgy tetszik vizualizálni) és konzisztens rendszerbe
foglalni. Az induláskor a tervező-munkára illetve a szervezetközi megegyezésekre kell
törekedni, nem a professzionális folyamatmodellező eszközök, amúgy is idő- és erőforrásigényes alkalmazására.
Nincs szükség drága és kihasználatlan, nagy rendet és sűrű változás esetén nagy
adatkarbantartást igénylő eszközökre és módszerekre.
Kövessük a legjobb gyakorlatot, de előtte tervezzük meg teljes stratégia kontrolling
rendszerünket, s fokozatosan építsük fel azt!
13.2.4.

Az USA 2001. után létrehozott belbiztonsági minisztériuma458

13.2.4.1.

Győzött a belbiztonság – Belbiztonsági Minisztérium

WASHINGTON – A szenátus, győzelmet biztosítva Bush elnöknek, döntő fölénnyel
szavazta meg a Belbiztonsági Minisztérium létrehozását, megteremtve a terepet a fél
évszázad alatt legnagyobb kormányátalakításnak, hogy útját állják a terrorista támadásoknak
és választ adjanak azokra.
A Védelmi Minisztérium 1947-ben történt megszületése óta legnagyobb szövetségi szintű
átszervezése keretében az új minisztérium 22 hivatalt fog egyesíteni, melyek együttes
költségvetése 40 milliárd dollár és 170 000 alkalmazottat foglalkoztatnak.
Mégis, hónapokra lesz szükség, míg az új hivatal teljes mértékben feláll. Emellett a
költségvetés holtpontra jutása továbbra is gátolja a belbiztonság megerősítésére szánt pénzek
legnagyobb részét, pedig mindkét fél támogatja, hogy az megvalósuljon az október 1-jén
kezdődött szövetségi költségvetési évben.
„A Kongresszus merész történelmi lépést tett előre az amerikai nép védelme érdekében” –
mondta a szavazást követő nyilatkozatában Bush. A terroristák nem fogják kivárni, hogy a
folyamat napokon, heteken, vagy hónapokon keresztül folytatódjon – mondta. „Be kell
fejeznünk és most kell megtennünk.”
A belbiztonsági törvény megalkotása véget vet a törvényhozás zűrzavaros odüsszeiájának,
mely Bush szándéka ellenére mintegy egy évvel ezelőtt kezdett bearaszolni a kongresszusba,
és amikor lendülete már megállíthatatlanná vált, csupán akkor terjesztette be ő maga saját
verzióját,
A demokraták azért ellenezték Bush törvényjavaslatát, mert az korlátozta az új hivatal
dolgozóinak munkaügyi jogait.
Sokan azonban megváltoztatatták álláspontjukat, mert vezető szerepüknek a szenátusi
választások nyomán történt elvesztését részben a belbiztonság körül kialakult küzdelemnek
tulajdonították.
„Ez lényeges eredmény, történelmi nap a bizonytalanságnak abban a korában, melybe
beléptünk” – mondta Joe Lieberman a connecticuti demokrata szenátor, a belbiztonsági
törvénykezés sok szerzőjének egyike.
A törvényben maradt a repülőtéri ellenőrző eszközöket gyártó cégekre vonatkozó néhány
jogi védelem, több kivétel, melyek mentesítenek egyes belbiztonsági üléseket a nyílt
ülésekre vonatkozó törvények alól és olyan cikkelyek, amelyek megnehezítik a szállításbiztonsági követelményekre vonatkozó új szövetségi törvények kibocsátását.
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Az elnök tervét támogató Phil Gramm texasi republikánus szenátor azt mondta, hogy a
törvényjavaslat győzelmet jelent „az amerikai végrehajtó szervek szakértői,
nemzetbiztonságunk és az amerikai nép biztonsága számára”. „Jobban fogjuk működtetni ezt
a minisztériumot, mint a kormány többi részét” – mondta.
A magyar védelmi tevékenység illetve struktúra modernizációjához az USA-ban, 2001.09.11.
nyomán és okán létrehozott Belbiztonsági Minisztérium is egyik tanulmányozandó példa lehet,
mely éppen a terrortámadás előrejelzésében, megelőzésében, elhárításában közreműködő
szervezetek súlyos információ és adatvisszatartását, együtt(nem)működési anomáliáit,
átfedéseit hivatott enyhíteni illetve megszüntetni. Ez nem jelenti az USA modell kritika nélküli
lemásolását viszont jelentheti a célszerűen átgondolt „magyarítását” és azt a bölcsességet,
hogy az „okos más kárán tanul, a buta a sajátján se”.
13.2.4.2.

A Belbiztonsági Minisztérium magyarországi hasznosításához generálódó
fontosabb kérdések
– Milyen mértékű előrelépést és lehetőséget jelent az új Minisztérium a
terrorizmus elleni fellépésben?
– Ez volt az egyik legjobb válaszlépés a szeptemberi terrorcselekményekhez
hasonlók megelőzésére?
– Az emberi szabadságjogok jobban sérülhetnek-e ezen minisztérium miatt és
által?
– Milyen optimum kereshető reálisan a terrorizmus elleni fellépés és az emberi
szabadságjogok megsértésének területei között?
– Mennyiben ország, társadalom, politika és gazdaságfüggő egy ilyen vagy
hasonló minisztérium létrehozásának szüksége és célszerűsége?
– Magyarország biztonsági szerkezetében beállt változások miatt célszerű lenne-e
létrehozni egy ilyen vagy hasonló minisztériumot?
– Vajon nem egy ilyen vagy hasonló minisztérium biztosítaná legjobban
Magyarország komplex biztonságát, beleértve az emberi, dologi, pénzügyi,
szervezési, stb. ráfordítások leghatékonyabb hasznosulását?
– Mennyire lennének meg egy ilyen minisztérium Magyarországi létrehozásának
feltételei: pártrendszer, Országgyűlés, Kormány, államigazgatási szerkezet,
fegyveres erők és rendvédelmi szervek jelenlegi szerkezete-működési
mechanizmusai, jogszabályi háttér, NATO-Európai Uniós konformitások,
politikusaink, költségvetési lehetőségek, stb.?
– Magyarország számára nem ez a legésszerűbb jövő az új biztonsági kihívások
szerkezete miatti leghatékonyabb fellépés érdekében és a védelmi célú
költségvetési keretek leggazdaságosabb felhasználásában?

13.2.5.

Nemzeti Operatív Válságkezelő és Koordináló Biztonsági Központ459

Rövidítve és egyszerűsítve Integrált Védelmi Központ vagy Integrált Biztonsági Központ
illetve Védelmi Központ vagy Biztonsági Központ.
Egy ország, egy nemzet életképességének, stabilitásának, nemzeti és nemzetközi tekintélyének
egyik fontos jellemzője a védelmi, védekező képessége. Ez függ a nemzetközi szövetségektől,
együttműködésektől és hangsúlyosan a nemzeti szemlélettől, igényességtől, szervezéstől,
személyi és pénzügyi ráfordításoktól.
Egy ilyen központ esetén a Kormány, az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök első kézből
értesülhetne mindenről, különös tekintettel a rendkívüli helyzetekre, eseményekre. Továbbá
ezen a központon keresztül lehetne az operatív intézkedéseket is végigfuttatni az operatív
végrehajtó egységekig.
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Ezzel a megoldással minden, a biztonságot veszélyeztető kihívás, kockázat, veszély esetén – a
rendkívüli-, a szükség-, a megelőző védelmi, stb. állapotokhoz, helyzetekhez hasonlóan – ez a
Védelmi vagy Biztonsági Központ betöltené a kvázi, legfelső vezetési központ szerepét is.
13.2.5.1.

Jelenlegi helyzet

Magyarországon az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM) keretein belül
működik (a miniszter irányításával) a Kormány katasztrófavédelmi tevékenységét előkészítő
és szervező Kormányzati Koordinációs Bizottság, mely a minisztériumok és a hatóságok
képviselőiből áll. Titkársággal, Veszélyhelyzeti Központtal és Operatív Törzzsel
rendelkezik. Kezeli a kritikus infrastruktúra védelmet is, más érintett hatóságok bevonásával
együtt.
Az ÖTM-ben működik egy Nemzeti Helyzetértékelő Központ is, mely az egyes
minisztériumok hatáskörét meghaladó polgári válságkezelést végzi és információkkal látja el
a Nemzetbiztonsági Kabinetet. A terrorizmus elleni fellépés is ide tartozik.
Az infokommunikációs biztonsággal alapvetően a Nemzeti Hírközlési Hatóság és a CERT
(Computer Emergency Response Team) foglalkozik a Rendőrséggel és a Nemzetbiztonsági
Szolgálatokkal együtt.
A katonai és rendvédelmi szervek is külön-külön tartanak különböző hatáskörű ügyeleteket,
bár a kölcsönös értesítések is szabályozva vannak.
A jelenlegi helyzetben alapvetően elkülönült ügyeletek, felügyeletek, segélyhívó központok,
stb. működnek a minisztériumoknál, főhatóságoknál, bizonyos vonatkozásokban átfogó
jelleggel, egyes részterületek átfogásával, mint például katasztrófavédelmi Veszélyhelyzeti
Központ illetve a Nemzeti Helyzetértékelő Központ.
13.2.5.2.

Jövőbeni megoldásra egy példa

A meglehetősen szétosztott védelemi funkciók helyett, a jövőben például létre lehetne hozni
egy Nemzeti Operatív Válságkezelő és Koordináló Biztonsági Központ, amely egy olyan
sokoldalú információ érzékelő, gyűjtő, tároló, feldolgozó és hasznosító csúcsszerv lenne,
amely egyben ellátná a legfelső vezetési pont szerepét is. Jelenleg ilyen még nincs
Magyarországon, pedig az érzékeny, gyors és dinamikus reagáláshoz, a szoros, de rugalmas
operatív együttműködéshez sokkal célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb lehetne, más
nemzetközi példák alapján is.
Ebbe az integrált csúcsközpontba futna be minden hír, jelzés, jelentés, kihívás, kockázat,
veszély: katonai, rendőri, nemzetbiztonsági, katasztrófavédelmi, vám-pénzügyőri, stb. Ezek
fogadása, rögzítése, szétosztása, feldolgozása, értékelése a távközlés és az informatika
nyújtotta lehetőségekkel helyfüggetlenné is tehető. Szervezés és technika kérdése, hogy egy
központban tartózkodjanak a különböző védelmi területek ügyeletes szakértői (katonai,
rendőri, vám-pénzügyőri, nemzetbiztonsági, bírói, ügyészi, stb. szakértők), akik egy közös
helységben, operatív ügyeleti jelleggel, szelektíven és/vagy együttesen fogadnák a hang, kép,
videó, írásos, tárgyi, stb. információkat. Ezeknek az információknak a függvényében
dönthetnének az ügyben illetékes, helyben lévő szakértők és/vagy online hang-videó
(konferencia) kapcsolatban bevonhatnák a döntésekbe az Őket delegáló szervezetek
ügyeleteit, kijelölt operatív végrehajtóit. Egyben döntenek az érintett információk
feldolgozási módjáról, értékeléséről, időbeni programozásáról. Amennyiben létrejönne egy
Védelmi Minisztérium (operatív irányító vagy csak koordináló jelleggel), amelyben
összevonnák a katonai, rendőri, nemzetbiztonsági, vám-pénzügyőri, katasztrófavédelmi, stb.
szakterületeket, úgy ennek lehetne egy operatív központja, ügyelete, amely az előzőekben
szereplő funkciókat láthatná el.
Ezekkel a megoldásokkal a lehető leggyorsabban, leghatékonyabban és leggazdaságosabban
lehetne kezelni a Magyar Köztársaságot negatívan befolyásoló híreket, eseményeket,
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jelenségeket, stb. Minden más megoldás hatékonysága csak rosszabb lehet, amit a szervezés
elmélet módszereivel teljesen egyértelművé lehet tenni, például egy másik doktori értekezés
vagy egy szaktanulmány formájában. Erre egy lehetséges példa az Magyar Tudományos
Akadémiával való együttműködés. Kivonat a MTA reformfolyamat keretében a kutatásban
érintett főhatóságokkal végzett kapcsolati munkájáról.460
13.2.5.2.1.

Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtésének lehetősége,
feltételei és gyakorlati modellezése:

A jelenlegi globalizálódó biztonsági környezetben – szemben a korábbi korszakokkal – a
külső és a belső biztonság közötti határvonal egyre inkább elmosódik, a hagyományos
területelvű biztonság- és védelempolitika helyett az érdekalapú (érdekérvényesítő,
érdekvédő) és értékalapú biztonságpolitika került előtérbe. Látványosan növekszik a
biztonságpolitika társadalmi meghatározottsága és a nem állami biztonságpolitikai aktorok
biztonságpolitikai szerepe (pl. a multinacionális vállalatok, a nemzetközi és hazai NGO-k,
az állam nélküli nemzetek, terrorszervezetek, nemzetközi bűnözői szervezetek stb.). A
bipoláris világrend felbomlása óta eltelt több mint másfél évtizedben egyrészt tovább
bővült a biztonság fogalma, másrészt látványosan megváltozott a nemzetközi biztonság
alapkérdése is. Ma már nem csupán arra kell keresnünk a választ, hogy mit kezdjünk a
túlzottan erős államokkal vagy nem állami biztonságpolitikai szereplőkkel, de legalább
ilyen fontos kérdés az is, hogy mit kezdjük a biztonságunkat ugyancsak fenyegető gyenge
és működésképtelen államokkal („failed states”). A fenti változásokból fakadóan, a
biztonsági környezetünket érintő új típusú fenyegetések, potenciális fenyegetések és
kockázatok megjelenése biztonságpolitikai paradigmaváltásra kényszerítette, illetve
kényszeríti a nemzetközi közösséget, köztük hazánkat is. Szemléletileg éppúgy, mint
gyakorlatilag. Bár a fenyegetéseket, a potenciális fenyegetéseket és kockázatokat
elméletileg könnyű csoportosítani, a gyakorlatban azonban rendkívül összetetten és
komplexen jelentkeznek, s ehhez alkalmazkodni kell sikeres kezelésük érdekében. A
paradigmaváltás kulcselemét a nemzetközi biztonságpolitikai szakirodalom a komplex
biztonságpolitikai szemlélet kialakításában és az integrált biztonsági szektor
megteremtésében látja. Hazánkban a nemzeti biztonság komplex felfogásának elmélete és
az egységes és integrált kormányzati praxis egyaránt hiányzik, vagy csupán esetlegesen
jelenik meg az elméleti és gyakorlati szférában. Kívánatos lenne az integrált biztonsági
szemlélet érvényesítése és megjelenítése a biztonságpolitikai dokumentumok készítésekor.
A kutatás fő célja kettős: (1) egyrészt annak elméleti feltárása (szakértői, szociológiai és
egyéb módszerekkel), hogy milyen lehetőségei és milyen feltételei vannak
Magyarországon – a nemzetközileg egyre határozottabban körvonalazódó – integrált
biztonság szektor megteremtésének; (2) másrészt annak gyakorlati modellezése, miként
teremthető meg a biztonság egy részterületén, a biológiai kockázatmenedzselés terén az
integrált biztonsági szféra egy teljes értékű komponense. A biológiai biztonság és a
biológiai védelem gyakran együtt emlegetett fogalmak, melyek tartalmukban különböznek,
bár a két terület szoros kapcsolatban van egymással. Napjainkban egyre többször
találkozhatunk ezt a szoros kapcsolatot jól kifejező, a két fogalmat együttesen magába
foglaló biológiai kockázatmenedzselés kifejezéssel. A biológiai kockázatmenedzselést az
elmúlt években a természettudomány fejlődésében rejlő kockázatok, a terrorizmus
kockázata, a világban jelentkező járványok kockázata, illetve a klímaváltozásában rejlő
kockázatok értékelték fel a biztonságpolitika számára. Az integrált biológiai
kockázatmenedzselés megvalósítása kutatási témánk egészére, az integrált védelmi szféra
magyarországi megteremtése lehetőségeinek és feltételeinek feltérképezésére vonatkozóan
döntő gyakorlati tapasztalatokat nyújthatna. Az integrált biológiai kockázatmenedzselés
hazai megteremtését követően Magyarország hatékonyabban tud részt venni a nemzetközi
biológiai kockázatok kezelésében is. Ezen a területen egyébként Magyarország különleges
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adottságaival a régió biológiai biztonsága kialakításának koordinációjával nemzetközi
szinten is sikertörténetet írhat.
13.2.6.

Nemzeti Infrastruktúra Biztonsági Központ461

Az új biztonsági, nemzetbiztonsági kihívások, kockázatok, veszélyek egyik következménye
lehet a kritikus infrastruktúrák elleni támadás, visszaélés, szabotázs, mely jelentős tömegeket
és az emberi élethez, léthez kapcsolódó alapvető szolgáltatásokat érint.
Ilyen infrastruktúrák például: vízellátás (csatornázás), energiaellátás (villamos energia, gáz,
olaj, benzin), távközlés (telefon, rádiótelefon), informatika (hálózatok, internet), szállítási
hálózatok (út, vasút, tömegközlekedés), egészségügyi ellátó hálózatok és intézmények,
államigazgatási és közigazgatási szolgáltató hálózatok-intézmények, pénzügyi-gazdasági
szolgáltató hálózatok-intézmények.
Ezeknek a jelenlegi védettsége meglehetősen „polgárias”, azaz védettségük minimális.
Mondhatnánk, hogy viszonylag liberális, kissé anarchisztikus és gondtalanul illetve
gondatlanul kezelt, mintha itt lenne már a világbéke. Sajnos ez még közel sincs itt, sőt!
Ezeknek az infrastruktúráknak a védelme koncepciót, stratégiát, törvényeket, szabályozásokat,
előírásokat és pénzt igényel. Legalább ilyen fontos egy mielőbb létrehozandó integrált
Nemzeti Infrastruktúra Biztonsági Központ, amely – más országok példái alapján – ügyeleti,
koordináló, ajánló, segítséget nyújtó szerepet tölt be, de operatív jogokkal is felruházható.
Amennyiben létrejönne egy Védelmi Minisztérium úgy abban lenne a helye, például a
katasztrófavédelem környékén.
13.2.6.1.
13.2.6.1.1.

Az angol Nemzeti Infrastruktúra Biztonsági Koordinációs Központ (NISCC)
Miből áll a Kritikus Nemzeti Infrastruktúra?

Az Egyesült Királyság infrastruktúrájának azon részei, melyek folyamatos használhatósága
olyan fontos az ország élete számára, hogy a szolgáltatás elvesztése, jelentős kiesése, vagy
lecsökkenése életveszélyes gazdasági fenyegetést, vagy más súlyos társadalmi
következményeket okozna a társadalom, vagy bármely fontos része számára, vagy
bármilyen más módon közvetlen gondot okozna a kormányzatnak.
Az NISCC felelős azért, hogy a CNI-t az elektronikus támadásoktól megvédő programot
valósítson meg.
Az NISCC munkája jelenleg a következő szektorok kritikus IT rendszereire összpontosít:
központi kormányzat, távközlés, pénzügyek, energia, szállítás, sürgősségi ellátó
szolgálatok, víz és csatornázás, egészségügyi szolgálatok.
13.2.6.1.2.

Az NISCC létrehozása (National Infrastructure Security Co-ordination
Centre)

A belügyminiszter 1999. december 20-án jelentette a Nemzeti Infrastruktúra-biztonsági
Koordinációs Központ (NISCC) felállítását, melyet tárcaközi szervezetként hoztak létre,
hogy koordinálja és fejlessze a minisztériumok és kormányhivatalok, valamint a
magánszektor szervezetei közötti együttműködést.
A NISCC, igazgató irányítása alatt működik, aki a Belügyminisztérium által elnökölt
Irányító Tanács tagja. A Tanács többi tagját a Kabinetiroda, a GCHQ KommunikációsElektronikus Biztonsági Csoportja (CESG), a (Nemzet)Biztonsági Szolgálat, a Védelmi
Minisztérium és a Rendőrség adja. A NISCC kisebb központi magja különböző, a CNI
védelmi programját felügyelő minisztériumok képviselőből áll. Koordinálja a központi stáb
tevékenységéből adódó munkákat, valamint a különféle (de közvetlenül vagy közvetve az
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általános CNI programhoz hozzájáruló) minisztériumok felügyelete alatt zajló
tevékenységeket.
NISCC felelős az alábbiak koordinálásáért:
– párbeszéd a CNI rendszer tulajdonosaival, hogy azonosítsák a legkritikusabb
rendszereket, velük való együttműködés, hogy elérjék e rendszerek megfelelő szintű
védelmének biztosítását;
– támadásokra vonatkozó riasztások és figyelmeztetések;
– segítségnyújtás a súlyos támadásokra adandó válaszadásban;
– információk a fenyegetésről;
– szakértői biztonság-védelmi tanácsadás és tapasztalat;
A NISCC célja, hogy partneri kapcsolatokat hozzon létre a CNI szolgáltatókkal, de nem
szabályozó hatóságként.
Az NISCC egyik fő célja, hogy hosszú távú partneri kapcsolatokat építsen ki a CNI
szolgáltatást nyújtó cégekkel annak érdekében, hogy segíthessen megvédeni őket az
elektronikus támadások ellen. Az IT rendszerek által támogatott CNI szolgáltatások
folyamatos fenntartása érdekében elengedhetetlen, hogy megfelelő és arányos védelmi
intézkedések álljanak rendelkezésre, és hogy a személyzet tudatában legyen a
kockázatoknak és megfelelően képzett legyen. Ahol ez értelmezhető, ott az NISCC
segítséget nyújt a CNI vállalatoknak a CNI részét képező rendszerek megvédésében.
Tartós kapcsolatok kiépítése a célunk, ezért folyamatosan ajánlunk naprakész tanácsadást
és fenyegetettségre vonatkozó információkat, ahogy a fenyegetettség fejlődik és az IT
rendszerek egymástól való függősége nő.
Az Egyesült Királyság CERT-jét (Számítástechnikai Vészhelyzet Kormányzati
Reakciócsoportja) a NISCC működteti és a CESG-től, az Egyesült Királyság országos
műszaki biztonsági felügyeletétől kap műszaki támogatást. Ügyfelei eredetileg
minisztériumok és kormányhivatalok voltak. Ez a közelmúltban kibővült azokkal a
vállalkozásokkal, melyeknek érzékeny kormányzati szerződéseik vannak, és legújabban a
CNI szervezetekkel.
13.2.6.1.3.

CNI (Critical National Infrastructure): A kritikus országos infrastruktúra
védelme.

A kormányzati, üzleti és egyéb IT rendszerek egyre inkább összekapcsolódnak, így hozva
létre országos és globális IT hálózatokat. Ez példa nélkül álló előnyöket kínál az üzleti
vállalkozásoknak, de ugyanakkor IT rendszereink vonatkozásában új sebezhetőségeket hoz
létre, melyekkel rosszindulatú személyek vissza tudnak élni. Az Internethez, vagy más
nyilvános hálózathoz kapcsolódó bármilyen rendszer potenciális célpontja a támadóknak,
akiknek köre az idegen országtól a lelkes amatőr hackerekig terjed. A hivatalos és
kereskedelmi célpontok elleni kifinomult támadások növekvő száma az Egyesült
Királyságban és a tengerentúlon megmutatja a hackerek ügyességét és azon elszántságát,
hogy minden általuk felfedezett sebezhetőséget kihasználjanak. Nem kétséges, hogy az
elektronikus támadások eseményszáma, komolysága, támadási területeinek kiterjedése
növekedni és a fenyegetettség emelkedni fog a belátható jövőben.
Az Internet és az IT forradalom nem csupán az üzleti életet járja át, de megkezdte az
aládúcolását magának az Egyesült Királyság infrastruktúrája szerkezetének is. Az Egyesült
Királyság jólétéhez alapvetően fontos kritikus szolgáltatások jelentős része kisebb-nagyobb
mértékben függ az információs technológiáktól. Ezeket a szolgáltatásokat állami és
magánvállalkozások egyaránt nyújtják. A kormányzat jelenleg azonosítja azokat a fontos
szolgáltatásokat, melyeket meg kell védeni az elektronikus támadások ellen és keresi az
együttműködést az ezen rendszerekért felelős szervezetekkel annak érdekében, hogy ezeket
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a szolgáltatásokat a fenyegetéssel arányos mértékben megvédjék a fenyegetésekkel
szemben. E tevékenység a (CNI) programja néven ismert.
13.2.6.1.4.

UNIRAS:

fogadja a saját ügyfélkörből, kormányzati és nemzetközi forrásokból érkező, jelentős
elektronikus támadásokról, fenyegetésekről, új sebezhetőségekről és ellenintézkedésekről
szóló jelentéseket. Ezeket ellenőrzi, (ahol indokolt, ott) megtisztítja a „személyes
információktól és e-mail riasztások és figyelmeztetések formájában visszajuttatja saját
fogyasztói körének.
ügyfélszolgálatot tart fenn ügyfelei számára, mely tanácsokat ad IT biztonsági
kérdésekben, különösen az Internettel kapcsolatos problémák esetén;
koordinálja a NISCC Elektronikus Támadásokra Reagáló Csoportját (EARG), mely a CNIt érintő súlyos elektronikus támadási eseményekre reagál;
azonos az Egyesült Királyság CERT-jével (Számítástechnikai Vészhelyzet Kormányzati
Reakciócsoport) és aktív tagja az Eseményekre Reagáló és Biztonsági Csoportok Fóruma
(FIRST) nevű nemzetközi szervezetnek;
az IT biztonsági eseményekről az ügyfeleitől kapott jelentéseket összeveti és rendszeres
statisztikákat ad ki. Ezeket a jelentéseket a kereskedelmi vagy minisztériumi szempontból
kényes információk védelme érdekében megfelelően megtisztítják a „személyes”
adatoktól.
13.2.6.1.5.

EARG

Az elektronikus támadásnak kitett CNI szervezetek és minisztériumok számára nyújtandó
segítség érdekében a NISCC létrehozta az Elektronikus Támadásokra Reagáló Csoportot
(EARG). A komoly elektronikus támadási eseményekre való reagálás érdekében az EARG
hozzáértő kormányzati műszaki, biztonsági és vészhelyzeti reagáló erőforrásokat mozgósít.
A válaszadás szintje a támadás komolyságától és méretétől függ.
A fenyegetés tanulmányozása. Annak érdekében, hogy a kritikus rendszerek elleni
fenyegetéseket jobban megértsük, az NISCC vagy maga hajt végre, vagy szponzorál olyan
munkákat, melyek az elektronikus támadás és információ-biztonság különböző területeivel
állnak kapcsolatban. Ez a számítógépes sebezhetőségtől, vagy azt NISCC-nek jelentett
esetek tanulmányozásától a potenciálisan ellenséges elemek képességeire, szándékaira és
tevékenységeire irányuló hírszerző jellegű tevékenységig terjed.
A fenyegetések értékelő megítélése. A fenyegetés megítélését az NISCC különböző
forrásokra alapozza, melyek közé tartoznak az érzékeny hírszerzés, tengerentúli biztonsági
és hírszerző partnerek, nyílt anyagok és korábbi támadások szenvedő alanyainak közvetlen
tapasztalatai. Az Egyesült Királyság magánszektorában lévő célpontok elleni
támadásoknak csupán kis hányadát jelentik be hivatalosan és szeretnénk bátorítani a CNI
partnereket, hogy problémaikra, illetve ellenük végrehajtott támadásokra vonatkozó
információikat osszák meg velünk. Tiszteletben fogják tartani a közölt érzékeny
információk bizalmas jellegét. A közölt információk felbecsülhetetlen segítséget jelentenek
a fenyegetésről alkotott teljesebb kép kialakításában. Ezek az információk az anonimitás
érdekében kellően megtisztítva felhasználhatók a sebezhetőség csökkentésében és az ellene
irányuló arányos védelmi intézkedések kifejlesztésében.
Tájékoztató termékek. Az NISCC a tájékoztató termékek széles skáláját bocsátja ki. Ezek
közé tartoznak az UNIRAS által kiadott, a fenyegetésekről és sebezhetőségekről szóló
figyelmeztetések, melyek alapján az üzemeltetők megfelelő védelmet telepíthetnek,
továbbá időszakos elemezhetik az elektronikus támadásból fakadó fenyegetéseket.
Szakértői biztonságvédelmi tanács és tapasztalat. Az NISCC a CNI partnerek számára
hozzáférési lehetőséget biztosít a szakértői tapasztalatokhoz. Néhány esetben az NISCC-t
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támogató minisztériumok közvetlen segítséget nyújthatnak, más esetekben a tapasztalatok
könnyebben hozzáférhetőek a kapcsolat, vagy jóváhagyott szervezeteken keresztül. Ezek
közé tartoznak a CESG által készített Nyilvántartott Tanácsadók Rendszere (CLAS) és a
CESG által működtetett, az IT Épségellenőrzések CHECK szolgálata (behatolási tesztek).
A magánszektor többi részének védelme. A NISCC felelőssége, hogy védelmet nyújtson a
CNI-nek és úgy kell erőforrásainkat kezelnünk, hogy megfeleljünk ennek a prioritásnak. A
CNI rendszerek nagyobb vállalataival közvetlenül foglalkozunk. Bátorítjuk fórumok és
CERT-ek létrehozását, melyek tanácsot tudnak adni azoknak a vállalkozásoknak, melyekkel
nekünk nincs közvetlen kétoldalú kapcsolatunk. Az UNIRAS, mint az Egyesült Királyság
CERT-je, szoros kapcsolatokat fog tartani ezekkel a CERT-ekkel. A széles értelemben vett
magánszektort illetően a DTI azon dolgozik, hogy emelje a jó információbiztonság
fontossága tudatosságának szintjét, különösen támogatja a BS7799 (az információbiztonsági
szabvány) alkalmazásából származó előnyöket. Az UNIRAS saját honlapján korai
figyelmeztetéseket és riasztási szolgáltatásokat tesz elérhetővé.
Az NISCC hozzáállásának alapjellemzői:
– partneri viszonyt ajánl a CNI vállalkozásoknak;
– megvédi információinak bizalmas jellegét;
– széleskörű tapasztalatokat visz az IT biztonság területére, hogy megvédje a CNI-t.
13.2.7.

A biztonsági-védelmi szervezetek integrált belső elhárítási rendszere

Ebben az alkotásban igen sok olyan biztonsági kihívással, kockázattal és veszéllyel
találkozhatnak, különös tekintettel néhány (nemzetközi) hírre, amelyek egyértelműen felvetik
a katonai illetve rendvédelmi, ezen belül a nemzetbiztonsági szolgálatok, szervezetek
tagjainak, vezetőinek gondatlan vagy tudatos botlásait, „eltévedéseit”, visszaéléseit. Ezeknek
egy része biztosan megelőzhető lehetett volna, ha az érintett belső ellenőrzési, belső elhárítási
tevékenység, szervezet a helyzete magaslatán áll. Fontos kihangsúlyozni, hogy a katonairendvédelmi szervezetek tagjai, vezetői nagyon jelentős erkölcsi és anyagi kárt tudnak okozni
– szervezeti és államérdekre hivatkozva –, mely kihat a komplex magyar biztonságra is.
A rendvédelmi szervezeteknél (rendőri, nemzetbiztonsági, vámos, APEH-es, stb.) működő
belső ellenőrzési egységeket (belbiztonsági szervezeti egységeket, belső elhárításokat össze
kellene vonni illetve újraszervezni egy önálló szervezetbe, például egy új szolgálatba vagy
főigazgatóságba, mely közvetlenül a titkosszolgálati miniszterhez tartozhatna. Ezzel
egyenszilárdságúvá válna a belső biztonság, amit nagyon szigorúan fel kellene keményíteni. A
miniszter első kézből értesülhetne a problémákról. Átfogó szemlélete révén ő lenne a
legalkalmasabb arra, hogy megtalálja a problémák megoldásának leghatékonyabb módját. A
rendvédelmi szervek vezetői nem fonódhatnának össze saját belső ellenőrzésükkel, nem
fékeznének le, nem tartanának vissza egyes ügyeket. Pozitív újdonság lenne az is, hogy a
miniszter – mivel „rálát” minden egyes szervezetre – felfigyelne olyan általánosítható káros
jelenségekre, amelyek több szervezetre ható jellegét az egyes szervezetek illetékesei nem
veszik észre. (Ilyenek például a jogtalan, külső szakértői megbízások, vagy a „csillagászati”
végkielégítések elharapódzása.) A miniszter osztaná vissza az információkat, ügyeket,
szelektíven az egyes ellenőrzött szervezetek vezetőinek, de végsős esetben a belső
ellenőrzések a szervezetek, szolgálatok vezetői mellett egy időben tájékoztathatnák a
minisztert is.
A javaslatommal megerősítem azt, hogy a rendvédelmi szervezetek belső világa, vezetése
kissé liberalizálód(hat)ott, „pártosod(hat)ott”, így vagy úgy „elköteleződ(het)ett”,
kontraszelektálód(hat)ott, ami felpuhíthatja azt a szigorú szemléletet, amelyet az egyre
alattomosabb, de könyörtelenebb nemzetközi és hazai nemzetbiztonsági kockázatok
igényelnének a MK védelme és biztonsága érdekében.
Ennek megfelelően úgy vélem, hogy a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek (mindet
beleértve) belső ellenőrzési, belbiztonsági, belső elhárítási szolgálataik illetve szervezeti
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egységeik munkáját sokkal szorosabban kellene kezelni az alábbiak érdekében, az alábbiak
szerint:
– 1990 óta megváltoztak a biztonsági kockázatok, fedettek, összetettek,
kiszámíthatatlanabbak és emiatt, hatásuk méreteit tekintve veszélyesebbek is lettek;
– a rendvédelmi szervek munkatársai is a biztonsági kockázati tényezők közé tartoznak, a
leggyengébb láncszemnek bizonyulhatnak, mivel szubjektumok, így megváltozhatnak és
befolyásolhatók;
– a belbiztonsági szervek az egyes (rendvédelmi) szervezetek, minisztériumok,
főhatóságok, stb. vezetőihez tartoznak, ezért minden szervezetnek megvan az elkülönült,
önálló, saját felfogása, szokása, kezelési módszere, értékítélete, ami igen eltérő is lehet.
A mai élet „keményebb” kockázatai miatt is célszerűbb lenne ezen belbiztonsági
szerveket egységes szemlélettel – és ez által az egyes szervezetek vezetőit is ellenőrizve
– kezelni. Ennek megvalósítására az alábbi változatok egyike vagy kombinációja lenne
alkalmas:
• összevonni valamennyi fegyveres erő és rendvédelmi szervezet belbiztonsági
szolgálatát egy központi szervezetbe és a titkosszolgálati miniszter közvetlen vagy
közvetett hatáskörébe utalni, hogy ne „letisztított” információkat kapjon csak, mely
igen kockázatos is lehet!
• az illetékes titkosszolgálati szakminiszter részére a belbiztonsági szervektől minden
jelentést és jelzést párhuzamosan bekérni, a szolgálai felettesének történő egyidejű
átadása mellett, azzal egy időben. A miniszter a belbiztonsági irányítói körnek
rendszeresen munkamegbeszéléseket tartana, célokat, szándékokat, feladatokat
koordinálna. Ezzel megindul egy valós kontroll és célszerű kommunikáció, kapcsolat,
ami jelzés lenne mindenki számára és megelőzné bizonyos káros folyamatok
kialakulását.
• ez a kvázi központosítottabb belbiztonsági szervezet vagy módszer kaphatna olyan
megbízást is, hogy a szolgálatok együttműködését, hatékonyságát, komplexebb
feladatellátását is ellenőrizze a sajátos eszközeivel és lehetőségeivel. Így fel lehetne
tárni a fedett, lappangó problémákat, személyi kérdéseket, a szolgálatok
eredményességét kedvezőtlenül befolyásoló jelenségeket, hatásokat. Egy ilyen
jelzőrendszer mindenképp a kormánystabilitást segítené elő.
• A belbiztonság költségei jelentősen csökkenthetők lennének, például azzal az
aprósággal is, hogy a (nemzet)biztonsági ellenőrzést nem végezné minden szolgálat
külön-külön, amennyiben például egy személy több szolgálatnál is foglalkoztatva van,
mivel ma ez a gyakorlat. Ugyanis egy közös nyilvántartással ez egyszeresen is
megoldható lenne.
13.2.7.1.
13.2.7.1.1.

A belbiztonság jelentőségéhez, fontosságához kapcsolódó hírek, cikkek, írások.
Svéd blamázs: piacra került a titkos bűnözői adatbázis462

A bűnözők megszerezhették saját adataikat: könnyebb bandaháborút indítani vagy
bérgyilkost felkérni. Sokan pedig felsóhajtanak: a rendőrség nincs a nyomukban.
A svéd biztonsági rendőrség (SÄPO) először ez év januárjában észlelte, hogy valami nincs
rendben, majd június végére már biztos volt benne, hogy legszigorúbban titkos –
triplanullás – személylistái bűnözői körökben közkedvelt olvasmánnyá váltak.
Az úgynevezett Alcatraz-lista és a Nova-lista az ügyészségek, a rendőrség, a
titkosrendőrség és a polgári titkosszolgálat által összeállított anyagok, amelyek a
legkeményebb bűnözők adatait (név, cím, rokonok, barátok, szokásaik stb.) tartalmazzák.
A listák egy-egy külön fájlon vannak, és most kinyomtatva ezeket árulják az egész
országban.
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A rendőrségnek egyelőre fogalma sincs, hogy valójában mi történt, de azt tartják a
legvalószínűbbnek, hogy „eresztett” a fájl, azaz valaki manipulálta, és kívülről elérhetővé
tette.
A botrány mindenesetre óriási, és még csak megoldás sincs, hiszen az adatok jellege olyan,
hogy nem lehet őket megváltoztatni. A listák alapja lehet leszámolásoknak vagy bűnözői
szindikátusok létrehozásának. Arról nem is beszélve, hogy aki nem találja magát a
listákon, tudhatja, hogy még nem került a rendőrség látókörébe.
A bűnüldözők semmit sem tehetnek, csak abban bízhatnak, hogy az idő múlásával az
adatok aktualitásukat vesztik.
13.2.7.1.2.

Pénzért eltűnnek az akták463

Évente 20-30 „kemény ügyekben is hatékony” nyomozót kell családjával együtt védelem
alá helyeznie a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának. Frankberger Ferenc
dandártábornok, szolgálatvezető a Népszabadságnak adott interjúban arról is beszélt, hogy
„a szervezett bűnözés rendvédelmi támogatás nélkül, sehol a világon sem tudna igazán
működni”. Ez nálunk sincs másképp. Miközben csökkent a közterületi korrupció, a zsebre
bírságolás, aggasztó mértékben nő az eladott jegyzőkönyvek, leállított nyomozások és
eltűnt bizonyítékok száma.
– Hogyan fogadta a hírt, miszerint egy szélsőjobboldali csoport a Tettrekész rendőrségi
szakszervezeten keresztül megkísérelt beépülni, beférkőzni a rendőrség soraiba, hogy
„leválasszák a velük szimpatizáló rendőröket”?
Munkakörömből adódóan komolyan kellett vennem a hírt, amit az úgynevezett
szélsőjobbos csoportokkal hírbe hozott szakszervezet időközben maga is cáfolt, még akkor
is, ha elég hosszú ideje és alaposan ismerem a rendőrség szervezetét és védekező
képességét ahhoz, hogy tudjam: ez képtelenség. Önmagában a Tettrekész Magyar
Rendőrség Szakszervezete és a Jobbik Magyarországért Mozgalom már jól ismert
megállapodása nem tartozik a védelmi szolgálat illetékességébe. Megítélésem szerint
alkotmányosan aggályos, ha egyértelműen politikai megállapodást köt egy rendészeti
területen működő érdekképviselet egy párttal, a szolgálatnak azonban csak akkor van dolga
ebben az ügyben, ha e megállapodás keretében az érintettek hivatali vagy katonai
bűncselekményt követnek el, készítenek elő.
– Legalább 5300 hivatásos tagja van a Tettrekész szakszervezetnek. A radikális
érdekvédelemmel vagy a Tettrekész politikai irányvonalával azonosulnak inkább?
A szolgálat nem gondolatrendőrség, nem feladatunk vizsgálni, hogy a rendőrök miért
csatlakoznak egyik vagy másik érdekképviselethez. Persze köztük élünk és dolgozunk, így
többé-kevésbé azért mégiscsak ismerjük a rendőrök nagy részének a véleményét. A
határozottan radikális képviselet, érdekvédelem sokak számára vonzó, sokan ezzel
azonosulnak. Azonban a tagság döntő többsége abban már nem lenne partnere a
szakszervezet vezetésének abban, ha valamilyen ködös pártpolitikai célokra akarnák kivagy felhasználni a szakszervezetet és annak tagjait.
– Amúgy tapasztaltak, akár a szélsőjobb, akár más irányzatok részéről törekvést a
rendőrség befolyásolására?
Az elmúlt négy és fél évben, amióta én irányítom a szolgálatot, nem. Persze a közbiztonság
igen szenzitív terület, a közbeszéd fontos része, ezért a politikusok kiemelt figyelemmel
kísérnek mindent, amit itt történik. Ez minden politikai formációra igaz. Egyikük sem lépte
azonban eddig még át azt a határt, ami már aggodalomra adhatna okot.
– Meglehet, nincs is szükségük rá. Állítólag már megkezdődött a helyezkedés, bizonyos
beosztás felett – a még jobb beosztás reményében – sokan már megkezdték leendő
kinevezőik kiszolgálását, aktákkal, ügyekkel és más információkkal. Vagy ez csak
szóbeszéd?
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Kétségtelen tény, hogy az esetleges kurzusváltás közeledtével a közigazgatás egészében
érzékelhető egyfajta bizonytalanság. Ennek okai és magyarázata azonban nem a
közszférában keresendők, sokkal inkább azokban a „külső” üzenetekben, amelyekből mind
többet kapnak az ott dolgozók. Azt az én székemből nehéz megítélni, hogy megkezdődötte a helyezkedés, ahogy ön fogalmazott. Egy rendőr találkozása, informális vagy baráti
beszélgetése egy politikussal, vagy az ő bizalmasával, szakértőjével, mindaddig nem
tartozik a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatára, amíg valamilyen törvénysértés nem
történi.
– Például, amíg nem ad át egy politikailag pikáns jegyzőkönyvet, vagy jelentés?
Például. Tapasztalataink szerint az estek többségében azonban a „pikáns” információk nem
valami konspirált összeesküvés keretében szivárognak ki. Nem ez a tipikus. Sokkal inkább
az, hogy a rendőrök egyszerűen kifecsegnek dolgokat. Fontosságukat, jól értesültségüket
fitogtatva olyasmikről beszélnek mások előtt, amiről nem volna szabad. Nem egy
adatgyűjtést végeztünk már azzal a gyanúval, hogy valaki pénzért adott el bizonyos
információkat bűnözőknek, ügyvédeknek, bárki másnak, a végén azonban az derült ki,
hogy nem történt korrupció, csupán a kolléga túlságosan sokat fecseg.
– Milyen állapotban vannak a rendvédelmi szervek? Milyen a morál? Mekkora méreteket
ölt az Önök ismeretei szerint a korrupció?
Létszámukhoz, „korábbi önmagukhoz” képest is „jó állapotban vannak. Persze korrupt
rendőrből, börtönőrből, vámosból egy is sok. A három testületnél közel 90 ezer ember
dolgozik, s ezrelékekben mérhető csupán azoknak az aránya, akikkel foglalkoznunk kell.
Más uniós tagállamok rendőrségeivel, pénzügyőrségeivel és büntetés-végrehajtásával
összevetve sincs szégyelleni valójuk a magyar szolgálatoknak. Kifejezetten jó a rendőri
pályára jelentkezők kiválasztása, ellenőrzése. Ennek, valamint az olyan intézkedéseknek a
hatására, mint az objektív felelősség bevezetése, vagy a készpénzben, helyben
megfizethető helyszíni bírság megszüntetése, folyamatosan csökken a közterületi
korrupció, a zsebre bírságolás. Kevesebb hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás és
kényszervallatás miatt indul eljárás rendőrök, börtönőrök és pénzügyőrök ellen.
Ugyanakkor mind gyakrabban találkozunk információ kiszivárogtatással, szolgálati, sőt,
államtitkok kiszolgáltatásával.
– Kik az elkövetők és ki fizetnek ezekért az információkért?
Bűnszerveztek vezetői, tagjai, az őket képviselő ügyvédek, szakértők. Nagyon sokan
vannak, akik örömmel fizetnek a bűnügyi információkért. A létük múlik azon, hogy időben
értesülnek-e a hatóságok terveiről, egyáltalán arról, hogy mit tudnak róluk a rendvédelmi
szervek, ezért hajlandók esetenként igen mélyen a zsebükbe nyúlni. Az utcai járőrtől a
rendvédelmi szervek legfelső vezetéséig minden szinten szükségük van „egy-két emberre”,
aki segíti őket. Nem szívesen beszélnek erről a szolgálatok, pedig tény: A szervezett
bűnözés rendvédelmi támogatás nélkül nem igazán tud működni. Sokba kerülne egy
drogcsempész szervezetnek, ha éppen akkor érkezne a szállítmánya a határra, amikor a
legjobb ellenőrök vannak szolgálatban. A már lecsukott „keresztapák” üzletei sem
virágoznának a főnök távolétében, ha az nem jutna hozzá szinte bármikor egy
mobiltelefonhoz, ha szüksége van rá.
– És ezt nem tudják azok a rendőrök, akikről korábban beszélt, akik egyszerűen csak
elpletykálják a testületük titkait?
Elvileg tudniuk kell. A korrupciós helyzetek, azok megelőzésének módszereit tanítják a
Rendőrtiszti Főiskolán, de még a leendő tiszthelyettesek is kapnak belőle ízelítőt a
szakközépiskolákban. Egy dolog azonban az elmélet, s egy másik a gyakorlat. Kell ahhoz
némi rutin, hogy egy rendőr időben észrevegye, ha „kóstolgatják”, ha beszéltetni próbálják,
ha be akarják hálózni. Az efféle tapogatódzó beszélgetések alatt mérik fel az alvilág
információgyűjtői, hogy a kiszemelt rendőr megvehető, zsarolható vagy megfélemlíthetőe? És van egy pont, ahonnan már nehéz visszakozni. Amikor már túl sokan mondott ahhoz,
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hogy ne legyen zsarolható. Egy tapasztalt rendőr időben kapcsol, és jelzi faggatóinak, hogy
rossz lóra tettek, majd ír egy jelentést, hogy „bizonyos személyek ismeretlen céllal
megpróbálták megkörnyékezni”. A folytonos átszervezések, a rendőrség-határőrség
integráció és számos más ok miatt azonban már a néhány éves rendőr is rutinosnak számít,
annak ellenére, hogy sokan közülük észre sem vennék, ha egy dörzsölt fickó be akarja
hálózni őket.
– Milyen bűnügyi információk szivárognak ki a nyomozóhatóságoktól az alvilághoz?
Szinte bármi. Pénzért egész akták megszerezhetők. Arra is volt már példa, hogy egy
középvezető kenőpénzért félretett egy aktát, s ha mi nem lépünk közbe, senkinek sem tűnt
volna fel az ügy elévüléséig, és az elkövetők elkerülhették volna a felelősségre vonást.
Máskor bizonyítékok tűnnek el rejtélyes módon, és előfordult már, amikor az alvilág
számára fontos ügyben hatékonyan dolgozó nyomozót saját felettesei akadályozták meg a
nyomozás sikeres befejezésében. Mindez nem túl gyakori, bár az efféle esetekből egy is
több a soknál. Azonban ezek a korrupciós ügyek ezerszer veszedelmesebbek az utcai
zsebre bírságolásnál. Kőkemény bűnözők úszhatják meg a büntetést, tanúk kerülhetnek
veszélybe, az emberek bizalma veszhet el a nyomozóhatóságokkal szemben. El kell
ismerni, a bűnügyi szolgálatnál meglévő korrupciós esetek felderítése számunkra is
komoly kihívást jelent. Itt ugyanis az ellenfeleink nem fiatal tiszthelyettesek, akik – még a
dörzsöltebbek is – számos hibát vétenek. A bűnügyi korrupcióban jól képzett, a védelmi
szolgálat munkáját és módszereit is alaposan ismerő, sok esetben vezető beosztású tisztek
az ellenfeleink.
– Az UD Zrt. vezetői ellen folyó eljárás egyik mellékszálaként az ügyészség vizsgálódik két
nyomozó ellen, kiderült ugyanis, hogy az ő kódjaik felhasználásával vették ki a rendőrség
nyilvántartásából azoknak a titkos rendőrségi adatoknak egy részét, melyeket később az
UD Zrt.-nél foglaltak le. Senkinek nem tűnt fel, Önöknek sem, hogy valakik magáncélra
használják a rendőrségi nyilvántartásokat?
A rendvédelmi szervezeteknél lezajlott informatikai robbanással sajnos nem tudunk lépést
tartani. Törekszünk rá, hogy olyan intézkedések bevezetésére tegyünk javaslatokat,
amelyek alkalmasak az ilyen és ehhez hasonló esetek kiszűrésére, megelőzésére, de el kell
ismerni, hogy ezen a téren vannak még tennivalóink. A megszorítások hatására a védelmi
szolgálatnál 80 fős létszámleépítést kellett végrehajtani. Ez nem mentség, ez tény.
– Ha többen lennének, több ügy lenne?
Nem, az ügyek száma nem csökkent a létszámleépítések ellenére sem. Új területeken nem,
mint az informatikai rendszerek belső megcsapolása elleni védelem, viszont nem tudunk
még kellő erőket bevetni.
– Ön európai viszonylatban is jónak minősítette a rendvédelmi szervek morális állapotát.
Ha ez igaz, miért nem vetik ki magukból a szervezetek a korrupt, a bűnözőkkel összejátszó
rendőröket?
Bár az elmúlt években sokat javult a védelmi szolgálat és a rendvédelem kapcsolata, már
kevésbé tartanak minket „ellenségnek”, mint korábban, a parancsnok szívesebben
működnek együtt velünk, a rendőrök többsége mégis vamzernek érzi magát, ha valamilyen
ügyben a védelmi szolgálathoz fordul. Ugyanakkor tapasztaljuk, hogy a korrupt rendőröket
kiveti magából a szervezet. Többnyire nem jelenti fel őket az ügyészségen, vagy álunk, de
kiközösítik őket. Mi – de a parancsnokok is – csak azt érzékeljük, hogy bizonyos
emberekkel senki nem akar szolgálatba menni, párban dolgozni. Az efféle esetek mögött
többnyire ilyen korrupciós ügyek húzódnak meg. Évente 200-300 feljelentést teszünk
korrupciós cselekmények miatt rendőrök, büntetés-végrehajtási dolgozók és vámosok
ellen, ezek egy jelentős hányadára efféle apró jelek alapján derül fény.
– De mi történik akkor, ha éppen a kiközösített rendőr az egyetlen tisztességes a
csapatban? Néhány éve egy vidéki kapitányságon szinte a teljes állományt letartóztatták
kábítószer-kereskedelem gyanújával.
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Természetesen nem tekintünk senkit automatikusan korruptnak csak azért, mert a társai
kiközösítették.
– Sok rendőrről hallani, hogy „megvette az alvilág”, ilyen-olyan érdekeltségei, bűnös
kapcsolatai vannak, nem ő fizeti az autóját, és a többi. Kivizsgálják az efféle
szóbeszédeket?
Természetesen. Nemcsak a rendőrök által elkövetett bűncselekmények felderítése a
feladatunk, hanem – a nevünkből következik – a tisztességes rendőrök védelme is. Az
alvilág az utóbbi években előszeretettel próbálkozik a kemény ügyekben hatékony
nyomozók lejáratásával. Ha nem sikerül megvenni, elterjesztik róla, hogy egy másik
bűnszervezet embere, hogy drogozik, és így tovább. Egyszer kaptunk egy bejelentést, hogy
az ORFK egyik munkatársa százezer forintért elintézi, hogy bizonyos ügyek „elhalljanak”.
Utána néztünk, s kiderült, a bejelentésben megnevezett rendőr minden gyanú felett áll.
Korábban ő nyomozott a bejelentő ellen egy ügyben, vélhetően az illető így akart bosszút
állni rajta. Sajnos ma már a bűnszervezetek nem érik be ennyivel: évente 20-30 kollégát
kell védelem alá helyezni, bizony nem egyszer a családjukkal együtt-, mert életveszélyesen
megfenyegették őket.
– Mi történik akkor, ha egy rendőrről, vámosról elterjed a hír, esetleg a sajtóban is
megjelenik, hogy korrupt, drogozik, összejátszik az alvilággal, majd önök kiderítik, hogy
ebből egy szó sem igaz?
Az illetékes parancsnokát tájékoztatjuk a vizsgálatunk eredményéről.
– Ettől még a nyilvánosság szemében korrupt zsaru marad? Miért nem hozzák
nyilvánosságra a vizsgálatuk eredményét?
Ennek számos szakmai oka van. Azonban, ha az érintett kolléga becsületsértési pert indít a
hírbehozója ellen, az ügyben eljáró bírónak átadjuk a dossziéját. Megjegyzem, a kollégák
nem szoktak pereskedni. Hogy ez jól van e így vagy sem, nem az én tisztem eldönteni. A
többség úgy van ezzel, hogy a rendőri munkához hozzátartozik, hogy aki sikeres, azt
előbb-utóbb megpróbálják lejáratni, s számukra az a fontos, hogy a testületen belül tudják,
hogy tiszták.
13.2.7.1.3.

Kiszivárgott jelentés a katonai beszerzésekről464

A katonák életét veszélyeztetik azok a hiányosságok, amely a Védelmi Minisztérium
munkájában tapasztalhatók – ez derül ki egy rendkívül kritikus hivatalos jelentésből,
amelyet az illetékesek megpróbáltak titokban tartani, de most a Sunday Times
kiszivárogtatta a dokumentum fontosabb megállapításait.
A titkos dosszié a “politikai maszatolást” és a minisztériumi inkompetenciát teszi felelőssé
azért, hogy az Afganisztánban harcoló katonáknak alkalmatlan felszereléssel kell
megvívniuk napi harcaikat és szembeszállniuk az ellenséggel.
A 296 oldalas beszámoló azt állítja, hogy a brit védelmi minisztérium (Ministry of Defence
– MoD) annyit hibázott, hogy az „már veszélyezteti, hogy sikerrel végezzük el a jelenlegi,
igen bonyolult feladatainkat”.
A dokumentum közzététele rendkívül kínosan érinti Gordon Brown kormányfőt, aki
többször is megerősítette: a fegyveres erők mindig megkapnak minden felszerelést, amire
szükségük van.
A ma futó projektek már 35 milliárd fonttal túllépték az eredeti költségvetést és a tervezett
határidőhöz képest öt évet késnek – derül ki a dokumentumból.
A beszámoló szerzője Bernard Gray kiváló üzletember, több korábbi munkáspárti védelmi
miniszter volt külön tanácsadója, aki nem burkolózik a hivatalnokokra jellemző
semmitmondásba. „Hogy fordulhat elő, hogy húsz évig tart egy hajót, repülőgépet vagy
tankot legyártani? És miért kerül mindig kétszer annyiba a végén, mint eredetileg
gondolták? És ami még rosszabb, a hosszú várakozás végén hogyhogy rendszerint nem is
képes arra a berendezés, amire eredetileg szánták?”
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Gray szerint a minisztérium fegyverzetbeszerzésekkel foglalkozó részlege olyan mértékben
alkalmatlan feladata ellátására, hogy azt magáncéggel kellene kiváltani vagy privatizálni az
egészet.
A jelentés elkészítésére az üzletembert még John Hutton kérte fel, aki júniusban lemondott
miniszteri posztjáról. A dokumentumot már a múlt hónapban közzé kellett volna tenni.
Hutton utóda, a szinte folyamatosan támadott Bob Ainsworth azonban a kormányfő
egyetértésével úgy döntött, hogy a jelentést a fiókja legmélyére süllyeszti el, miután
kellemetlen vitába keveredett Sir Richard Dannatt tábornokkal, a fegyveres erők
nyugalmazott parancsnokával éppen a katonák felszerelésének problémáival kapcsolatban.
Dannatt is azt állította, hogy a helikopterek és számos más felszerelés hiánya korlátozza a
britek afganisztáni tevékenységét. (A brit halálos áldozatok száma Afganisztánban
mostanra meghaladta a 206-ot).
Gray megállapítása szerint „a tálibok nem fognak várni arra, hogy a mi érelmeszesedésben
szenvedő beszerzési rendszerünk összeszedje magát”. A dokumentum állításai különösen
súlyosak, mert a szerző nem öltözteti azokat a politikában megszokott semmitmondó
frázisokba, amelyekből lehetetlen kihámozni a lényeget.
„A problémák és az érintett összegek már szinte nem is rázzák meg az embert, olyannyira
elterjedtek. Úgy tűnik, a védelmi beszerzések komolyan versenyeznek a polgári célú
szoftverrendszerek beszerzésével a ‘világ legelavultabb és legmegkésettebb technikai
megoldása’ címért” – írja.
Gray szerint a minisztérium „felszerelési programja lényegesen túlméretezett, mert túl sok
fajta fegyvert és felszerelést rendel túlságosan sok célra és túlzóan magas szintű
specifikációval.”
Nem csoda, hogy a konklúzió csak az lehet: „ez a fegyverzet beszerzési program
tarthatatlan, bárhogyan alakuljon is a jövendő költségvetési helyzet.”
A szerző azzal vádolja a brit politikusokat, hogy nem hozták meg a védelmi
költségvetéssel kapcsolatos kényelmetlen döntéseket, és túlbecsülték, mire képesek ilyen
körülmények közt a brit katonák.
Gray sürgeti, hogy ha másként nem megy, törvényben kötelezzék a védelmi minisztereket
minden négy vagy öt évben a védelmi kiadások felülvizsgálatára. A Munkáspárt 1998 óta
nem tekintette át stratégiailag a brit védelmi erők helyzetét. „Az üzleti életben egyetlen cég
sem tehetné meg, hogy 12 éves stratégiai tervből dolgozzon, és legalább ne tekintse azt át
rendszeres időközönként, ha nem akar csődbe menni.”
Az üzletember tisztában van azzal, hogy javaslatait sokan kényelmetlennek tartják és előre
megmondta, hogy a védelmi illetékesek titkolni igyekeznek majd tanulmányát. „Sokaknak
érdeke fűződik ahhoz, hogy az általam sürgetett változások ne történjenek meg, és akár
akadályozhatják is ezeket”.
A konzervatívok árnyék védelmi minisztere, Liam Fox szerint „a Munkáspárt egy
valóságos védelmi fekete lyukat hozott létre, amely nemcsak a jelenlegi afganisztáni
tevékenységünket gátolja, de azzal fenyeget, hogy még hosszú évekig válságban lesz a brit
honvédelem”. Az ellenzéki politikus sürgette, hogy a jelentést azonnal és teljes
terjedelmében hozzák nyilvánosságra.
A védelmi tárca szóvivője szerint épp azért rendelték meg a tanulmányt, hogy minél
hatékonyabb lehessen a fegyverzetbeszerzés. „A beszámoló jelenleg még félkész
állapotban van, és keményen dolgozunk, hogy a szerző által azonosított problémákat
megoldjuk” – hangsúlyozta a szóvivő.
13.2.7.1.4.

Több száz számítógép tűnt a német minisztériumokból465

Berlinben a belügyminisztérium szóvivője elismerte, hogy 2005 és 2007 között több száz
számítógép, illetve laptop tűnt el minisztériumokból és állami hivatalokból. Utalt arra is,
hogy ezeknek adathordozói számos rendkívül bizalmas értesülést tartalmaztak.
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A Die Welt című napilap idézi az ellenzéki Szabaddemokrata Párt helyettes
frakcióvezetőjét, aki elmondta, hogy főleg a védelmi tárca iránt érdeklődtek a tolvajok,
mert az eltulajdonított 189 asztali számítógép és 326 laptop nagy része ebből a
minisztériumból hiányzik. Ugyancsak lába kelt 271 mobiltelefonnak is, amelyeken a
különböző berlini minisztériumok titkos telefonszámait, valamint a vezető politikusok
elérhetőségét tárolták. A védelmi minisztériumban indított vizsgálat során kiderült, hogy
olyan laptopnak is nyoma veszett, amelyen 1200 civil szolgálatra behívott katonaköteles
fiatalember adatait rögzítették.
Egy ugyancsak eltulajdonított asztali számítógép adathordozó lemeze pedig számos
rendkívül bizalmas védelmi intézkedés részleteit tartalmazta. A nagyszabású lopás hírére a
kormány adatvédelmi biztosa kiterjedt nyomozás megindítását sürgette és szorgalmazta azt
is, hogy a jövőben kötelezzék az állami hivatalokat azonnal jelentéstételre, ha eltűnik
számítógépük vagy laptopjuk.
13.2.7.1.5.

Vádat emeltek egy magas rangú Pentagon-alkalmazott ellen466

A "biztonsági átvilágításon" korábban átment alezredes a hatóságok szerint titkosított
információkat adott át egy kínai ügynöknek.
A légierő nyugállományú alezredese, James Wilbur Fondren, aki a Csendes-óceáni
Parancsnokság és a washingtoni Pentagon összekötő irodájának helyettes igazgatója, a vád
szerint úgy adott át titkokat, hogy tudta: "amit tesz, az törvénytelen és konspiratív".
"A Kínai Népköztársaság külföldi ügynökének átadott tikos információk valós és komoly
fenyegetést jelentenek nemzetbiztonságunkra" – mondta Dana Boente, illetékes ügyész.
A vád részletei szerint a 62 éves Fondren üzleti tanácsadás címén létesített kapcsolatot a
tajvani születésű Tai Sen-kuo-val 1998 elején, két évvel azután, hogy nyugállományba
vonult a Légierőtől. Az üzleti jellegű tanácsadói kapcsolat akkor is megmaradt, amikor
civil alkalmazottként Fondren 2001 augusztusában a Csendes-óceáni Parancsoksághoz
került. Ekkor elvégeztek vele egy biztonsági átvilágítást.
A vád szerint Tai Sen-kuo behálózta Fondrent, aki végül 2004 novembere és 2008
februárja között 350 és 800 dollár közötti darabáron titkos információkat adott el a kínai
férfinak, akit 2008 februárjában vettek őrizetbe Fondren virginiai házában. Őrizetbe vették
az amerikai hatóságok a Pentagonban dolgozó Gregg William Bergersent és egy másik
kínai férfit is.
Tai Sen-kuo 2008 márciusában bűnösnek vallotta magát. Végül 15 és fél év börtönre
ítélték. Bergersent és a másik kínai férfit ugyancsak elítélték. Fondrenre öt év börtön vár,
ha bűnösnek találják.
13.2.7.1.6.

A kémfőnököt ostoba felesége buktatta le

A brit hírszerzés új vezetőjének felesége a világ elé tárta családja kilétét: számos fotót
töltött fel a Facebookra. A képeket azóta eltávolították, de már későn.
Sir John Sawers novemberben veszi át a Secret Intelligence Service (SIS), avagy MI6, a
brit nemzetközi hírszerzési szervezet vezetését. Felesére, Lady Shelley Sawers azonban
úgy tűnik nincs tisztában a férje új beosztásával járó veszélyekkel, és az inkognitó
fontosságával, mivel megosztott fotóit bárki megnézhette a Facebookon, aki tagja a
közösségi hálózatnak. A képekből veszélyes, bizalmas részletek derültek ki a család
életéről, hova járnak nyaralni, kik a rokonaik, barátaik. A hatóságok végül eltávolíttatták a
fotókat.
Ezek után jogos az aggály, hogy ez a csúf baklövés veszélyezteti a család és barátaik
biztonságát. A Mail on Sunday újság címlapon számolt be az esetről, és két oldalt szentelt
a fotóknak is, melyeket akár terroristák is felhasználhatnak.
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13.2.7.1.7.

Katonák adatait lopták el a magáncégtől: adatlopási láz Londonban467

Vajon mihez kezd a tolvaj százezer brit katona személyes adataival?
A brit Védelmi Minisztérium pénteki bejelentése szerint eltűnt egy százezer szolgálatban
lévő brit katonai személyzet személyes adatait tartalmazó merevlemez. Az eset nem
egyedülálló: egy hónapja egy katonai támaszpontról loptak el egy értékes személyzeti
információkat tartalmazó CD-t. A nyoma veszett laptopon megközelítőleg hatszázezer
jelenlegi és potenciális újonc adatait tárolták.
A mód, ahogyan a brit kormány az állampolgárok adatait kezeli már tavaly felhívta magára
a hazai és a nemzetközi sajtó figyelmét, amikor kiderült, hogy a brit állampolgárok
mintegy felére vonatkozó titkos többek között banki adatnak lába kelt. Civil polgárjogi
szervezetek és ellenzéki politikusok is felelőssé teszik a kormány adatgyűjtési lázát az
eltűnésekért. Nigel Evans konzervatív parlamenti képviselő szerint ez az újabb hír zene az
adathamisítók füleinek. A politikus rámutatott továbbá annak iróniájára, hogy a
minisztérium bejelentésére éppen a részben a kormány által szponzorált Országos
Személyiségi Adatokkal Való Visszaélés Elleni Hét kellős közepén került sor.
A most eltűnt hordozható merevlemez a kormánnyal szerződésben lévő EDS információs
technológiai cégnél lévő őrzési helyéről tűnt el, amely vállalatot idén vásárolt meg a
Hewlett-Packard. A katonaság által meg nem erősített hírek szerint mintegy hatszázezer
leendő újonc mellett jelenlegi katonai személyzetre vonatkozó adatok, úgymint nevek,
címek, útlevélszámok, és vezetői engedélyekről szóló információ lehetett rajta. Az EDS
nem tudta megmondani, vajon feltörték-e a kódokat. A hét elején tudomására jutott ügyet a
katonaság tovább vizsgálja.
13.2.7.1.8.

Hatalmas botrány: Szekeresnek tényleg mennie kellene468

A Fidesz–KDNP felszólította a honvédelmi vezetést, hogy az elkövetkező hetekben már ne
hozzon személyi kinevezésekről, szervezeti változásokról szóló döntést, egy új, polgári
kormányzat ugyanis „különös gonddal” fogja ezeket kivizsgálni.
Simicskó István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő hétfői, budapesti
sajtótájékoztatóján közölte azt is, ismételten felszólítják Szekeres Imre honvédelmi
minisztert, mondjon le tárcavezetői posztjáról.
Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke indoklásképpen kifejtette: a
Honvédelmi Minisztérium (HM) körüli maffiagyanúról, korrupciós ügyletekről szóló hírek
láttak napvilágot az elmúlt napokban, őrizetbe vettek két tábornokot, két ezredest, a
Katonai
Biztonsági
Hivatal
biztonsági
igazgatóját
pedig
felfüggesztették
munkaviszonyából. „A magyar történelemben ilyen botrány a Honvédelmi Minisztérium
háza táján még nem volt” – fogalmazott, hozzátéve: ennek a tárcának az irányítása is
kudarcot vallott. A politikus úgy vélte, nemcsak a közállapotokat rombolják tovább a HM
korrupciógyanús ügyletei, hanem Magyarország biztonságát és nemzetközi megítélését a
szövetségesei részéről.
Morális válság mélypontjára került a honvédelmi tárca – jelentette ki. Simicskó István
szerint ilyen helyzetben nem szerencsés, ha a HM-nél „még esetlegesen azon törik a
fejüket”, hogyan lehet különböző fontos beosztásokba kinevezni embereket, vagy hogyan
lehet összevonni háttérintézményeket, végrehajtani szervezeti változásokat. Ezért a Fidesz–
KDNP felhívja a honvédelmi vezetés figyelmét, hogy ne hozzon ilyen irányú lépéseket az
elkövetkezendő néhány hétben.
A HM múlt hét szerdán közölte az MTI-vel, hogy a honvédelmi miniszter azonnal
felfüggesztette hivatalukból azokat a katonákat, akik ellen vesztegetési ügyben nyomoz a
Budapesti Katonai Ügyészség, a vezérkari főnök kezdeményezésére pedig hivatásos
katonai jogviszonyuk megszüntetéséért méltatlansági eljárás indult.
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A HM ezt azzal kapcsolatban tudatta, hogy a Budapesti Katonai Ügyészség bejelentette:
vesztegetés miatt nyomoznak, amely érinti a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában és
felügyelete alatt álló egyik gazdasági társaságot. A Fidesz pénteken azonnali lemondásra
szólította fel Szekeres Imrét, az ellenzéki párt szerint ugyanis megdöbbentő és elképesztő
mindaz, ami a tárca környékén történik. A kormány, a honvédelmi tárca és az MSZP
szerint azonban nem indokolt lemondania Szekeres Imrének. A szaktárca közleménye
szerint a miniszter vállalja a politikai felelősséget azért, hogy „minden erőfeszítés ellenére
akadt néhány személy a szervezeten belül, akik saját érdekeiket szem előtt tartva, esküjüket
semmibe véve törvénybe ütköző cselekményeket követtek el”.
13.2.7.1.9.

Sikkasztás miatt újabb házkutatás a rendőrségen469

Sikkasztás gyanújával nyomoz a Budapesti Nyomozó Ügyészség a BRFK II. kerületi
kapitányságán – erről csütörtökön közleményben számolt be a Fővárosi Főügyészség.
Az ügyészek csütörtökön átkutatták a II. kerületi rendőrkapitányság épületét. A
főügyészség közleménye arra nem tért ki, hogy mit kerestek, sem arra, hogy megtalálták-e,
amit kerestek.
Két nap alatt már a második házkutatást tartja az ügyészség a BRFK-n. Szerdán, miként
megírtuk, hivatali visszaélés gyanújával indult eljárás ismeretlen tettesek ellen a VIII.
kerületben. Az ügyészség házkutatást tartott a kerületi kapitányság és a BRFK
közlekedésrendészetének épületében.
Még a szerdai házkutatás előtt, indoklás nélkül menesztették a VIII. és a II. kerületi
rendőrkapitányt. Az eddigi gyakorlat szerint indoklás nélkül akkor mentenek fel egy
rendőri vezetőt, amikor ő maga, vagy az irányítása alatt álló szervezet valamely vezető
munkatársa olyan „bűnt követ el”, ami nehezen bizonyítható (olykor épp ezért eljárás sem
indul az érintettek ellen), s emiatt a vezető kegyvesztetté válik.
13.2.7.1.10.

Kémszoftvert telepítettek az NBH számítógépeire470

Kémprogramot telepítettek nyolc hónapja a Nemzetbiztonsági Hivatal számítógépére,
ennek felfedezését követően kezdődött el az a felderítés, amely múlt héten az UD
Vagyonvédelmi Zrt. vezetőjének feljelentéséhez vezetett – írta a Népszabadság kedden.
A lap értesülése szerint a szakértői vizsgálatok hónapokig is elhúzódhatnak, mert az UD a
titkosszolgálattól különböző okok miatt kilépett legjobb számítógépes szakembereket
alkalmazta. Így tartani lehet például attól is, hogy a gépek olyan szoftvereket is
tartalmaznak, amelyek, ha óvatlanul nyúlnak hozzájuk, megsemmisítik a lemezeken tárolt
adatokat – olvasható a cikkben.
Az UD azért telepített kémprogramot az NBH egyik gépére – állítja a lap szakértőkre
hivatkozva –, mert kíváncsi volt, mit tudnak vállalkozásukról, tevékenységükről egykori
kollégáik. Abban ugyanis biztosak voltak, hogy figyelik őket.
Arról senki nem nyilatkozik, hogy a kémprogram milyen információkat lopott ki az NBH
rendszeréből. Bencze József országos rendőrfőkapitány hétfőn újságírók előtt ezzel
kapcsolatban mindössze annyit mondott: a rendőrség az úgynevezett adatlopási ügyben
"számítógépes rendszerek elleni bűncselekmény" gyanújával nyomoz ismeretlen tettesek
ellen. A feljelentéshez mellékelt "iratokat és elektronikus adathordókat" szakértők
vizsgálják – emlékeztet a lap.
13.2.7.1.11.

Prosti és alkohol bulik a kabuli amerikai követségen471

A Blackwater (újabban: Xe) őrző-védő cég iraki botrányai után ezúttal egy Afganisztánban
működő amerikai szerződéses vállalkozás körüli hírek árnyékolják be az Egyesült Államok
erőfeszítéseit.
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A washingtoni külügyminisztérium vizsgálatot indított az Egyesült Államok kabuli
nagykövetsége körüli védelmet ellátó ArmorGroup nevű vállalkozás ellen. A több száz őr
szállásául szolgáló körletekben egy civil szervezet vádjai szerint egyrészt megfélemlítés
uralkodik, az őrök "szívatásnak" vannak kitéve, másrészt kicsapongásba vonják be
feletteseik őket és – az iszlám vallási szabályokat is megsértve – az afgán helybélieket.
Így például fotókon is ruhátlanul mutatkoztak, szeszes italt fogyasztottak a körletekben, a
főnökök pedig legalább egy alkalommal prostituáltakat vittek be. A kabuli nagykövetség
közölte: a vádak nyomán betiltották az alkoholfogyasztást, és amerikai személyzet figyeli
is az őrző-védőket. Közleményében a képviselet utal az afgán értékek tiszteletben tartására.
A szerződéses magánbiztonságiak mintegy 75 ezren vannak jelen Afganisztánban, azaz
többen, mint az USA ottani katonai állománya. Szerepüket és jogi státuszukat Irak kapcsán
is számos alkalommal vitatták odakint és Amerikában is.
13.2.7.1.12.

Újra ölni fog az orvos?

A Fort Hood-i mészárlás, mely során egy muzulmán katonaorvos a vádak szerint 13
embert ölt meg fegyverével, olyan időzített bomba, amely bármikor újra robbanhat.
"Fennáll az esélye, hogy még több is lesz. Bárki, aki visszatér a háborúból poszttraumás
stressz betegséggel (PTSD) elkövetheti ugyanezt" – állítja Matthis Chiroux volt amerikai
katonaorvos, aki nem vett részt az iraki háborúban. "Olyan rémálmokról beszélünk, amit
eddig még nem láttunk."
Az Irakban és Afganisztánban szolgáló több mint 1,6 millió amerikai katona körülbelül 20
százaléka szenved poszttraumás stressz betegségben, és az amerikai hadsereget sok bírálat
érte amiatt, hogy nem biztosít megfelelő kezelést a katonáknak és családtagjaiknak a
betegség ellen.
A 39 éves Nidal Malik Hassan őrnagy, pszichiáter és a harctéri stressz szakértője, akit
akarata ellenére újból be akartak vetni Afganisztánban, 30 embert meg is sebesített a texasi
Fort Hood katonai bázison a csütörtöki mészárlásban. Maga a vádlott nem sérült meg,
amikor egy tiszt rálőtt, hogy megállítsa. Miközben eszméletlenül feküdt egy katonai
kórházban, találgatások láttak napvilágot azzal kapcsolatban, miért nyitott tüzet bajtársaira.
Egyesek azt kérdezték, hogy lehet az, hogy a hadsereg nem vette észre, magának a
pszichiáternek volt szüksége segítségre.
Hasan gyenge értékelést kapott a washingtoni Walter Reed katonai kórházban, és Ann
Wright nyugalmazott ezredes és hajdani diplomata azt nyilatkozta az AFP
hírügynökségnek, "az egyik kliense úgy vélte, a pszichiáter ugyanolyan rossz állapotban
volt, mint ő maga".
"Ez az ember pszichiáter volt, és más pszichiáterekkel dolgozott nap mint nap, mégsem
tűnt fel senkinek, milyen zavart volt a közvetlen közelükben" – mondja Selena Coppa
katona, aki az Iraki Veteránok a Háború Ellen szervezet aktivistája.
Wright, aki azért mondott le a külügyi szolgálatról, hogy tiltakozzon a 2003-as iraki
megszállás ellen, úgy véli, Hasan Fort Hoodba való megérkezés után törhetett össze, és
"összehasonlította a bevetés előtt álló fiatalokat azokkal, akiket Walter Reedben látott a
háborúból való visszatérésük után."
Hasan pszichiáterként dolgozott Walter Reedben, ahol pályafutásának nagy részét töltötte
az előtt, hogy idén Fort Hoodba helyezték át. A tervek szerint Afganisztánban vetették
volna be.
"A Walter Reedben töltött hat év alatt nem kellett szembenéznie ezzel, most viszont igen,
ráadásul egy olyan helyen kellett megtennie, mint Fort Hood, ahol sok száz embert
láthatott bevetésre menni hetente. Úgy gondolom, hogy a vele szembenéző valóság
egyszerűen túl sok volt neki" – véli Wright.
Hasan családja szerint a pszichiáter többször is kérvényezte leszerelését, és beszámolók
szerint nem akart Afganisztánba menni muzulmánok ellen harcolni.
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"A hadsereg azonban annyira meg van szorulna mostanság, hogy olyan betegségekben
szenvedő embereket is bevetnek, ami miatt valójában nem szabadna bevetni őket, sőt le
kellene szerelni." – állítja Bill Galvin, a Lelkiismeret és Háború Központ koordinátora.
Hasan valószínűleg lelkiismereti okokból próbálta leszereltetni magát, amit tisztként
könnyebben el is érhetett volna. Volt azonban egy komoly akadály: a hadsereg fizette az
oktatását.
"Amikor a hadsereg nagy összeget fektetett be valaki oktatásába és kiképzésébe, nem
szívesen engedi el" – mondja Galvin.
A sorozó tisztek Wright szerint a férfiaknak és nőknek már 18 éves koruktól 20 000 dollárt
ajánlanak pusztán azért, hogy belépnek seregbe, és fizetik egyetemi tanulmányaikat is. Azt
állítják a sorozottaknak, hogy nem küldik el őket háborúba, ami csak tetézi az
elkeseredését azoknak a katonáknak, akik megkapják bevetési parancsukat.
"A sorozók azt mondják a fiataloknak, akiknek nincs más munkalehetőségük, hogy adunk
20 000 dollárt, és nem kell aggódni a háború miatt" – állítja Wright, hozzátéve, hogy az
elmúlt három hónapban három katona tagadta meg Fort Hoodban az afganisztáni bevetést.
A parancsmegtagadáshoz azonban erős támogatói hálózat szükségeltetik, és a beszámolók
szerint Hasan magányos farkas volt.
Chiroux, a diák és háborúellenes aktivista úgy véli, "nem meglepő történet, hogy valaki a
problémája megoldásaként egyszerűen bemegy, és mindenkit szétlő" – már sokszor
hallottunk ilyet. Beszéltem egy fiatallal, aki háromszor járt Irakban, a háta
szétroncsolódott, és már éppen ki akart lépni a seregből, amikor visszatartották, vagyis
meghosszabbították a szolgálati idejét, és Afganisztánba küldték.
„A teljes személyiség-összeomlás kellős közepébe került, és azt mondta: 'Kimegyek, és
lelövök mindenkit.”
Coppa szerint a hadseregnek nagyon komolyan kellene vennie a mentális egészség
kérdését. Miután Hasan a stressz miatt gyenge eredményeket produkált Walter Reedben,
már eleve nem szabadott volna Fort Hoodba küldeni.
13.2.7.1.13.

Nyomoznak a hatalmaskodó főzsaru után472

Kiderült, hogy Császár Mihály egykori kerületi rendőrkapitány érintett a csepeli kettős
gyilkosság ügyében, ezért a BRFK átadja a Fővárosi Főügyészséget a nyomozásba.
Felmerült a gyanú, hogy a volt csepeli rendőrkapitány, Császár Mihály szabálytalanul
tevékenykedett az üggyel kapcsolatban. Mint ismert: Takács Józsefet és Papp Lászlót több
mint egy éve gyilkolta meg a Csepel Sziget Szakképző Iskolában az intézmény biztonsági
őre, K. Tamás. Az egyik áldozat, Papp László hangfelvételt készített a végzetes
találkozásról, így a rendőrök hamar őrizetbe vették az iskola egykori gazdasági igazgatóját,
Deme Gábort és K. Tamást. De információk szerint Császár Mihály is többet tudhatott a
történtekről: K., régi barátként felhívta a főzsarut a gyilkosságok után, aki be is sietett
hozzá a kórházba. A nyomozók ott találták, amikor letartóztatták a gyanúsítottat.
Úgy tudjuk, Császár még K. kocsiját is elszállította az iskola elől a Csepeli
Rendőrkapitányság parkolójába. A gyilkosság után két hónappal Császárt indoklás nélkül
felmentették pozíciójából.
– Terhelő adatok merültek fel a volt rendőrkapitánnyal szemben, ezért egy kérést
juttattunk el az ügyészséghez, hogy végezze el a szükséges nyomozati cselekményeket –
árulta el Tafferner Éva, a BRFK szóvivője.
– Az emberölési és a gazdasági bűncselekmény nyomozása továbbra is a mi kezünkben
marad, ebben az esetben hivatali visszaélés gyanúja merülhet fel.
Ruttner György, Deme Gábor ügyvédje kifejezetten örült az új fejleménynek.
– Épp ideje volt. Legalább végre lesz esély arra, hogy a nyomozók közelebb jussanak
ennek a szörnyű kettős gyilkosságnak a valódi indítékaihoz – fogalmazott az ügyvéd.
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13.2.8.

A hálózatok a titkosszolgálati tevékenység eszközei és célterületei

Nincs titkosszolgálati illetve rendvédelmi tevékenység megfelelő hálózatok nélkül. A
hírszerzés - felderítés és az elhárítás nem lehet eredményes ügynök-, informátor- és
együttműködő céges illetve állampolgári kapcsolati hálózatok nélkül. Az ügykörönkénti,
ügyenkénti alkalmi kapcsolatok létesítése, kiépítése sokkal kisebb hatékonyságú, mint egy
„bármilyen”, de tartós hálózati kapcsolatkör. Természetesen a mindenkori nemzeti biztonsági
kockázatainknak megfelelő célterületeken, a jól szervezett és fenntartott kapcsolati hálózatok
feltétlenül szükségesek és a hatékony megelőzés és reagálás elengedhetetlen feltételei.
A különböző hálózatok ugyanakkor a titkosszolgálati munka célterületei is, hiszen az egyéni
bűnelkövetők mellett a mind gyakoribb bűnözői kapcsolatok, illetve hálózatok a
meghatározók, gondoljunk csak a terrorizmusra, a (nemzetközi) szervezett bűnözésre, a maffia
jellegű szervezetekre, a csoportos bűnelkövetésekre és nem utolsósorban a nemzetközi
hírszerző hálózatokra. Ezeknek a feltérképezése, a tudásbázis illetve adattár kialakítása és
napi, operatív használata alapvető feltétele a hatékony titkosszolgálati munkának.
Az előzőek mellett a minden életterületet átfogó hálózattudomány a titkosszolgálati
felkészültségnek egyik meghatározó eleme. Ennek az az oka, hogy a körülöttünk lévő világ
egyik meghatározó szerveződési, működési formációja a HÁLÓZAT-osság. Tehát ennek
működési mechanizmusai, tömegpszichológiai jellemzői fontosak a hálózatossághoz
kapcsolódó (bűn)cselekmények megelőzéséhez megszüntetéséhez és utókezeléséhez.
13.2.8.1.

A hálózat a világ kulcsa473

Éppen tíz éve egy fiatalember, a Science című tudományos folyóiratban azt állította, hogy a
sejtjeink, a társadalom és a világháló alapvetően ugyanúgy épül fel. De hogyan kapcsolódik
mindez egymáshoz? És mit jelent ez az üzletben, a tudományban és a hétköznapokban?
Interjú a világ eddigi legfiatalabb egyetemi professzorával, Barabási Albert-László
hálózatkutatóval.
13.2.8.1.1.

Mit érdemes tudni a hálózatokról?

A hálózattudomány mindössze egy évtizede létezik, pedig a hálózatok mindig is léteztek.
A legfontosabb pontosan az, hogy léteznek, és bármilyen emberi, gazdasági vagy
technológiai tevékenységben fontos szerepet játszanak. Nem szubjektív objektumok,
hanem valódi létező dolgok.
Ha a hálózatok már több ezer éve körülöttünk vannak, miért csak egy évtizede vizsgáljuk?
Csak mostanában lehetett őket feltérképezni. Ez egy kicsit olyan, mint amikor az első
térképek megjelentek a világban, és hirtelen rájöttünk, hogy milyen gazdag világ van
körülöttünk.
A társadalom például egy óriási hálón keresztül működik, ahol a csomópontok az egyének,
és a huzalok azt mutatják, hogy ki kit ismer, ki kivel van rokoni kapcsolatban, ki kit tud
felhívni telefonon. Ez egy hihetetlenül ritka háló, mert bár mindenkinek sok barátja van,
nem mindenki kapcsolódik mindenkihez. Akkor lenne sűrű, ha mindenkinek 6 milliárd
barátja lenne. De tegyük fel, hogy egy egyénnek 10 ezer barátja van, az még mindig
hihetetlenül kis töredéke annak, ahány huzala lehetne. Tehát egy hihetetlenül ritka háló
maga a társadalom, és pontosan ezért fontos, mert csak bizonyos emberekkel tudunk
kommunikálni, de a legtöbbel nem.
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13.2.8.1.2.

És hogy vethető össze a világháló a sejtjeinkkel?

Névjegy: Barabási Albert-László fizikus (1967, Karcfalva)
1995 óta a Notre Dame-i Egyetem (USA) fizikaprofesszora. Bukarestben, majd
Budapesten végezte tanulmányait, 1994-ben szerzett doktori fokozatot a Bostoni
Egyetemen. Kutatásai elvezettek a skála független hálózatok felfedezéséhez. Jelenleg a
kutatócsoportja által megalkotott elméletekkel igyekszik jellemezni a világháló, valamint a
komplex anyagcsererendszerek és genetikai rendszerek szerkezetét. Tagja az Amerikai
Fizikai Társaságnak, az MTA külső tagja. The New Science of Networks című könyvét 10
nyelven adták ki: http://barabasi.com/.
A világháló is egy hálózat, ahol a dokumentumok, az információk a csomópontok, és a
huzalokon kattintással az egyik pontról el lehet jutni a másikra. Az információhoz ezeken a
kattintásokon keresztül lehet eljutni. Sokan erre azt mondják, hogy igazából nem is így
működik, mert a Google vagy más keresőn keresztül használjuk a csomópontokat. Azt
azonban tudni kell, hogy a Google is a huzalokon keres. A program nap mint nap kattintgat
egyik oldalról a másikra, és így keres újabb információkat.
Egy harmadik példa a hálózatra a sejt. A génjeink ugyanis nem működnek egymástól
függetlenül. Egymással kapcsolatban állnak, és ez szintén egy ritka háló, akár a
társadalom. Bizonyos gének csak bizonyos génekkel vannak kapcsolatban, nem az
összessel. Ez pedig hihetetlenül fontos ahhoz, hogy megértsük mondjuk a rákot vagy a
skizofréniát.
13.2.8.1.3.

A hálózatkutató másképp értelmez egy betegséget, mint egy orvos?

Ha az autónkban nem világít a lámpa, akkor annak rengeteg oka lehet. Lehet, hogy az akku
nem működik, lehet, hogy a kapcsoló romlott el, lehet, hogy egy szál szakadt el, lehet,
hogy biztosíték ment ki, vagy az égő égett ki. Ha elvisszük a szervizbe, akkor a szakember
azonnal előhúz egy térképet, egy hálózat diagrammot, és megnézi 5-6 ponton, hogy hol
nincs áram.
Ez olyan, mint egy betegség. A betegség tünete, hogy nem ég a lámpa. Az orvos ezeket
vizsgálja. A példánál maradva, látja, hogy nem ég a lámpa, de megy a motor. Gyakran nem
tudja, hogy pontosan hol romlott el valami, mert nincsen térképe arról, hogy hogyan
kapcsolódnak össze a gének és különböző sejtben lévő elemek. Ezért aztán ad egy
orvosságot, amivel úgy tűnik, mintha megszűnne a probléma. Mintha a szerelő betenne egy
másik akkumulátort onnan, ahol megszakadt a huzal.
Ahhoz, hogy valójában megértsük a betegségeket, meg kell értsük, hogy a sejthálóval mi
történt. Létre kell hoznunk a térképet. Az elemeket már pontosan ismerjük. Tudjuk, hogy
pontosan milyen gének vannak a sejtben, de nem tudjuk, hogy melyik melyikkel
kapcsolódik.
Épp tíz éve, október 15-én publikálta meglepő cikkét a hálózatok kapcsolatáról.
10 éve két cikk jelent meg. Az egyik a Nature-ben, a másik a Science-ben. Ez utóbbira
tekintenek, mint alapcikkre, ami egy hónappal később jelent meg. A Science rendhagyó
módon, – nem tudom, hogy valaha is megünnepeltek-e másik évfordulót –, speciális
számot adott ki a 10 éves évfordulóra, amely a múlt hónapban. jelent meg.
13.2.8.1.4.

Mi változott azóta?

Alapvetően azt kell tudni, hogy a hálók megjelennek mindenféle környezetben. Ez az első
dolog. A másik dolog, ami talán nem meglepő senki számára, az az, hogy ezek nem
véletlenek. Tehát a huzalozásokban rend van, mint ahogy a kocsinak az elektromos huzala
sem véletlen.
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Az elmúlt 10 évben kezdtük felismeri a belső rendet a természetben, a társadalomban és a
technológiákban. Rájöttünk, hogy ezek a hálózatok nagyon szoros belső
törvényszerűséggel rendelkeznek. Ezek irányítják a működésüket és a formájukat. Ha ezt
megértjük, gyógyíthatunk betegségeket, jobb keresőprogramokat programozhatunk, és így
tovább.
Ugyanúgy működnek a sejtek közötti hálózatok is, mint a társadalomban vagy az
interneten vagy akár a történelemben?
A megdöbbentő az, hogy igen. Ha elfelejtjük, hogy mi a csomópont és mi a huzal,
egyszerűen csak lebontjuk az elemekre, összevonjuk őket, és egymás mellé tesszük a sejtet
és a világhálót, bár méreteiben különböznek, struktúrában nem. Tehát a térképek
lényegében megkülönböztethetetlenek egymástól. Mintha ugyanaz az alkotó tervezte volna
meg. És mindez azért van így, mert a hálózatok nem a semmiből jelennek meg, hanem
építkeznek. Egy születés két társulat kapcsolata, két szülő. És lassan mindenki kiépíteti a
társadalmi kapcsolatait. Ez egy növekedési folyamat. Ha az első csomóponttól nézzük a
hálót, és utána újabb csomópontot adunk hozzá, amelyek valamilyen módon egymáshoz
kapcsolódnak, akkor beleépítjük a történetét a hálóba. Bármikor ránézünk, valahol ott lesz
a története, és ez a növekedési folyamat nagyon korlátozza a háló alakját. A világháló, a
sejt, a társadalmi kapcsolatok hálója egy növekedési folyamat eredménye.
13.2.8.1.5.

10 évvel ezelőtt még pusztán elmélet volt a skála független hálózatelmélet.
Használják ezt a tudományágat?

A kvantummechanika valamikor 1900-ban jelent meg, és csak az 1950-es években volt
használható eredménye a tranzisztorok formájában. Akkor is hatalmasok voltak és még
kellett 20 év, hogy annyira kicsinyítsék, hogy szállítani lehessen őket. Hajlamosak
vagyunk türelmetlenek lenni. Ha van egy eredmény, annak azonnal kell alkalmasnak lenni.
A hálózat világában van már néhány eredmény, de az eredmények többsége inkább
elméleti szinten jelent meg. Gyakorlati szinten még nem épült be az alkalmazásokba.
A legizgalmasabb eredményekre még nem sikerült alkalmazásokat találni. Mindamellett a
hálózatgondolkodás beépült már most rengeteg tudományágba: az egyik legnyilvánvalóbb
példája a járványoknak a kezelése, mint a most terjedő H1N1 influenzavírus.
A világon mindenütt felismerték, hogy a sejten belül is el kell készíteni a hálózati
térképeket, és az Egyesült Államok és Európa is most már rengeteg pénzt költ arra, hogy
ilyen géntérképeket készítsünk. Az elmúlt hét évben ez a kutatás többnyire a bacilusok
szintjén történt, egy úgynevezett modellorganizmus szintjén. Három éve pedig már az
emberi sejteket kutatják. Tehát most már embertérképek készülnek, és nagyon komolyan
kezdtünk foglalkozni a betegség kérdésével.
13.2.8.1.6.

Mennyiben másképp, mint az orvos kutatók?

Az egyik elmélet az én csoportomtól származik, és a New York Times Science címoldalán
jelent meg. Azzal foglakoztunk, hogy a betegségek nem függetlenek egymástól. Ezt pár
esetben tudtuk korábban is. Például a cukorbetegség és az elhízás esetében. Ha megnézzük,
hogy milyen betegségben milyen gének vesznek részt, a betegséget össze lehet kapcsolni
és
sikerül
létrehozni
egy
globális
betegségtérképet
(http://www.nytimes.com/interactive/2008/05/05/science/20080506_DISEASE.html), ami
egyre elterjedtebbé vált világszerte. Ezen az összes betegség megtalálható és a köztük lévő
kapcsolatot mutatja.
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13.2.8.1.7.

És mi derül ki ezekből a kapcsolatokból?

Az, hogy minden betegség egy ugyanolyan géntérképpel rendelkező sejt hibájából
származik. Ha itt egy gén elromlik, akkor az rengeteg folyamatban részt vesz, és ennek
következtében több betegség megjelenhet, amelyeknek látszólag egymáshoz semmi közük
nincsen, de lehet hogy ugyanannak a molekulának a hiánya okozza őket.
A betegségek semmilyen szinten nem függetlenek egymástól, ezt először génszinten
mutattuk be, utána megkaptuk az Egyesült Államok biztosítási rendszerének teljes
adatbázisát, azaz 30 millió ember betegségtörténetét 10 éven keresztül. Kiderült, hogy azok
a betegségek, amelyek génszinten összekapcsolódnak, azok a társadalomban nagy
valószínűséggel együtt jelennek meg az egyedekben. Ha megbetegszel x betegséggel,
akkor előbb-utóbb valószínűleg meg fog jelenni y is, mert az y betegség génszinten
kapcsolódik az x-hez. Ezt bemutattuk és tényleg jól látszik.
Milyen betegségek között találtak egyértelmű kapcsolatot? Volt megdöbbentő eredmény?
Jó néhány idegbetegség és más betegség közötti kapcsolat megdöbbentő volt. Volt egy
néhány, amit az orvosok is észrevettek, hogy valamilyen módon kapcsolódnak egymáshoz,
de nem értették. Ami új volt, hogy az összes betegségre egyszerre csináltuk meg 30 millió
ember segítségével. Ebből ugyan nem születik orvosság, de ez egy szemléletváltás,
amelyből egyszer orvosság lesz és kezelés.
Egy orvosságnál a felfedezéstől a piaci megjelenésig 10-20 év telik el. Korai még egy
hálózatpiruláról beszélni, nagy valószínűséggel meg fog történni a kifejlesztése. Most már
mindenki azon, van, hogy ezt a folyamatot lerövidítse, gyorsabbá tegye.
Ami fontos igazából, az a szemléletváltás. Ha neked van egy szembetegséged, akkor
szemorvoshoz mész, a szembetegség viszont nem független az idegi problémáktól. Együtt
dolgozunk a Harward egyetem néhány orvosával, akik azt mondják, hogy a betegségek
osztályozását alapvetően újra kell gondolni a hálózatgondolkodás segítségével, mert
pillanatnyilag a betegségeket a megjelenési hely és a szimptóma szerint osztályozzák.
13.2.8.2.

Egy új hálózati megközelítés: a kisvilág-hálózatok474

A hálózatértékelési módszerek általában leírják, osztályozzák a különböző hálózati
mintázatokat, majd a mintázatok összehasonlítására és értékelésére lényegében tapasztalati
alapon alkalmaznak kreált mutatószámokat: azaz az élek és a csomópontok számából és
esetleg a lehetséges maximum megállapításából alkotnak mutatókat. Egy egészen új
fejleménye a hálózatok kutatásának az a vonulat, ami a hálózatok keletkezésének és
expanziójának a kérdését új alapokra helyezi. Az ezzel kapcsolatos fontosabb
megállapításokat elsősorban Barabási (2003) és Buchanan (2003) nyomán lehet
összefoglalni.
A hálózatok egyik típusát a csoportformáló hálózatok jelentik, ahol a hálózat hasznaként
különböző közösségek alakíthatók ki. Az ilyen hálózat értékét a Reed-törvény írja le. E
szerint a hálózat aggregált értéke arányos a felhasználókból kialakítható csoportok számával,
vagyis 2n-nel (kettő n-ik hatványával), miközben az egyes felhasználó ebből 2n-1 különböző
csoporthoz tud tartozni. Számára ekkora tehát a hálózat hasznossága.
A hálózatos törvények nagyságrendi becslést adnak annak a felső határára, hogy a különböző
hálózatok értéke hogyan viszonyulhat a hálózat méretéhez. A realitást jobban figyelembe
vevő következtetések arra mutatnak, hogy a valóságban ennél kevesebb az egyes felhasználó
számára a hálózat effektív értéke, hiszen csak azoknak a kapcsolatoknak van számára értéke,
amelyeket legalább potenciálisan valaha igénybe vehet. A felhasználót legalább annyira
érdekli a hálózat kompozíciója (kikből áll a hálózat), mint a mérete.
Swann kétirányú kapcsolatot nyújtó hálózatokat modellezve számításba veszi a hálózatba
kapcsolódás fázisait: a pionír (korai) használók, a középmezőny, illetve a késői csatlakozó
számára a hálózat különböző előnyöket kínál. A pionír számára hamar felfut a hálózat értéke
952/1098

13. A nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőnk biztosítékai

(„hasonszőrűek” a többi pionírok is), a középmezőny számára érvényesül a jellegzetes Salakú görbe (a belépő előbb nem találja a helyét, majd felfut kapcsolatainak száma), míg a
későn jövő sokáig nem talál ismerősöket, és csak további késleltetéssel válik számára a
hálózat értékessé. Ezek a függvényformák Swann szerint meghatározók abban, hogy
mennyire homogenizálódik a hálózat.
13.2.8.2.1.

A hálózatok alapja: a gráfok.

A hálózatok leírásának alapja, a matematikai gráfelmélet egyáltalán nem tekinthető újnak,
mert a XVIII. században Euler, svájci matematikus megalapozta a geometriának ezt az
ágát. A königsbergi hidakkal kapcsolatos eredeti feladat (hogy ne távolodjunk túl messze a
közlekedéstől), arra irányult, vajon végig lehet-e járni egy körsétával a város hídjait úgy,
hogy mindegyiket keresztezzük, de mindegyiken csak egyszer menjünk át. A népszerű
feladatot senkinek sem sikerült megoldania, természetesen Eulernek sem, ő viszont képes
volt bebizonyítani, hogy nem is lehetséges, és 1736-ban megalapozta a csak
csomópontokból és élekből álló hálózatok, a gráfok elméletét.
A csomópontok és élek (esetenként irányított vagy értékkel felruházott élek) segítségével
modellezett hálózatok számtalan alkalmazása közül is kiemelhetők a műszaki hálózatokon
lejátszódó mozgások alapjait leíró Kirchoff-törvények.
13.2.8.2.2.

Kicsi a világ.

Míg egyfelől sokáig konszenzus mutatkozott arra nézve, hogy ez a leírási mód jó modellje
a tényleges hálózati kapcsolatoknak, másfelől több olyan tapasztalat is felbukkant, ami
nem volt megmagyarázható a modell segítségével. Stanley Milgram ismeretségi hálókat
próbált feltérképezni olyan módon, hogy véletlenül kiválasztott amerikaiaknak leveleket
kellett eljuttatniuk számukra ismeretlen emberekhez, azzal, hogy olyan ismerősének küldje
tovább, akiről feltételezi, hogy továbbítani tudja. A célba ért levelek útjának elemzése
nyomán terjedt el az a (kísérlettel nem teljesen megalapozott) eredmény, miszerint az
Egyesült Államokban mindenki legfeljebb hat lépésre van egymástól, „hat kézfogásra az
elnöktől”. Ilyen kicsi a világ.
Elvileg a véletlen gráfok modellje is lehetővé tenné ezt az eredményt. Ha egy-egy
embernek átlagosan 100 ismerőse van, a következő lépésben már 10 ezer, aztán egymillió;
a negyedik lépésben már százmillió emberhez juthatunk el, s így már az ötödik lépés is
meghaladja az USA lakosainak számát. Csakhogy az ismeretségi láncok nem így épülnek
fel. Az én száz ismerősömre igaz lehet, hogy átlagosan 100-100 ismerősük van, de ez
összesen nem tízezer ember, hanem sokkal kevesebb. A száz ismerősöm között vannak a
volt osztálytársaim, a munkatársaim stb., olyan csoportok, amelyeknek a tagjai egymást is
ismerik. Az ötven osztálytársam listáján ugyanaz az ötven ember fog megjelenni, nem
pedig 50 különböző.
Új irányt jelölt ki Erdős és Rényi 1959-ben, amikor megalkották a véletlen gráf fogalmát,
leírva azt a jelenséget, amelyben adott számú résztvevő között (például egy társaságban)
esetleges módon alakulnak ki az ismeretségek. Ebben az esetben a csomópontok száma
adott, és az egy csomóponthoz rendelhető kapcsolatok számát Erdős és Rényi véletlen
eloszlással jellemezte.
Kiderült, hogy erre már számos közleményben rámutattak, csak senki nem általánosította,
mint a hálózatok általános tulajdonságát. Zipf 1949-ben kimutatta, hogy a települések
népességnagyság szerint eloszlása hatványfüggvény formájú: egy országban kétszerannyi
településnek van 2000 és 4000 közötti lakosa, mint 4000 és 8000 közötti, viszont még
kétszer több település fog az 1000 és 2000 közötti kategóriába esni stb. Lotka 1926-ban,
majd de SollaPrice 1963-ban kimutatta, hogy a tudományos közlemények eloszlása
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hatványfüggvényt követ: feleannyi biológusnak van 100 és 200 közötti közleménye, mint
amennyinek 50 és 100 közötti.
13.2.8.2.3.

Skála független hálózatok.

Barabási skála független hálózatoknak nevezte el azokat a hálózatokat, amelyekre igaz,
hogy az egy-egy csomópontból kiinduló kapcsolatok száma hatványeloszlást követ.
Kiderült, hogy a hatványfüggvény írja jól le a sütőélesztő fehérjéi közötti kölcsönhatások
eloszlását is, az internet kapcsolatait is (néhány kulcsfontosságú szerverhez nagyon sokan
kapcsolódnak, nagyobb számban olyan szervezetek következnek, amihez kevesebben és
így tovább); de hasonló képet ad a weblapokra történő hivatkozások feltérképezése is.
Hogyan lehetséges akkor mégis, hogy a kísérlet szerint lehetséges volt a leveleket célba
juttatni? Milyen módon épülnek fel a kapcsolati hálózatok? A kérdés nyomozása kapcsán
felbukkant Mark Granovetter szociológusnak egy 1973-ből származó, lényegében
észrevétlenül maradt közleménye, A gyenge kapcsolatok ereje címmel. A társadalom sűrű
szövésű csoportokból épül fel, a csoporton belül kölcsönös és gyakori találkozásokkal.
Mindenkinek van azonban a rendszeres ismeretségi kapcsolatán kívül számos esetleges
ismerőse is, mondjuk olyan, akivel véletlenszerűen találkozott egyszer egy társaságban, és
a beszélgetés után névjegyet cseréltek. Granovetter azt tapasztalta, hogy arra a kérdésre,
hogy kinek a révén szerzett valaki állást, meglepően sokan utaltak ilyen távoli, „gyenge”
kapcsolatra. Ezen alapszik a kapcsolatokat leíró modell: mindennapjaink zömét olyan
emberek társaságában töltjük, akikkel rendszeresen találkozunk. A külső
tájékozódásunkban és a csoportok közötti kommunikációban azonban óriási szerepe van az
esetleges és véletlenszerű, külső kapcsolatainknak. Ezek a gyenge kapcsolatok tartják
össze a világot, szinkronizálják a társadalom viselkedésmódját.
Tulajdonképpen ezt a modellt veszi át a „kisvilág” megmagyarázására az új elmélet.
Barabási (2003) azonban fel is építi az ilyen modell elemeit és megkeresi azokat a
törvényszerűségeket, amik elvisznek egy ilyen modell kiépüléséhez.
Az Erdős-Rényi-modell arra épült, hogy mindenkinek átlagosan ugyanannyi, egy
középérték körül véletlenszerűen elmozduló kapcsolata van. Barabási arra jött rá, hogy a
természetben és a társadalomban előforduló hálózatok jelentős részében ez nem így van. A
hálózatok kapcsolatszámát elemző statisztika azt mutatta, hogy az egy csomópontból
kiinduló kapcsolatok száma nem egy középérték körüli véletlen eloszlással jellemezhető,
hanem hatványfüggvény szerint növekszik, nem véletlenszerűen jönnek létre a
kapcsolódások, hanem preferenciálisan; egy csomópontnak a további kapcsolat
kialakítására vonatkozó esélye olyan arányban nő amennyi kapcsolattal a csomópont már
rendelkezik.
A vonatkozó szabályt illetően, az Erdős-Rényi-modell eleve egy adott társaságból indult
ki, és a létrejövő kapcsolatok eloszlását ezen belül kereste. Adott volt tehát a csomópontok
száma, és a feladat kizárólag az élek elosztása. A skála független hálózatok ezzel szemben
mindig dinamikus hálózatok, ahol új és új csomópontok jelennek meg, és bekapcsolódási
lehetőséget keresnek maguknak. (Nem zárva ki, hogy már a rendszerben lévő pontok
között is kialakuljanak új kapcsolatok).
A kisvilág-hálózatok áttekintése mindenképpen szélesebb keretbe helyezi a hálózattal
kapcsolatos korábbi megfontolásokat. Azt tapasztalták, hogy a természetes módon fejlődő
hálózatok nem rács jellegűek, hanem sajátos architektúrát alkotnak, sűrűn behálózott
lokális gócokból állnak, továbbá az ezeket összekapcsoló esetleges távolsági kapcsolatokra
épülnek. Ez a szerveződés lehetővé teszi, hogy viszonylag kevés áttétellel („hat
kézfogással”) igen távoli pontok között is kapcsolat létesülhessen, ami a közlekedésre
lefordítva úgy lenne interpretálható, hogy az algoritmus alkalmas a viszonylag kevés
átszállást igénylő globális közlekedés hálózati hátterének kialakítására. Kevésbé bíztató az,
amit ezeknek a hálózatoknak a kiszolgáltatottságával kapcsolatban tapasztalhattunk: a
954/1098

13. A nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőnk biztosítékai

skála független hálózatokban ugyanis nagyon könnyen azonosíthatók a legsebezhetőbb
gócpontok.
13.2.9.

A rendvédelmi és katonai állomány rendszeres alkalmasság vizsgálata

A katonai és rendvédelmi szervezetek tagjainak felelőssége, fizikai, pszichológiai és mentális
terhelése általában jelentősebb, mint a polgári személyeké. Emiatt egyrészt a felvételénél,
másrészt a rendszeres alkalmasság vizsgálatnál célszerű meggyőződni az érintettek
képességeinek, készségeinek, alkalmasságának komplex megfelelőségéről.
A munkatársaknak legalább egy évenként időszakos alkalmassági ellenőrzésen kellene részt
venniük. Ez szolgálna arra, hogy a munkatársban, mint szubjektumban milyen változások
történtek kockázati szempontból: fizikai-pszichológiai traumák-betegségek, balesetek, családi
állapotváltozások (válás, születés, halál, költözés, stb.), vallási-világnézeti változások, politikai
változások, zsarolhatósági pozíciók, vagyoni-jövedelmi helyzet, mentális elbizonytalanodás,
nemkívánatos fanatizálódás, agresszivitás, öngyilkossági hajlam, stb.
A magyar katonai és rendvédelmi szervezetek munkatársainak felvételi és időszaki
alkalmassági vizsgálati módszereit összhangba kellene hozni. Ehhez szakértői intézetekkel,
cégekkel ki kellene dolgoztatni az általános és az adott szervezet specifikus alkalmassági
igényeit, követelményeit és modelljeit. Ezeket a követelményeket időszakonként – például
évente – felül kellene vizsgálni és módosítani, az alkalmazásuk során szerzett tapasztalatok
alapján, és az időközben felmerült új követelményeknek megfelelően.
13.2.9.1.

Számítógépes szakértői rendszer a katonai és rendőri állomány alkalmasság
vizsgálatainál475

A NATO-tagságból eredő kötelezettségek és a nemzetközi biztonságot fenyegető tényezők
egyaránt indokolják a hatékony műveletekre képes, válságkezelésben és védelemben,
továbbá a szövetségi keretekben is jól alkalmazható katonai alakulatok létrejöttét. A jövő
hadserege a nemzeti és a szövetségi kihívásoknak egyaránt megfelelő, meghatározott elvek,
eljárások és doktrínák alapján felépülő, képességalapú haderő, melynek feladatrendszere,
szervezeti felépítése, felszerelése és fegyverzete, valamint személyi állománya és annak
kiképzettsége összefüggő rendszert képez.
A megváltozott környezetben elvárás, hogy a válságreagáló műveletekre történő felkészítés
során az állományt a katonai kiképzés mellett azokra a várható (és személyesen
megtapasztalható) konfliktus- és stressz hatásokra, valamint pszichológiai ismeretekre is
felkészítsék, amelyek hiányában az egyébként is szokatlan és kockázatos feladatot vállaló
állomány további – a hatékonyságot gátló – lélektani terheket kell, hogy elviseljen. A ma
katonájától a modern ütközetek megkövetelik, hogy a terhelések mellett is képes legyen az
információk helyes értékelésére, elhatározását pedig komplex cselekvésben hajtsa végre;
ezért kiemelten fontos, hogy ellenálljon a tevékenységével együtt járó kimerítő pszichikai
hatásoknak.
Mindezen új kihívások, a tartós, fokozott és extrém fizikai és pszichikai terhelések
tanulmányozása fontos feltétele a fenti célok megvalósulásának. A személykiválasztás
(alkalmassági és beválás vizsgálatok) szakértői rendszerének változó követelményrendszer
szerinti fejlesztése, a kiképzés és a speciális feladatokat ellátó állomány képességfejlesztő és
szinten tartó tréningje egyaránt igénylik a stressz terhelés kutatásának, valamint új, speciális
vizsgálati módszerek kidolgozásának gyakorlatban is hasznosítható tudományos
eredményeit.
A fokozott fizikai és pszichés megterhelések rendkívül összetett hatást gyakorolnak az
emberi teljesítményre. Ez a hatás a teljesítmény minőségi és mennyiségi változásában is
regisztrálható. A katona fizikai és pszichés képességei a fokozott és extrém terhelés hatására
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változnak. Ennek eredményeként az egyének és a csoport teljesítőképességének a
csökkenését, a veszélyeztetettség növekedését okozhatják.
A harctéri stresszről megjelent 35 cikkében és könyvében Michel és Solick (1983) kifejtette,
hogy az irodalomból a teljesítménycsökkenés pontos mértéke, valamint a csökkenés
természetének és eredetének jelei nem határozhatóak meg. Más a témában végzett
vizsgálatok azonban kimutatták, hogy harchelyzetben a katonák csupán 10-15%-a tartja fenn
cselekvőkapacitását, 70-80%-uknak a cselekvőképessége nagyon korlátozottá válik, 1050%-uk pedig extrém stresszhelyzetben teljesen megbénul. Egyes kutatások szerint a
különleges katonai és rendőri alakulatoknál az akciók során bekövetkezett halálesetek 2535%-át a mentális felkészületlenségből fakadó ún. neuro-pszichiátriai okra visszavezethető
sérülések okozzák. Néhány értékelés szerint pedig a harctéri kimerültséggel magyarázható a
háborúban szerzett harci sebesülések legalább 50%-a.
A katonai tevékenység tartalmát tekintve az egyszerű, általános rutinműveletektől az
összetett, speciális ismereteket, fizikai és mentális képességeket, készségeket igénylő
feladatok végzéséig igen széles skálán mozog. A legkülönbözőbb időtartamú, bonyolultságú,
fizikai és mentális erőfeszítést igénylő feladatvégzések (terhelések) során elvárt teljesítmény
eléréséhez a katonáknak a különböző pszichikai és fizikai funkciókat tekintve az átlagosnál
nagyobb terhelhetőségnek kell megfelelniük. Alapvető fontosságú kérdés, hogy a katonai
teljesítmény aspektusából mely funkciók kerülnek előtérbe, valamint az, hogy a
személykiválasztás során a pszichológiai terhelhetőség szempontjából a leginkább megfelelő
katonák kerüljenek beválogatásra az adott feladatra.
A témában megtartott civil-katonai együttműködés elméletével foglalkozó konferencia
megállapítása szerint: „Egy konfliktus lélektani dimenziója ugyanolyan fontos, mint a fizikai.
Ez különösen érvényes a biztonsági környezet jelen változásai tükrében, az aszimmetrikus
fenyegetettség rohamos növekedése és megsokszorozódása, valamint a békére való igény
megnövekedése tekintetében. A konfliktus az ellentétes érdekek ütközése, amely a benne részt
vevő emberek elméjén kívül a harctéren is folyik. A konfliktus tulajdonképpen a hatalomért
vívott harc. Az emberek szellemi beállítottsága és magatartása (barát, ellenség,
bizonytalanok vagy el nem kötelezettek) eldöntheti az adott konfliktus kimenetelét és a
konfliktus utáni környezet természetét.”
A honvédségben jelenleg alkalmazott pszichológiai vizsgálati rendszerek – többek között
intelligenciateszt, figyelemvizsgálat műszerrel vagy papír-ceruza teszttel, személyiség –
kérdőív, speciális beosztáshoz szükséges képesség vizsgálata, pályamotivációs kérdőív,
életrajzmutató, anamnézis, exploráció – alapvetően alkalmasak a megváltozott kiválasztási
szempontok kielégítésére. Egyre erősödnek azonban a katonai és rendőri szervek
állományaiban azok a speciális elvárások – többek között a stressz rezisztencia minél
pontosabb meghatározásának igénye –, melyek az eddigiektől eltérő módszerekkel
hatékonyabban vizsgálhatóak, illetve szükség van olyan különleges vizsgáló eljárásokra,
melyek jól kiegészítik a már meglévő képességmérő eszközöket. A felmerült igények
kielégítésére alkalmasak lehetnek az eddig nem, vagy kevésbé alkalmazott projektív
személyiségvizsgáló módszerek (többek között a projektív rajztesztek), illetve az
értékelésükre, értelmezésükre, objektivizálásukra kifejlesztett szakértői rendszerek. A
projekció a pszichológiában leginkább a pszichoanalitikus szemléletmódhoz kötődik, amely
a következőképpen értelmezi a jelenséget: „...művelet, melynek során az egyén az általa fel
nem ismert vagy elutasított tulajdonságokat, érzéseket, vágyakat, netán »tárgyakat« kizárja
magából, és egy másik személybe vagy dologba helyezi.” Laplanche és Pontalis
összefoglalása szerint Sigmund Freud 1895-ben publikált először a projekcióról, ekkor
primer elhárítási formaként a paranoiával hozta összefüggésbe. Többször kijelentette
ugyanakkor, hogy a projekciót normális mechanizmusnak látja, amely például a babonában,
az animizmusban és a mitológiában egyaránt tetten érhető. Hogy a projekció az emberre
általánosan jellemző működés, azt alátámasztják a modern biológiai és alaklélektani
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kutatások eredményei is. Ezek szerint az élőlények csak a számukra releváns ingereket
választják ki az észlelési mezőjükből, a személyiség jellegzetességei pedig – különösen
kevéssé strukturált helyzetekben, nem egyértelmű ingerek esetén – a viselkedésben is
megmutatkoznak. Ezen a jelenségen alapulnak a projektív vizsgálati eljárások is. A katonai,
rendőri állományok alkalmassági vizsgálatait érintő, fentiekben megfogalmazott problémák
kiemelkedő jelentősége inspirált a tartós, fokozott és extrém fizikai és pszichológiai stressz
hatásnak kitett, speciális testületeknél (például a rendőrség különleges szolgálatai, háborús
övezetben külszolgálatot teljesítő katonák stb.) tevékenykedő személyek.
13.2.9.1.1.

A stressz és megjelenési formái a katonaság és a rendőrség állományaiban.

A stressz katonai teljesítményt gyengítő hatását régen felismerték. Marshall (1947)
kifejtette, hogy a II. világháborúban a harcoló csapatok töredéke lőtt a fegyverével a
harcok során a rájuk ható stressz miatt. Labuc (1981) megállapította, hogy a katonák
számára különösen ijesztő volt a tüzérségi gránátok robbanásának látványa, melyet nagy
zaj, füst, földmozgás és törmelék kísért. A harctéri stresszt az amerikai és más államok –
különösen Izrael, Nagy Britannia és Oroszország – tudósai mára a kutatások kritikus
területének tartják. Az Amerikai Egyesült Államok Hadserege, Fejlett Katonai
Tanulmányok Iskolája úgy foglalta össze a harccal kapcsolatos kutatásai fontosságát, hogy
„a harctéri stressz az élőerő elvesztésének legjelentősebb okává válik”. A fent leírtak
egyértelműen rámutatnak a stressz kitüntetett szerepére a katonai szervezetek harci
tevékenységében.
A különféle fegyveres szolgálatot ellátó állományok tagjai feladatuk teljesítése során
rendszeresen veszélyes körülmények közé kerülhetnek, gyakran személyesen tapasztalnak
meg életveszélyes szituációkat, katasztrófákat, látnak súlyosan sebesült embereket, halált,
bizalmas viszonyba kerülnek olyan polgárokkal, akik a konfliktus következtében
szenvednek. Ezek mind traumatikus élmények, amelyek a stressz olyan fokát
eredményezhetik, amelyet nehéz feldolgozni és ellenőrizni.
A katonákat érő pszichés (stressz-)terhelések forrásuk szerint lényegében három csoportba
sorolhatóak:
– (1) konkrét katonai feladatvégzéssel kapcsolatos stressz források;
– (2) a katonai szervezet működésére, szervezeti kultúrájára, munkahelyi légkörére
visszavezethető terhelések;
– (3)
a
katonai
létforma,
a
katonai
hivatás
társadalmi
elfogadottságából/elutasítottságából eredő stressz források.
13.2.9.1.2.

Jelentősebb stressz faktorok a magyar katonai missziók állományaiban.

A magyar katonákat feladatvégzés során elsősorban külföldi missziókban érheti extrém
stressz terhelés. A missziós feladatot teljesítő személyi állomány hadrafoghatóságát
döntően meghatározza a katonák pszichológiai állapota, ezért a honvédegészségügy
kiemelt szakmai feladatai közé tartozik a külszolgálatot teljesítő állomány pszichológiai
alkalmasság vizsgálata, a missziós feladatokra történő pszichológiai felkészítése, valamint
a külszolgálatról visszaérkezett állomány visszaszűrése és visszaillesztése a szervezetbe.
Az MH Egészségvédelmi Intézet (EVI) alkalmasság vizsgáló osztályai 2005-ben összesen
10 300 fő alkalmasság vizsgálatát végezték el (Kovács, Németh, Szilágyi, 2006). Ebből a
különböző missziós (komplex egészségi, pszichikai, fizikai) vizsgálatok száma 5068
(KFOR, SFOR) volt. Vizsgálataik során elkülönítették azokat a legfontosabb stressz
tényezőket, amelyek kiemelt és meghatározó szerepet töltenek be a missziókban. A
következő fő stresszorokat – melyek több pontban harmonizálnak a fenti általános
felsorolással – találták:
– beilleszkedési nehézségek, a szervezeti szocializáció problémái;
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

együttműködési problémák;
összezártságból, bezártságból adódó alkalmazkodási nehézségek;
a túl sok feladatból adódó túlterheltség (időhiány);
a feladathiányból eredő unalom;
az egysíkú feladatok okozta monotónia;
az egyén képességeit meghaladó feladatok, kompetenciahiány érzése;
az információhiány (vagy téves információk) mint válságkeltő tényező;
a szervezetlenségből eredő konfliktusok;
katasztrófák, balesetek, harci cselekmények, terrortámadások, tragédiák által
kiváltott krízisek;
– a tartós fenyegetettség által kiváltott krízis;
– idegen és ismeretlen földrajzi környezet.
Kovács és munkatársai kutatásaik során a stressz reakciók (missziós tünetek), valamint a
pszichés, szomatikus tünetek gyakoriságainak eloszlását is mérték. Megfigyelték, hogy a
missziós szolgálat alatti stresszre adott válaszreakciók közül a teljes mintában legmagasabb
átlagértékkel az első hat helyen a fáradtság, az unalom, az elégedetlenség, a levertség, a
fáradékonyság és az idegesség jelenik meg. A vizsgálat megállapította, hogy a fáradtság
mint missziós tünet időnként szinte minden katonánál fellépett. Az iraki és más missziós
katonák mintáinak összehasonlításakor figyelembe vették ugyanakkor, hogy ezek a tünetek
mindig szubjektívan átélt tünetként kezelhetőek, nem az igazságtartalmat, hanem az adott
katona által már zavaró és mindennapi munkáját hátráltató szintet jelzik. Minden tünet
kevéssé jelentkezett az iraki missziós mintában.
Különbségeket tapasztaltak a missziók között a stresszhelyzetekben mutatott különböző
reakciók előfordulási gyakoriságában is. A személyiségen belül a pszichológiai
háttértényezők, a pszichológiai immunrendszer, az érzelmi intelligencia, a megküzdési
kapacitás mind-mind dinamikus kölcsönhatásban állnak egymással, a stressz terhelés
intenzitásának szintjével, a missziós tünetek megjelenésével. A személyiségvonások
viszont a tapasztalatoknak, az elvárásoknak megfelelve változhatnak és fejleszthetőek.
13.2.9.1.3.

A katonai és rendőri állományokban előforduló különösen erős (extrém)
stresszhelyzetek. A harci stressz és jelentősége a háborús szituációkban.

A modern háborúk pusztító hatása különösen nagy, a harcok résztevői könnyen kerülnek
sokkos állapotba. A nagy ütközetek – a pusztításokon és a károkon túl – személyi
veszteséggel is járnak, melyek között előkelő helyet foglalnak el a pszichés veszteségek.
(Muacevic és Jukic, 1992; Drenovac, 1997; Zelic és Trlek, 1996). Az amerikai hadsereg
például a koreai háborúban 33 ezer katonát veszített el, miközben a pszichikai veszteségek
száma meghaladta a 48 ezret. Az 1982-es izraeli-libanoni háborúban pedig a pszichés
sérülések aránya csaknem a háromszorosa volt a harcok során elesettek számának.
13.2.9.1.4.

A katonai és rendőri állományt érintő egyéb (extrém) stresszhelyzetek.

A harci (harctéri) stressz értelemszerűen háborús szituációban jön létre. A rendőri és
katonai munka során azonban nemcsak háborús helyzetben fordulnak elő olyan szituációk,
melyek során a szolgálatot teljesítő állomány tagjai a harci állapothoz hasonló
krízishelyzetbe kerülnek és különlegesen erős (extrém) stresszhelyzetet élnek át. Az
extrém stressz (Végh, 2004) „olyan mértékű stressz-élmény, amely során a pulzus szám és
a vérnyomás az élettani határ közelében van”. Ennek következtében az adott személy
kognitív funkciói nagymértékben sérülnek (csökken a látás, hallás, érzékelések), vagy
teljesen szünetelnek. Nem tud a tanult módon cselekedni, csak az evolúciós
ösztönprogramok, illetve az érzelmi asszociációi vezérlik a működését. Extrém stressz alatt
néhány másodpercre szinte „lefagy az agy”, ekkor teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül
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az intézkedő rendőr vagy katona. A pillanatnyi vagy korábban átélt extrém stresszre
utalnak a következő reakciók:
– irracionális viselkedés az igénybevétel alatt, esetleg utána is
– bénultság
– pánikreakciók
– katasztrófa szindróma tüneteinek megjelenése
– poszttraumás stressz-szindróma (a traumát követően napokkal, hetekkel, de akár
évekkel később jelentkező stressz tünetek)
– az intézkedésre, a saját cselekvésre nem emlékszik, részben emlékszik, vagy helytelen
sorrendben tudja felidézni
Végh és munkatársai a katonaság és rendőrség különböző állományait vizsgálva
megállapítja, hogy a szituációalapú pszichikai teszt és tréningek során a rendvédelmi erők
tagjai saját tapasztalatok alapján szembesülnek a megküzdési képességükkel extrém
stresszhelyzetben. Az általuk végzett komplex vizsgálat az elmúlt öt év alatt a rendőrség,
határőrség, büntetés-végrehajtás, a vám- és pénzügyőrség egységeit, minden korosztályt
(20-50 évig), minden rendfokozati kategóriát (tiszthelyettestől a főtisztig) és számtalan
szakterület (járőrtől a fegyverszakértőig) tagjait érintette. A katonai területről elsősorban a
békefenntartói feladatokra való felkészítések során, katonai rendfenntartók vettek részt.
A fegyverhasználatot, kényszerítő eszközt is igénylő, erősen stresszes szituációkban azt
tapasztalták, hogy szinte senki nem volt képes a tanult módon, rendőrként vagy katonaként
viselkedni, sokszor csak ösztönei alapján működött. A gyakorlatok elemzésekor a
végrehajtásban részt vevők jelentős része magas stressz élményről számolt be, melyet a
vizsgálatvezetők folyamatos pulzusméréssel igazoltak. A stressz a tudatos működésre
alkalmatlanná tette őket, amit a vizsgálati személyek azzal indokoltak, hogy ilyen
helyzetben még soha nem voltak (nem rendelkeznek helyzetismerettel), illetve nem tudták,
hogy képesek lesznek-e a saját és a külső elvárások – pl. jogszabályok – szerint
végrehajtani a feladatot (nem rendelkeznek feladatismerettel).
Végh szerint kiemelt jelentőségű a feladat ismerete és annak pontos végrehajtása a katonai
műveletekben. Másképpen, a feladatismeret azt jelenti, hogy az intézkedőnek világosan
megfogalmazott mentális képe van arról, hogy a feladat határai pontosan hol vannak, mit
kell látnia, hallania és tennie, amikor a feladatot végrehajtja. Továbbá, a feladat
végrehajtása során elfoglalt pozíciója (beosztása) alapján mit tehet és mit nem. A
felkészítés során fontos feladat az is, hogy a katonák megismerjék a helyzetismeret
jelentőségét a műveletekben végrehajtott tevékenységek során. Más szóval a
helyzetismeret azt jelenti, hogy a katona rendelkezik olyan mentális előképekkel,
amelyeket saját élményen keresztül szerzett meg azokról a helyzetekről, amelyeket a
válságreagáló műveletekben kezelnie kell. Ezeket csak össze kell vetnie a tényleges
helyzettel, így az könnyen beazonosíthatóvá, értelmezhetővé válik, a feladatismeret
birtokában a helyes válasz könnyen megadható. Ha a helyzetismeret hiányzik, annak
következménye az extrém stressz lesz, amelynek jellemzőit korábban említettük, amelyet
mindenképpen kerülni kell, mert tragikus következményei lehetnek. Erre számtalan példa
volt Vietnamban, Afganisztánban és Irakban is.
Végh és munkatársai kutatásaik alapján bemutattak néhány jellemző végrehajtási hibát,
melyet a „szituációs ház” extrémstressz-vizsgálat során tapasztaltak, s amelyek részben a
magas stressz-szintnek, részben a nem helyzet- és feladatismeret alapú kiképzésnek
tudható be:
– A fegyvert a vizsgálati személy pánikszerűen kiüríti (üresre lövés)
– A fegyver működési problémáit hangos bejelenti: „akadály, üres”
– A fegyver kiürülését nem veszi észre, az üres fegyverrel vívja tovább a tűzharcot
– A fegyverhasználat előtti és utáni teendőket elmulasztja
– Nem meri használni a fegyvert emberre, jogszerű helyzetben sem
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– A találati pontosság nem mérhető (2-4 m-en belül az egész alakot nem találja el)
– Kérésre átadja az üresnek hitt fegyvereit az intézkedés alá vontaknak
– A vizsgálati személyek nem kommunikálnak egymás között, illetve nem jelentenek
az elöljáró felé
– Nem képesek átvenni az irányítást az intézkedés alá vont személy és a terület felett
– Intézkedés során, ha találat éri őket, abbahagyják az intézkedést, „meghalnak”
– Nem emlékeznek hosszabb időre, vagy csak helytelen sorrendben tudják felidézni a
történteket
– Alkalmanként teljesen elveszítik az önkontrollt, nem látnak, nem hallanak, de
harcolnak
A kutatás összességében megállapította, hogy az intézkedések és a fegyverhasználat nem
lehet jogszerű, szakszerű és biztonságos extrém stresszhelyzetben. Végh szerint a
megfelelő személyek kiválasztásával és rendszeres tréninggel lehet a megfelelő coping
stratégiák kialakítását elősegíteni.
A korábbi kutatások megállapítják, hogy a megfelelően végrehajtott válogatással és
besorolással el lehet érni, hogy a katona képességei és tulajdonságai alkalmasak legyenek a
hadseregben végzendő feladatok ellátására, illetve hogy a hadseregbe ne kerüljenek be
olyan egyének, akik már eleve pszichikai problémákkal küzdenek, vagy gyenge
képességűek. Ezáltal elérhető, hogy az egység majd olyan katonákból álljon, akik pszicho
fiziológiai adottságaik alapján a legtöbb eséllyel foghatnak hozzá a sikeres
munkavégzéshez anélkül, hogy veszélyeztetnék az egész közösség sikerét. Azt is
megállapították, hogy bizonyos személyiségjegyeknek meghatározó szerepük van a harci
stressz elleni védekezés képességének kialakulásában, amelyek arra is kihatnak, hogy a
kezdeti stressz állapot ne fejlődjön tovább, és ne jusson el a krónikus szakaszba.
A fentiekből látszik, hogy a katonai, rendőri lét alapvető pszichológia problémája a
stresszhelyzetekkel szembeni mindennapi küzdelem. Elméletalkotók és gyakorlati
szakemberek hosszas értekezésekben számolnak be a stressz hatások jelentőségéről a
rendőri vagy katonai harcoló alakulatok munkájában – jó néhány tanulmányról,
tudományos értekezésről e fejezeten belül magam is említést tettem –, számos fórumon
hangoztatják a specifikus személykiválasztás jelentőségét, a jó stressz tűrő képességgel
rendelkező katonák és rendőrök kiválasztásának fontosságát. Mindeközben leszögezik,
hogy hatékony vizsgálati eljárás, mely a stressz rezisztencia megállapítására alkalmas
lenne, nem létezik. Mindezek miatt alapvető fontosságúnak tartom a kutatásom során
megfogalmazott vizsgálati metódus kifejlesztését, mely a fenti problémára megoldás lehet.
13.2.9.1.5.

A személykiválasztás jelenlegi rendszerének alapvető elemei a védelmi
szektor állományában.

A békefenntartó műveletekben való részvétel olyan speciális feladatot jelent, amely
sokszor alapvetően tér el az itthon végzett munkától. Az eltérések jellemzően a műveleti
terület (például Ciprus, a Sínai-félsziget, Koszovó, Irak, Afganisztán stb.) sajátosságaiból
és a szolgálati feladatokból (őrzés-védelem, szállítmánykísérés, rendfenntartás-újjáépítés
stb.) adódnak. A misszióba készülő katona tudatában van annak, hogy háborús
veszélyeknek teszi ki magát: megsérülhet, tartós, maradandó károsodást szenvedhet, sőt
életét is vesztheti. A misszióban való részvétel ezért mind fizikailag, mind pedig lelkileg
különleges megterhelést jelent számára. A cél tehát az, hogy olyan katonákat válasszunk
ki, akik várhatóan jól meg tudnak küzdeni a sokrétű feladattal.
A missziós munkával együtt járó stresszorok miatt a speciális szolgálat ellátásához
nélkülözhetetlen a katonák magas szintű együttműködési készsége, megfelelő
toleranciaszintje, jó alkalmazkodóképessége. A speciális feladathoz egyedi kompetenciák
szükségesek, amelyek meglétének ellenőrzésére külön vizsgálatokat kell összeállítani. „A
jelenlegi vizsgálati rendszerek szükségesek, de nem elégségesek a jövőbeni kiválasztáshoz.
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Egyre sürgetőbb egy olyan, kompetenciaalapú beválás vizsgálat kimunkálása, ami
nemcsak missziókra, hanem szolgálati beosztásokra is figyelemmel van”. Ennek
eredményeit felhasználva nyílik lehetőség a pszichikai alkalmasság vizsgálat kibővítésére,
hiszen a professzionális hadsereg profiljába beletartozik a misszióban szolgálatot teljesítő
katona képe is.
13.2.9.1.6.

A pszichológiai alkalmassági vizsgálatok rendszere.

A pszichológia felfogása szerint az alkalmasság az adott tevékenység elvégzéséhez, az
adott beosztás ellátásához szükséges általános és speciális adottságok, képességek,
készségek összességét jelenti. Az alkalmassági vizsgálatok célja tehát a várható
teljesítmény előrejelzése, az adottságok, képességek feltérképezése, a gyakorlatban ez
utóbbi ragadható meg igazán. A vizsgálat az egyéni tulajdonságok közötti különbség okait
és következményeit igyekszik feltárni az ember és a munkavégzés szempontjából. Az
alkalmassági vizsgálatok során elemzik a képességeket, valamint a személyiségjegyeket, és
összehasonlítják azokat a munkakörre jellemző kritikus értékkel.
Rókusfalvy (1979) szerint a pályaalkalmasság az egyén és a pálya potenciális, a beválás
pedig a valóságos megfelelését jelenti. Tehát önmagában az alkalmasság még nem jelenti
azt, hogy a jelölt ténylegesen is alkalmas lesz a munkaköri feladatok elvégzésére. A
beválás vizsgálat igazolja az alkalmasság vizsgálat eredményességét azáltal, hogy választ
ad arra, milyen mértékben eredményes a munkavégzés az adott beosztásban a huzamosabb
időn át alkalmazásban lévő személyeknél.
Csirszka (1977) szerint bevált az a személy, aki munkatevékenységét, foglalkozását,
szakmáját, hivatást életpályáján tartósan, eredményesen és harmonikusan tudja végezni a
foglalkozásában. A beválásnak nem egyetlen, de alapfeltétele az alkalmasság. A beválás
feltételei között maga az alkalmasság vizsgálat, a képzés csak egy-egy tényező, ugyanígy a
szervezeti
és
munkakörnyezet,
munkafolyamatok,
munkatársak,
vezetők,
teljesítményösztönzők és ezek összhatása is fontos szerepet játszhatnak az egyén
beválásában. Mivel az ember adottságai megismerhetők, a beválás valószínűségét meg
lehet állapítani, viszont a cselekedetek kiszámíthatatlansága nem engedi meg a beválás
abszolút biztonsággal történő előrejelzését.
A mai modern, mindennap alkalmazott alkalmasság vizsgálat alapja a munkakör alapos
elemzése, melynek része a munkavégzéshez szükséges élettani, fizikai és pszichés
képességek feltérképezése mellett a munkavégzéssel kapcsolatos teljesítmény-elvárások
szintjének és minőségének meghatározása, valamint a munkavállaló egyéni érdekeinek,
képességeinek, motivációjának figyelembe vétele is. Ezeknek a tényezőknek a
figyelembevételével alkották meg azokat a jelenleg használatos dinamikus modellű
pszichológiai alkalmasság vizsgálati eljárásokat, amelyek figyelembe veszik a munkáltató
és a munkakör kívánalmait és a jelentkező képességeit, személyiségét, motivációit és
attitűdjét, elvárásait, amelyek jól mutatják, hogy bármely tényező megváltozása
befolyásolja a munkavégzés eredményességét, az egyén jóllétét, munkavégzési
összhangját.
13.2.9.1.7.

Az alkalmasság vizsgálatok módszerei:

– képesség- és intelligenciatesztek,
– egyéb tesztek (érdeklődést, értékrendszert, a motivációs irányultságot mérő
eljárások),
– munka-minta tesztek,
– mini-munkatréning és értékelési megközelítés vagy tanulóképesség teszt,
– projektív személyiségtesztek,
– személyiség-kérdőívek,
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– objektív önéletrajzi adatok (biodata),
– beszélgetés vagy (felvételi/kiválasztási) interjú (exploráció),
13.2.9.1.8.

A magyar honvédség általános katonai pszichikai alkalmasság vizsgálati
eszközei.

Az általános katonai pszichológiai alkalmasság vizsgálati eszközök, melyek a
taníthatósági, tanulási-értelmi képességeket, az ép személyiségszerkezet meglétét és egyes
részképességek szintjét vizsgálják:
– EYSENCK: A gondolkodás és ismeretanyag szintjét vizsgálja. Nem a műveltséget
méri, hanem azt, hogy problémahelyzeteket hogyan tud megoldani a személy,
intellektuális képességei jól funkcionálnak-e, intellektuális kapacitása, plaszticitása
milyen szinten áll.
– MTVT MŰSZAKI ÉRTELMESSÉG TESZT: A teszt a műszaki értelmesség
vizsgálatára szolgál. Olyan feladatokat tartalmaz, melyek megoldása a logikai
képességek speciális műszaki jellegű és műszaki előképzettséget nem igénylő
problémákra való alkalmazást igényli.
– FIGYELEMVIZSGÁLÓ
TESZTEK:
Papír-ceruza
tesztek,
melyek
figyelemkoncentrációt és szelektív figyelmet vizsgálnak. Lehetőséget adnak a
figyelem minősége, terjedelme, a monotónia tűrés mérésére.
• Pieron-teszt. Papír-ceruza teszt, mely egyénileg és csoportosan is végezhető. Az
egyik legelterjedtebben ismert és alkalmazott figyelemkoncentrációt és szelektív
figyelmet vizsgáló teszt. Használata elsősorban olyan pszichológiai
vizsgálatokban javasolt, ahol az általános mentális képességek felmérése
szükségszerű, vagy olyan speciális vizsgálatokban, ahol a figyelmi tevékenység
ellenőrzése a cél.
– Szenzomotoros funkciókat és képességeket vizsgáló műszerek
• Digitális tachisztoszkóp: A műszer segítségével megállapítható a figyelem
terjedelme, és jól tanulmányozható, hogy milyen teljesítményekre képes az ember
érzékelése rövid ideig tartó ingerek esetén. Emellett a műszer a fáradtság
kimutatásához is hasznos adatokat szolgáltat. Alkalmas rövid idejű memória
megbízható mérésére is.
• Szenzométer: A műszer a szenzomotoros funkciók vizsgálatára leggyakrabban
használt különféle reakcióidő-típusok mérésére (egyszerű, választásos és szelektív
vagy összetett) alkalmas. Manipulációs elemei révén alkalmas kétkezes, egykezes,
lábbal történő, illetve kéz-láb együttes reagálása összehangoltságának,
pontosságának és gyorsaságának vizsgálatára.
• Útvonalkövető szimulátor: Különleges gépjárművezetők alkalmasságának
megállapítására szolgál. Olyan szituációba helyezi a vizsgálati személyt, ahol a
megszokott „rutin” eszközök használatával (kormánykerék, pedálok) egészen más
jellegű feladatot kell elvégezniük.
• Kézkoordináció-vizsgáló (Omega szupport): A kézkoordináció-vizsgáló
készülékkel a két kéz látással ellenőrzött mozgáskoordinációja, a finom
manipulatív tevékenység pontossága és gyorsasága vizsgálható. Az adatok
tájékoztatást adnak a vizsgált személy munkavégzésének pontos, precíz, figyelmi
koncentrációjáról, feszültség- és monotónia tűréséről.
• Számítógépes stabilométer: A számítógépes állásbiztonság-vizsgáló készülékkel a
vizsgált személy saját egyensúlyészlelése, testtartásának stabilitása és komplex
teljesítménye vizsgálható.
• Mikromanipulációs tremorméter: Piezoelektromos érzékelővel működő műszer a
tremor jelenségekre jellemző kéz-, vagy ujjremegések számának
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(frekvenciájának), a remegések nagyságának (amplitúdójának) mérésére és a
remegések amplitúdó szerinti szelektálására szolgál.
• Logikai piramis: Pszichotechnikai eszköz, amely a gyakorlati problémamegoldást
és a gondolkodás sajátosságait vizsgálja konkrét cselekvési helyzetben.
• Mélységlátás-vizsgáló: Térmélység érzékelésének minőségét vizsgálja,
másodlagos kritériumok kiküszöbölésével. Közeli, valamint távoli fix-pontok
beállításával a mélység, távolság pontos érzékelése mérhető.
Személyiség teszek és kérdőívek.
• A személyiség különböző faktorainak, jellemzőinek meghatározására szolgálnak,
mint pl. a dominancia, szociabilitás, önelfogadás, frusztráció tolerancia,
teljesítmény iránti igény, érzékenység, izgathatóság, személyiség flexibilitása,
neuroticizmus, extro-/introverzió stb. (Brengelmann, FPI, CPI, S-300, ASZVEK,
TCI, PIK, MMPI, BFQ)
• Brengelmannn-féle Személyiségvizsgáló Kérdőív: A személyiség-kérdőív 3
személyiségdimenziót emel ki 50 kérdés segítségével. Ezeknek a dimenzióknak a
mérésével meghatározható, hogy a személy hol helyezkedik el ezekben a
dimenziókban a saját csoportjához képest.
• Freiburgi Személyiség-kérdőív: FPI (Freiburger Persönlichkeitsinventar): 12
faktoros, többdimenziós személyiségvizsgáló módszer, amely a klinikai és a
normál (nem klinikai) diagnosztika területén egyaránt alkalmazható. Az FPI
személyiség inventár domináns módon a magatartás ösztönző, szabályozó
tényezőire világít rá, illetve a teszt produkciófelületébe tartozó emocionális
tényezőin keresztül a magatartás szervező és végrehajtást szabályozó funkcióinak
módosító tényezőit méri.
• Projektív vizsgálóeljárások: Kiegészítő vizsgálat során opcionálisan
használatosak. (Szondi-, Lüscher-, Rorschach-próbák).
Érdeklődés vizsgálat.
• Zuckermann Szenzoros Élménykereső Kérdőív: A. M. Zuckermann 1961-ben
fejlesztett ki a Szenzoros Élménykeresési skálát, (Sensation Seeking Scale SSS
IV.), ami 14 kérdésből áll és a szenzoros élménykereső magatartás preferáltságát
méri.
• Motiváció-kérdőív: A kérdőív segítségével a pszichológus képet kap a személy
irányultságáról (az általa választott pályával kapcsolatosan). A 16 motivációs
mező pontszámai alapján lehet a főmotivációra következtetni.
Exploráció, anamnézis: A pszichológussal történő beszélgetés során a vizsgálati
személy kikérdezésével az egyéni tapasztalatok összegyűjtése, életvezetési
sajátosságok, beállítódások feltérképezése történik meg.
Orvosi vizsgálatok: A katonai alkalmassági vizsgálatokon alkalmazott orvosi
vizsgálatok általános belgyógyászati, sebészeti-ortopédiai, szemészeti, fül-orrgégészeti, ideggyógyászati, urológiai, bőrgyógyászati, laboratóriumi, radiológiai, nők
esetében nőgyógyászati szakvizsgából áll, melynek követelményrendszerét az
Egészségügyi Alkalmassági Szabályzat tartalmazza.
Fittségi vizsgálat: A fizikai állapotfelmérés a következő összetevőkből áll: 3200 m
futás, fekvőtámasz teljes karhajlítással, felülés fekvő helyzetből. A katonai
főiskolákra jelentkezőknél ezeken felül: húzódzkodás, úszás, vita maxima vizsgálat.

13.2.9.1.9.

Az IRM rendvédelmi állományaiban alkalmazott, személyiségtényezőkre és
képességekre vonatkozó vizsgáló módszerek.

Vizsgált személyiségjellemzők: érett, integrált személyiség, reális önértékelés, magas
szintű pályamotiváció, céltudatos és kontrollált agresszió, alacsony szorongási szint, de
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nem teljes szorongásmentes állapot, a feszültség kezelésének és elaborációjának magas
szintje, képesség csapatmunkára
Kötelezően előírt vizsgálati módszerek: Exploráció (foglalkozástörténet, életvezetés,
élethelyzet), CPI vagy MMPI Konfliktusmagatartást vizsgáló kérdőív (Thomas Killmann)
Ajánlott vizsgálati módszerek: Szondi-teszt, Rorschach-teszt, Zulliger-teszt, Ullrich-féle
kérdőív, Buss-Darkee-kérdőív, Anger-expression-skála, OIS pályaidentitás-skála, Gordonféle értékítélet-skála.
Vizsgált képességjellemzők: gyors helyzet felismerési készség, átlagosnál jobb logikaikombinatív készség, gyors reagálás (rövid reakcióidő), jó és egyúttal tartós figyelmi
képesség, jó megosztott figyelmi képesség nagy mennyiségű energia gyors mozgósításának
képessége.
Kötelezően előírt vizsgálati módszerek: IST vagy MAWI, Pieron, P-R méter, disztributív
figyelemvizsgáló.
Ajánlott vizsgálati módszerek: OTIS II., Eysenck, D2, Révész-Nagy, Raven-féle
progresszív mátrixok, szervezési teszt.
13.2.9.1.10.

Mesterséges intelligencia, szakértői rendszerek.

A mesterséges intelligencia (MI) olyan nem humán intellektus, amely képes úgy eljárni,
ahogyan azt az emberektől várnánk el. Hogy ez sikerül-e, azt például az ún. Turing-teszt
alapján dönthetjük el, amely azt vizsgálja, hogy a géptől kapott válaszok
megkülönböztethetőek-e az emberiektől.
A MI kutatása interdiszciplináris, az informatika és a pszichológia eredményeit is
hasznosítja a számítógép segítségével. Célja az emberi gondolkodás modellezése, a
természetes intelligencia kiegészítése, segítése, illetve helyettesítése. Rohamos fejlődése
következtében – melyet részben a számítógépek teljesítményének robbanásszerű
növekedése is elősegített – egyre összetettebb problémák megoldására nyújt lehetőséget.
Futó (1999) a MI főbb alkalmazási területeit a következő csoportokba sorolja: szakértői
rendszerek; mesterséges látás; természetes nyelvmegértés; gépi tanulás.
A MI kutatása jelenleg az általános problémamegoldás helyett elsősorban a speciális
heurisztikák, és a MI fogalomkörébe tartozó ún. tudásalapú rendszerek (TR) erősen
specializált, leszűkített problémakört kezelő képviselői, a szakértői rendszerek (SZR) köré
összpontosul. Sántáné-Tóth (2000) a következőképpen jellemzi ezeket: „A tudásalapú
rendszerek (KBS: Knowledge-Based Systems) olyan MI programok, amelyek újszerű
programstruktúrával rendelkeznek: a problématerületet leíró ismereteket a rendszer többi
részétől elkülönített komponensben, az ún. tudásbázisban tárolják. A tudásalapú rendszerek
közül azokat, amelyek szakértői ismeretek felhasználásával magas szintű teljesítményt
nyújtanak egy szűk problémakör kezelésében, szakértői rendszereknek (SZR -ES: Expert
Systems) nevezzük”.
Vass (2000) összefoglalása alapján a szakértői rendszerekről elmondható, hogy:
– egy-egy szakma ismereteinek birtokában szakértőkhöz hasonló módon viselkednek,
– megindokolható döntéseket hoznak,
– intelligens tanácsot adnak,
– olyan problémák megoldásában is felhasználhatók, amelyek általában emberi
szakértők közreműködését igényelnék,
– felfoghatóak modellként, mely egy szakma legavatottabb művelőinek tudását
képviseli.
Rendszerint ismeretbázisból, következtetőgépből és felhasználói felületből épülnek fel. Az
ismeretbázis a világról való ismeretek szimbolikus reprezentációit tartalmazza. A
következtetőgép szabálykezelést végez, és felismeri az összefüggéseket. A felhasználói
felület pedig olyan számítógépprogram, amely lehetővé teszi a gép és a felhasználó
kommunikációját.
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Sántáné-Tóth (2000) a szakértői rendszereket négy nagyobb részre bontja: ismeretbázisra
és következtetőgépre, ezen felül az ideiglenes információt tároló munkamemóriára és a
magyarázó alrendszerre, amely a felhasználó számára megindokolja a szakértői rendszer
döntéseit, illetve lehetőséget biztosít további kérdések feltevésére.
Brown és O'Leary (1995) a felhasználói felületen és a következtető gépen felül elkülönülten
kezeli az adatbázist (database) és az ismeretbázist (knowledge base). Az előbbi a rendszer
számára jelentőséggel bíró adatok egy részét tartalmazza, és csatlakoztatható külső
adatbázisokhoz. A rendszer szempontjából az ember is ilyen külső adatbázisnak tekinthető.
Az ismeretbázisban kap helyet a problémamegoldó ismertek nagy része. A láncba
rendezhető („ha A, akkor B, haB, akkor C”) szabályok a „ha egy feltétel teljesül, akkor
végezzen el egy feladatot” mintát követik. Általános érvényű aranyszabályok, specifikus, a
priori szabályok és heurisztikák is segítik a gép döntéshozatali munkáját.
A MI (és a SZR-ek) hatékonysága, felhasználhatósága a problématerület szűkítésével,
minél egyértelműbben definiált szabály- és kategóriarendszerek mellett növekszik. A
komplexitás és a kategóriák átfedései magyarázhatják, hogy míg a SZR-ek számos
szakterületen (még az orvostudományban is) gyors ütemben terjednek, a pszichológiában
ritkábban találkozunk velük.
13.2.9.1.11.

A szakértői rendszerek felhasználhatósága a katonaság és a rendvédelmi
szervek alkalmasság vizsgálatain.

József (1999) szerint a rendőri, katonai alkalmassági vizsgálatok során használt vizsgálati
módszereknek és eszközöknek több követelményt célszerű figyelembe venniük:
– ne vegyenek igénybe hosszú időt,
– sok hasznos információt nyújtsanak a vizsgált személyről,
– legyenek gyorsan értékelhetőek,
– széles körű összehasonlításra adjanak lehetőséget,
– eredményeik segítsék a szakembert a vizsgált személy minősítésében,
– ne legyenek nagyon drágák.
A projektív rajzvizsgálatok nagyban megfelelnek ezeknek a követelményeknek, ugyanis:
– a rajztesztek egyetlen találkozás alatt, gyorsan és egyszerűen felvehetőek,
– nem igényelnek speciális eszközöket vagy műszereket,
– különösebb előképzettség nélkül, intuitíven is sokat elárulnak az adott
személyiségről,
– teljes kiértékelésük is csak igen rövid időt vesz igénybe a megfelelően képzett
vizsgálatvezető számára (a szakértő a rajzra ránézve rögtön meglátja a lényeget),
– különböző célokra számos változatuk létezik,
– alkalmasak nemcsak egyszerűbb képességvizsgálatokra, de bizonyos pszichiátriai
vagy neurológiai megbetegedések korai felismerését is elősegítik,
– nyitott, projektív jellegük miatt a személyiség olyan mély rétegeibe nyerhetünk
bepillantást, amelyek más feltáró módszerekkel nem, vagy csak hosszú idő alatt
lennének elérhetőek,
– ismételt tesztfelvétel során a rajzok a személyiség változásait érzékenyen követik.
A fenti követelményeknek a szakértői rendszer is megfelel, hiszen:
– a rajzok elkészülte után – amennyiben a vizsgálatvezető előzetesen megismerkedett a
szempontrendszerrel – az értékelés rövid időt vesz igénybe;
– a rendszer koherens szakértői véleményt közöl (szöveges vagy táblázatos formában),
a diagnosztizált személyiségjegyeket pedig sorba rendezi, és diagram formájában
megjeleníti, az eredmények nagyban segítik a szakembert a vizsgált személy
minősítésében;
– a SZR-ek alkalmazásának jelentősebb anyagi terheit a számítógép(ek) beszerzése, ill.
karbantartására, a felhasználók oktatása, valamint a SZR megvásárlása jelentik,
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amely azonban ezen túl gyakorlatilag ingyen, akár napi 24 órában egyenletes
teljesítménnyel, az embernél gyorsabban és megbízhatóbban végzi munkáját.
A katonapszichológiának a személykiválasztásban, a képesség- és alkalmassági
vizsgálatok során a pszichometria módszereit kell alkalmaznia. Az ESPD, illetve a
létrehozott MDZT szakértői rendszer ennek a kritériumnak is megfelel. A pszichometriai
reliabilitást a fent leírt módon valósítja meg.
13.2.10. Kilenc szűrőn át vezet az út az NBH-ba476.
A Nemzetbiztonsági Hivatal vonzó munkaadó; minden évben csaknem annyian jelentkeznek,
mint ahányan a hivatalban dolgoznak. A több, mint ezer embert foglalkoztató szervezet
művelt, intelligens, kreatív, fiatal diplomásokat vár, akiknek kilencfokozatú felvételi eljáráson
kell bizonyítaniuk alkalmasságukat.
A jelentkezők önéletrajzát írásszakértő vizsgálja meg, majd a biztonsági ellenőrzést követő
első feladat a műveltségi teszt kitöltése és az esszéírás. Ezután pszichológiai és IQ-teszt
következik. A következő fordulóban a jelöltnek egy beszélgetésen kell meggyőzőnek
mutatkoznia: érdemes arra, hogy csatlakozhasson a szervezethez. Ezt követően kerül sor a
poligráfos hazugságvizsgálatra, amelynek során már buktak le olyanok, akik nem csak
munkavállalási szándékkal vették célba a hivatalt – derült ki a tárcánál tartott tájékoztatón.
Ha a jelölt a poligráfos teszten is megfelel, orvosi vizsgálat és C típusú átvilágítás következik
– a többi között az is fennakad a rostán, akinek oldalági rokonáról derül ki, hogy köztörvényes
bűncselekményt követett el. A homoszexualitás csak akkor kizáró ok, ha valaki megkísérli
titokban tartani, és ezáltal esetleg zsarolhatóvá válik.
Az elmúlt években felvett munkatársak átlagos IQ-ja 128 volt. – Ez a munka folyamatos
intellektuális kihívás, ám a sikert nem lehet másokkal megosztani. A munkatársakról olykor
családtagjaik sem tudják, hol dolgoznak. – tette hozzá, Munkájuknak legtöbbször éppen az az
eredménye, hogy nincs „eredmény”, hiszen feladataik jó része a prevencióra irányul.
A hivatal munkatársainak 42 százaléka nő – a sajtóbeszélgetésen bemutatkozó hölgy, aki a
nevét nem mondhatta el, kiemelte, hogy a női megérzésnek, a női tulajdonságoknak nagy
szerepük van a hivatalnál végzett munkában.
A hivatal másik két, a sajtótájékoztatón bemutatkozott munkatársa kiemelte, hogy saját
elhatározásukból jelentkeztek a szervezethez, egyiküknek sem volt belső kapcsolata.
13.2.11. A nemzetbiztonságot meghatározó képzési rendszer szükségessége
A nemzetbiztonsági képzést felsőfokon illetve egyetemi szinten is meg kell őrizni, sőt az
igényeknek megfelelően tovább kell fejleszteni. Egy szakterületen az egyetemi képzés
fenntartása megerősíti és jellemzi az adott ország értékítéletét egy-egy szakterületről, így a
nemzetbiztonságról is. Az utánpótláshoz szükség van ilyen, felsőfokon alapozó és tudományos
képzésre is, a szolgálatokban meglévő operatív, műveleti képzés mellett. A Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának Nemzetbiztonsági
Tudományszakán folytattam tanulmányokat és több évet töltöttem kutatómunkával. Emiatt
jelentős tapasztalatom van ahhoz, hogy felhívhassam a figyelmet a következőkre: célszerű
lenne ezt a képzési formát nappali és levelező formában is tovább erősíteni. A
nemzetbiztonsági képzés magas színvonalú, de tovább kellene fejleszteni, szélesíteni, különös
tekintettel a polgári titkosszolgálatokkal történő együttműködés kialakítására, erősítésére is.
Ezt a polgári titkosszolgálatokkal kötendő együttműködési szerződésekkel lehetne erősíteni,
kiegészítve ilyen jellegű tantárgyakkal, hallgatókkal és előadókkal is. Ehhez természetesen az
érintett szakminiszterek és oktatási vezetők szándéka és egyetértése szükséges.
A magyar katonai és rendvédelmi, összefoglalóan biztonsági szakemberek képzési rendszerét
felül kellene vizsgálni és harmonizálni. Ehhez a következő XXI. századi, komplex biztonsági
személetből kell kiindulni.
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Első közelítésben tekintsünk el, hogy a történelem, a társadalmi gyakorlat és a belpolitikai
beidegződések során mit szoktunk meg, azaz tekintsünk el az évszázad óta megörökölt katonai
és rendvédelmi struktúrától, ami a jelenlegi képzési rendszert is determinálja.
Az egységesebb szemléletű és szerkezetű képzéshez induljunk ki azokból a jelenlegi és
belátható, jövőbeni feladatokból, amelyeket a bel- és külföldi biztonsági kihívások,
kockázatok és veszélyek generálnak. Eddig ezeket hagyományosan úgy osztottuk fel, hogy
katonai, rendőri, nemzetbiztonsági, vám-pénzügyőri, katasztrófavédelmi, stb. Most
emelkedjünk ezen felül és kezeljük úgy, hogy vannak biztonsági, védelmi feladatok, amelyek
olyan biztonsági szakembereket igényelnek, akik kell, hogy rendelkezzenek általános és szinte
azonos biztonsági alap- esetleg középfokú biztonsági ismeretekkel és csak a szakosodásuk
során orientálódnak a speciális biztonsági szakágakhoz. Ezek hasonlóak lehetnek, mint a
jelenlegiek, de a történelem során kialakult átfedések és elkülönülések miatt módosítanunk is
kell ezeket, mert már egyre kevésbé jelennek meg tisztán a katonai, rendőri, vám-pénzügyőri
és nemzetbiztonsági események, ügyek, feladatok. Például a jövőbeni szakosodások lehetnek:
– katonai, de leválasztva az alábbi szakágakba tartozókat;
– rendőri, de leválasztva a többi szakágakba tartozókat;
– határvédelmi, de leválasztva a többi szakágakba tartozókat;
– nemzetbiztonsági, azaz titkosszolgálati, de leválasztva a többi szakágba tartozókat;
– vám- és pénzügyőri, de leválasztva a többi szakágakba tartozókat;
– katasztrófavédelmi, de leválasztva a többi szakágakba tartozókat;
– tűzoltási, de leválasztva a többi szakágakba tartozókat;
– más szakágak.
Pontosan meg kellene fogalmazni az egyes biztonsági szakágak működési területeit, a múlt, a
jelenlegi szabályozás és a megszokás kényszerei nélkül. Ezeket áttekintve a feladatokhoz
igazítani, az átfedéseket minimalizálni, a réseket lefedni. Ebből kellene kialakítani az oktatásiképzési rendszert alap-, közép- és felsőfokon, kiegészítve a tudományossággal is. Ennek
fontos alapját képezhetné a teljes magyar védelmi-biztonsági struktúra korszerűsítése,
átalakítása.
Ezzel kialakíthatnánk egy egységes biztonsági szakemberképzést, a XXI. századi biztonsági
feladatok optimális ellátásához.
Ez nem zárná ki azt, hogy az országban több intézmény is foglalkozzon biztonsági
szakemberképzéssel, de csak olyan követelmények mellett, melyek nagy valószínűséggel
biztosíthatják a megfelelő színvonalat.
13.2.11.1.

A magyar nevelés és oktatás rendszerének újjáépítése477

Az oktatás mind az egyén, mind az egész nemzet számára a legfontosabb hosszú távú kitörési
esélyt jelenti jelenlegi, válságokkal terhelt helyzetünkből. A nevelési-oktatási folyamatnak
segítenie kell a kiváló polgárok felnevelését, és támogatnia kell a kultúra és a tudomány
leendő kiválóságainak fejlődését is. Ez a kettős stratégia eredményezhet egy olyan,
felkészültségében versenyképes, testileg és lelkileg egészséges társadalmat, amelyet
nemzetközileg is magas szinten jegyeznek. Elengedhetetlen tehát a nemzet egészének
elhatározása arra, hogy a nevelés-oktatást és annak feltételrendszerét javítani kell. E
folyamatban igen fontos annak a felismerése, hogy az oktatási rendszer minőségalapú
újjáépítéséhez a hatékonyság növelése mellett többletforrások is kellenek.
Az elmúlt évtizedekben az iskolát körülvevő világ alapvetően megváltozott. A családok
meggyengülése és számos korábbi közösségi forma felbomlása számottevően hozzájárult a
mára általánossá váló értékválság kialakulásához. Az iskolában a jogok és kötelességek
rendszere megbomlott. Az egyéni jogok és lehetőségek túlzott hangsúlyozása mellett a
közösségért érzett felelősség és a kötelességek teljesítése háttérbe szorult. A könnyen
elérhető információ mennyisége a sokszorosára nőtt. Az információtengerben azonban az
összefüggéseket is értő tudás sokszor elvész. A mindennapossá váló váratlan helyzetek
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sokkal változatosabb problémamegoldó készségeket igényelnek. Emiatt egy-re jobban
felértékelődik az egyéni készségtár és kreativitás szerepe, ami a pedagógusoktól az általános
emberi értékeknek és a közösségépítésnek a korábbinál jóval magasabb komplexitását
követeli meg. Egyre markánsabban körvonalazódó elvárás, hogy legyen az iskola egy olyan
sziget, amely őrzi az értékeket, és szeretetteljes, a pozitív énképet gazdagító közösségi
élményeket adjon.
A magyar oktatási rendszer az elmúlt harminc évben olyan gyors változássorozaton ment
keresztül, amelynek igényei és elképzelései az oktatási rendszert kiérleletlenül,
összecsiszolatlanul, sok esetben egymásnak részben ellentmondd hullámokban érték el. A
változások elvárt üteme a legtöbb esetben illuzórikusan gyors volt. Az oktatás
finanszírozásának jelenlegi rendszere hibás, mivel a fejkvóta egyenlősítésével felülírja a
minőségigényű, komplex értékelést. A fejlesztésekben túlzottan elterjedtek a pályázatos
formák, amelyek a legjobbaknak további lehetőségeket adnak, de nem teszik lehetővé a
pályázatírásra képtelen, legrosszabb helyzetben lévő intézmények fejlődését. Ez tovább
fokozza az oktatás színvonalának nagyfokú egyenetlenségét.
A magyar felsőoktatást egymást követő hullámokban érte el a kampány-szerűen végrehajtott
tömegesedés; intézményi összevonás; normatív finanszírozás; bolognai típusú képzés és
felvételi rendszer változás. A beérkező hallgatók tudásszintje drámaian csökkent. Ennek
egyik fontos oka, hogy a jelenlegi érettségi-felvételi rendszer nem a teljesítésre, hanem a
teljesítményminimumon maximalizálható felvételi pontszám megszerzésére ösztönöz. E
hatások összessége miatt a magyar felsőoktatás minősége számottevően romlott. A
magyarországi diplomák értéke erősen differenciálódott, mára sokuk versenyképtelenné és
hiteltelenné vált. A képzés szerkezete – különösen a bolognai átalakítás miatt – sok helyütt
indokolatlanul szétdarabolódott, aránytalan lett. A ténylegesen megvalósuló képzés
minőségét nem ellenőrzi senki. A felsőoktatás jelentős része mind hazai, mind nemzetközi
méretekben a küldő és a fogadó intézményektől elzártan működik. A felsőoktatási
intézményrendszernek mind az irányítási rendje, mind pedig (különösen aggasztóan) a
finanszírozási struktúrája nem mérsékli, hanem erősíti a fenti káros hatásokat. A fentiek
összegzéseként: a felsőoktatás egészét tekintve ma Magyarországon vészhelyzet van.
A nevelés és oktatás célja az, hogy a tanuló szilárd értékrenddel bírd iskolai képzésekben,
kezdeményezően és sokoldalú segítséget kapva tanuljon, a képességei maximálisan
kifejlődjenek, és az egyéniségének megfelelő legtöbb rendszerezett tudást szerezzen. Ennek
elérésére az alábbi, kiemelten fontosabb tennivalókat:
– a nemzet fejlesztési stratégiájának részeként hosszú távú, stabil, kiszámítható,
konszenzuson alapuló oktatási stratégia kialakítása;
– az iskolai közösségek és a kulturálisan domináns pedagógusok értékőrző,
értékközvetítő, értékteremtő szerepének megerősítése;
– a pedagógusjelölteknek a magyar felsőoktatás irigyelt elitjévé válása; annak elérése,
hogy húszéves távlatban a magyar iskolákban csak kiváló pedagógusok taníthassanak;
– a pedagógusok megbecsültségének, szakmai, emberi fejlődésének segítése;
– az értékekre és a sikerek elismerésére való koncentrálás a hátrányok és kudarcok
hangsúlyozása helyett;
– az oktatási intézmények független értékelési rendjének kialakítása; az eltérő
színvonalon oktató intézmények differenciált támogatása; a finanszírozási és az
oktatásfejlesztési alapelvek teljes körű átgondolása;
– az oktatási rendszer méltányosságának és integrációjának növelése a diákok sok
esetben erőltetett integrációja helyett; intézményre szabott, célzott program az
alacsony színvonalú nevelő-oktató munkát végző intézmények segítésére;
– a nemzeti stratégia kiemelt elemeként a szakképzés szerkezetének, pedagógiai
tartalmainak, irányítási és finanszírozási rendszerének meg-újítása;

968/1098

13. A nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőnk biztosítékai

– a felsőoktatásban folyó képzések minőségének növelése; a bolognai rendszer és a
kreditrendszer felülvizsgálata; a hallgatói közösségek megerősítése; a felsőoktatás
teljes irányítási és finanszírozási rendszerének átgondolása.
Hazánkban nem a térség legolcsóbb, hanem a leghatékonyabb oktatási rendszerét kell
létrehozni a következő 10-20 évben. Az ország felelős irányításának olyan költségvetési
gyakorlatot kell folytatnia, amely a mindenkori gazdasági helyzetnek megfelelő
felelősséggel, de a lehetőséghez képest erőn felül finanszírozza az oktatást. A nevelésoktatás kiemelt fejlesztése a válságból való kilábalás hosszú távú nemzetstratégiájának egyik
legfontosabb eleme, olyan közügy, amelyben az aktív részvétel minden érintett – végső soron az
egész magyar társadalom – közös feladata.
13.2.11.2.

A magyar nemzetbiztonsági képzés egy lehetséges alapkoncepciója - 2003478

A Nemzetbiztonsági Szolgálatok képzési rendszerének kialakításánál, a jelenleg követett
rendszer korszerűsítésénél az érvényes jogszabályokon túl a Magyar Köztársaság
külpolitikájának, biztonság- és védelem-politikájának, biztonsági és védelmi stratégiájának
változásaiból adódó követelményeket, a Szolgálatok működését meghatározó
szabályzórendszereket, a konspiráció szabályai szerint sajátosan és meglehetősen
differenciáltan kiépített szervezeti- és állománystruktúrákat is figyelembe kell venni.
Alapvető igény, hogy a Nemzetbiztonsági Szolgálatok állományában – alaprendeltetésükből,
fő feladataikból adódóan, hogy a velük szemben támasztott magas szintű elvárásoknak,
követelményeknek a lehető legjobban legyenek képes megfelelni – csak speciális attitűddel,
magas szintű általános műveltséggel, szakmai és nyelvi felkészültséggel, valamint fizikai,
pszichikai és egészségügyi adottságokkal rendelkező személyek kerüljenek, dolgozzanak. Ez
a komplex, igen magas elvárás már magában előrevetíti annak szükségességét, hogy a
Nemzetbiztonsági Szolgálatok (jövőbeni) tagjai toborzásánál, kiválasztásánál igen
körültekintően járjunk el, illetve képzésük során biztosítsuk a munkavégzéshez szükséges
speciális ismereteket.
A toborzás és kiválasztás során – a megfelelő személyiségi jegyek alapos vizsgálata mellett
– célszerű képzettségi alapszinteket (felvételi követelmények) is meghatározni. A
Nemzetbiztonsági Szolgálatok állományába kerülés feltételeként célszerű a középiskolai
érettségit, mint alapot megjelölni. Minden további képzésben való részvételt a rendszerben
kialakított megelőző színt eredményes teljesítéséhez célszerű rendelni.
„Pályamodell”-ben gondolkodva tehát a képzési rendszernek át kell fognia a kiválasztástól
az orientáláson, az átképzésen és szakosításon, az egész folyamatot végig kísérő nyelvi
felkészítésen át egészen a továbbképzésig, vezetőképzésig/továbbképzésig a teljes
nemzetbiztonsági pályafutást, maximálisan figyelembe véve a Szolgálatok speciális, saját
lehetőségeit meghaladó polgári és katonai posztgraduális (doktori) képzés formáit is.
A rendszerváltozást követően megváltozott oktatási rendszert célszerű tovább közelíteni – a
már 1997-től megkezdett úton – a NATO országokban folyó tanfolyamrendszerű képzéshez,
azaz a „pályakezdők felkészítésére” beléptető tanfolyamokat – orientálási fázis –, majd
szakmai alaptanfolyamokat – átképzési fázis –, szakosító tanfolyamokat, előmeneteli
továbbképző tanfolyamokat, vezetőképző és továbbképző tanfolyamokat, valamint
nyelvtanfolyamokat szervezni.
A kiválasztást követő beléptető tanfolyam célja, hogy az adott Szolgálathoz kerülő állomány
felkészítse a nemzetbiztonsági szolgálathoz való tartozásból adódó speciális
követelményekre és tevékenységekre, a velük szemben támasztott konspirációs és titoktartási
követelmények, elvárások teljesítésére és maradéktalan betartására. A tanfolyam során
ismertetni kell a foglalkoztatásukhoz szükséges személyzeti(személyügyi)-, munkaügyi-,
szociálpolitikai- és humánpolitikai rendelkezéseket, az adott munka sajátosságait, végzése
körülményeit. Képessé kell tenni őket az új munkahelyre történő gyors beilleszkedésre, a
velük szemben támasztott magasabb erkölcsi és emberi követelmények teljesítésére.
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A szakmai alaptanfolyamokra már az adtaszerzés és feldolgozás, a belső biztonság és
koordináció, a bel- és külföldi együttműködés szakterületeire kerülő munkatársak
kerülhetnek beiskolázásra. Célja felkészíteni a hallgatókat a szakbeosztások ellátására, a
szakmai munkavégzés alapvető fogásainak, módszereinek elsajátítására, gyakorlás útján
megfelelő jártasság kialakítása.
Az alapismeretek elsajátítását követően a kiválasztott (minősített) állomány szakmai
szakosító/továbbképző tanfolyamon vehetnek részt, amelynek célja az adott terület
sajátosságainak megismerése.
A NATO szabályozásokhoz való közelítések szellemében a rangban és beosztásban való
előmenetelhez további tanfolyamokat kell eredményesen abszolválni.
A vezetőképzés és továbbképzés területén szükségessé vált a különböző vezetői kategóriák –
kezdő vezetői csoport: alosztályvezetők, osztályvezető helyettesek; haladó vezetői csoport:
osztályvezetők, főosztályvezető helyettesek; felsővezetői csoport: főosztályvezetők, igazgató
helyettesek, igazgatók – részére biztonság- és védelempolitikai elméleti kérdéseit taglaló
képzési rendszer kialakítása.
Az idegen-nyelvi képzés – mint a nemzetbiztonsági munka alapkérdése – kiemelt
jelentőséggel bír a Nemzetbiztonsági Szolgálatok képzési rendszerében.
A képzés során a munkaterületek különbözősége miatt célszerű különböző alrendszereket
vizsgálni:
– Szintek szerint elkülönülő képzés:
• alapszint: feldolgozó szakterületen végzendő (kisegítő) munkára képesítő képzés
• közép szint: önálló operatív munka végzésére képesítő képzés
• felső szint: irányító munkára képesítő képzés.
– Nemzetbiztonsági munka nemei szerint elkülönülő képzés:
• hírszerző képzés
• biztonsági (elhárító) képzés
– Szakterület specialitása szerinti képzés:
• humán adatszerző és értékelő szakterületi képzés
• technikai adatszerző és értékelő szakterületi képzés
• speciális szakképzés (mechanikus, vegyész, matematikus, informatikus, stb.)
A képzés valamennyi szintjén és formájában a szakmai ismeretek átadása mellett kiemelt
jelentőségű feladat az adott munkatárs személyiségének fejlesztése, a fejlődés figyelemmel
kísérése. Ez utóbbi feltételezi a teljes pálya során alkalmazott minősítések rendszerét.
A nemzetbiztonsági képzés általános formái napjainkban csak szűk keresztmetszetben
találhatók meg az állami oktatási rendszerben. Középfokon (középiskola) a rendőri
szakiskolai képzés tekinthető egyedüli formának, tartalmát tekintve ugyanakkor ez sem
elégíti ki a Szolgálatok igényeit. Felső fokú (főiskolai) képzés részben a ZMNE Bólyai János
Katonai Műszaki Főiskolai Karon, illetve a BM Rendőrtiszti Főiskolán valósul meg.
Egyetemi szinten a választék szélesebb, ugyanis a ZMNE-n Biztonság- és Védelempolitikai
szakon folyik katonák, rendőrök, határőrök, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tagjai,
valamint polgári személyek képzése, a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási
Egyetemen folyik védelemgazdasági, nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitikai képzés,
az ELTE-n nemzetközi jogi képzés, a Pécsi Tudomány Egyetemen nemzetközi jogi képzés,
amelyek mind jó alapokat biztosítanak a Nemzetbiztonsági Szolgálatok tagjai, illetve a
Szolgálatok munkájába bevonható személyek számára. (Célszerű lenne ezen intézmények
szakirányú képzési rendszerének harmonizálása, a Szolgálatok megfogalmazott igényei
szerint történő pontosítása!!)
Az elmúlt években egyes Szolgálatok részéről törekvések voltak integrált, vagy részben
integrált képzési rendszer kialakítására. Egyéni tanulmányi szerződések alapján biztosítanak
munkatársaik számára a polgári egyetemeken – az előbb említetteken túl – tanulmányok
folytatására, a Gábor Dénes Műszaki Főiskola Műszaki Informatikai Szakán, a Pécsi
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Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Humán Szervező
Szakán, a Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Szakán, a Miskolci Egyetem
Műszaki Informatikai Szakán.
A NATO, illetve a jövőbeni EU tagságunk várhatóan pozitív irányban alakítja a magyar
társadalom viszonyát a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó, a területen tanulmányokat
folytató hallgatókkal szemben, a nyugati demokráciákban ugyanis általánosan elfogadott
gyakorlat, hogy a politikai és a kormányzati életben szerepet vállalókkal (és nem csak a
Nemzetbiztonsági Szolgálatok tagjaival) szemben szinte követelmény az ilyen jellegű
végzettség.
Az igényeket kielégítendő a ZMNE 2002. szeptemberétől egyetemi kiegészítő képzési
indított katonai vezető szakon, katonai nemzetbiztonsági szakiránnyal. A szakirányt három
szervezet tartja fenn, a KFH, a KBH és a HM HVK Felderítő Csoportfőnökség. Ugyancsak a
ZMNE keretében működik a Biztonság- és Védelempolitikai Szak, amely egyetemi szintű,
okleveles biztonság- és védelempolitikai szakértő szakképzettséget biztosít.
Tekintettel a Nemzetbiztonsági Szolgálatok komplex, speciális feladatrendszereire, az ebből
adódó komplex felkészítési követelményeire várhatóan nem jelentkezik reális igény
egységes, állami képzési rendszer kialakítására, a szerteágazó feladatrendszer igényeiből,
követelményeiből adódóan a Szolgálatok várhatóan csupán részleges integrációban lehetnek
érdekeltek az állomány magas szintű és intézményes, megfelelően differenciált társadalomés hadtudományi kiegészítő és posztgraduális, valamint doktori képzése, a vezető
beosztásokhoz előírt főiskolai, egyetemi végzettségek megszerzése érdekében.
A Nemzetbiztonsági Szolgálatok részlegesen integrált és intézményesített képzési
rendszerének kialakításához – amelyet a nemzetközi folyamatok globalizációja
következtében az egységes nemzetbiztonsági szemléletalakítás és az együttműködési
gyakorlat jelentős korszerűsítésének sürgető igénye mozgat – szükséges a megfelelő
egyeztetések végrehajtása, hogy a számtalan, közös érdekű tevékenységen túli, ugyancsak
jelentős partikuláris, sőt különösen védendő, egyedi titkosszolgálati érdekek figyelembe
vételre kerüljenek. Várhatóan valamennyi szolgálat a „kombinált” képzési rendszer
létrehozásában érdekelt, ami mellett ugyanakkor biztosítani kell a szigorúan önálló bázison
folytatott szakképzést.
A Nemzetbiztonsági Szolgálatok képzési rendszerébe – az oktatási feladatok mellett
nagyobb hangsúlyt helyezve a nevelési célokra – célszerű az aktív szolgálatból már kivált
munkatársak bevonása, mind a képzési segédletek, tankönyvek, jegyzetek készítésében,
mind előadások, gyakorlati foglalkozások levezetésében.
13.2.11.3.

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemi képzés küldetése479

Az Egyetem képzési sajátossága: a védelmi szektorban és a missziós feladatokban
hatékonyan alkalmazható NATO/EU-kompatibilis elméleti és módszertani tudáskészlet
közvetítése. Az oktatás fókuszában a védelem had- és társadalomtudományi kérdései, a
társadalom valamint a védelem viszonyai állnak. A társadalom és humán tudományok
hozzáadott értéke a katonai vezető- (és nemzetbiztonsági) képzéshez: a korszerű
gondolkodás ösztönzése, a társadalomtudomány új eredményeinek megértetése,
humanizmus, kooperatív magatartás, a meglévő értékek kiaknázása.
A társadalomtudományi képzés célja azonban, nemcsak funkcionálisan hasznos
ismeretek/technikák közvetítése, hanem a vezetői képességek, jellemvonások, önismereti és
pedagógiai készségek fejlesztése is. Cél: a vezetői értékskálán jobb pozícióba hozni a
tiszteket és a civil szakembereket, azaz megalapozottan sikerorientált, teljesítmény elvű,
racionális gondolkodású vezetők képzése. Akkor hatékony a képzés, ha a katonai
tevékenység céljaihoz vezető elvek, koncepciók, módszerek, eljárások megragadását
biztosítja, fokozza a döntésképességet, a szerepekhez való sikeres alkalmazkodást.
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A nemzetek egymásmellettiségét lebontotta a tudomány, és egyre inkább európaivá válik. Az
európai feladatok csak közös kulturális teljesítményekkel valósíthatók meg. Jelenleg folyik
az oktatási, kutatási és fejlesztési terek, centrumok építése, amelynek részeként a
tagállamokban ki kell alakítani a közös biztonsági és védelmi kultúrát is. Ennek célja, közös
oktatási programokkal olyan civil, rendészeti és katonai képességek kialakítása, amelyek
alkalmasak a jövőben felmerülő komplex biztonsági kihívások kezelésére.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen folyó képzés stabil, akkreditált, elveiben,
eljárásaiban, módszereiben, tematikáiban tisztázott, szervezett és eredményes. Specifikuma,
hogy minden oktatási formát (BSc, MSc, doktori és tanfolyami) áthat a biztonság
problematikája. Az oktatás feladata: energiát adni, gondolkodóbbá tenni, mélyebben
belehelyezni a tanulót az összefüggések rendszerébe, és közelebb hozni a valósághoz. A
tapasztalatlan fiatalok társadalmi felkészítésében az oktatásnak meghatározó a funkciója. A
szocializáció, és gyakran az oktatás által beszűkített tudat egyensúlyát nem lehet fenntartani
(az ilyen tudatú emberek számára az élet „trükkök sorozatából összeragasztott nagy csel”). A
veszélyes gondolatokkal – talán az adott tárgyterületeknél a tanároknak, konzultatív
formában bevonva a hallgatókat –, többet kellene foglalkozni.
A minőségre épülő egyetemet végzett szakembert két dolog jellemzi: progresszivitás és
produktivitás (azaz egyfelől korszerű gondolkodás, a tudomány új eredményeinek
megértése, lojalitás, konszenzusra hangoltság, kooperatív magatartás, másfelől az értékek
kiaknázása, innovativitás, problémamegoldás).
A válságok újjáélesztik az előítéleteket, a gyűlöletet és a válság mélypontján mindezek
brutális tettekké válnak.
A modern háború is totális, de új jelenség, hogy kriminalizálja is a résztvevők egy részét. Az
egyre barbárabb tettek végrehajtásának esélye az elektronizált, digitalizált, kemizált technika
révén egyre nő. Említeni kell az élethalál, a szeretet-gyűlölet alapdualizmusait is.
A második világháborútól megfordult az évezredes trend: (1) A jogilag demokratikus
államok mérnek vereséget az antidemokratikus államokra. (2) A háború a politika folytatása
maradt, más eszközökkel (Clausewitz), ami a hadviselés (harcképesség) tekintetében
struktúra meghatározó: gondoljunk a diktátor és sorozott hadsereg, diktátor és profi
hadsereg, demokrata és profi hadsereg viszonyára. A politikai gondolkodás logikai alakzatai
kiegészültek: „nem elég csupán politikailag elítélni, fegyveresen fel kell lépni ellene”
formulával. (Hitler szempontjából kimondottan akadályt, gátat jelentett: az emberi
autonómia, a nemzetközi jog [a területi szuverenitás], az emberi értékek, az állam.) Az
autokrácia jellemzői változnak.
A fanatizmusnak igen sokféle formáját láthatjuk az emberi viselkedésben, gondoljunk a
politikai, vallási, technikai, küzdelmi változataira. Napjainkban a fundamentalizmus kapcsán
említhetjük meg ezt a jelenséget. Az egyes fegyveres iszlám csoportok fanatizmusa sokkolta
a Nyugatot. Az egyetemi képzésben a hallgatók megismerik a globális kihívások összetett
természetét, szemléletük és kezelésük elveit, eljárásait valamint a biztonsági stratégiákat,
amelyek összhangban vannak a NATO/EU-gyakorlattal.
13.2.11.4.

A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok diplomaterv, tudományos disszertáció
hasznosítása

A magyar felsőfokú illetve egyetemi képzés még mindig jó hírű, így a diplomatervek, PHD,
habilitációs, MTA doktori, stb. disszertációk, tanulmányok nagy értéket képviselnek. A
nemzetbiztonsági szolgálatoknak fontos érdekük ezek adatbázisának létrehozása,
kategorizálása, elemzése, értékelése. Egyrészt a szolgálatok utánpótlása érdekében. Másrészt
a tudományos témák esetleges védelme miatt. Harmadrészt a közvetlen titkosszolgálati
hasznosíthatóságuk miatt. Feltételezem, hogy ez ma még így nincs meg.
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13.2.12. A nemzetbiztonsági szolgálatok volt munkatársainak összefogása
A védelmi szektorból, de különösen a nemzetbiztonsági szolgálatoktól kikerült illetve
kikerülő, arra érdemes szakembereket össze kellene fogni valamilyen önkéntes és nem
kényszerjellegű, pártfüggetlen szervezetbe. Például a Magyar Hírszerzők és Kémelhárítók
Országos Szövetsége néven, egyesület, klub formájában. A szövetség célja lehetne, hogy –
tagjai szakmai múltjára és tapasztalatára alapozva – kikérje véleményüket bizonyos ügyekkel,
illetve feladatokkal kapcsolatban, bevonja őket az oktatásba, a stratégiai tervezésbe (az erre
alkalmasakat), és megakadályozza e jelentős szakmai „szürkeállomány” elkallódását; mivel
ezek a szakemberek óriási nemzeti értéket képeznek, melyet összefogottan hasznosítani
kellene. Egyes szolgálatoknak van ilyesféle szervezetük, de tevékenységüket úgy kellene
összefogni, hogy a különböző védelmi szektorok „öregjei” folyamatos kapcsolatban legyenek
egymással. A téma sajátsága, érzékenysége, jellege miatt alaposabb körbejárást igényel, de
szakmapolitikai előnyei is lehetnének. Megjegyzem, hogy 2003.05.26.-án megalakult a
Hírszerzési Tanulmányok Társasága, melynek szándékainál jelentős mértékben
visszaköszönnek vonatkozó anyagaim (pl. alapszabály tervezetem), de nem tölti be ugyanazon
szerepet, mivel például nem foglalkozik a kémelhárítás (NBH) és az NBSZ érintett
munkatársaival, más rendvédelmi szervezettel való együttműködéssel.
13.2.13. Új, integrált, védelmi - biztonsági szerkezeti modell480
Az új modell kialakításához, többek között felhasználtam a magyar honvédelmi és
rendvédelmi szervezeteknek a biztonsági kihívásokhoz, kockázatokhoz és veszélyekhez való
kapcsolódási mátrixát, mely az eddigi publikációm fontos része volt (az alkotás 1. számú
melléklete). Ebben a táblázatban súlyozott becsléssel mutatom be az egyes védelmi
szervezetek biztonsági felhívásokhoz és fenyegetettségekhez való kapcsolódását. A táblázat
egyik kiindulópontja az új, integrált, védelmi-biztonsági modellemnek.
A tudatos nemzetbiztonsági személet illetve gondolkodásmód által vezérelt komplex védelmi
tevékenység és struktúra jelenti a jövőnk biztonságát, a biztonságunk jövőjét.
A nemzeti értékeink és érdekeink védelme illetve érvényesítése integrált, átfogó és komplex
biztonsági szemléletet, stratégiai gondolkodást és rendszert igényel, különös tekintettel a
biztonsági környezetünkre.
Az anyag első változata 2006-ban készült, teljesen saját, önálló, pártfüggetlen
kezdeményezésemre, a biztonságunk hatékonysága érdekében, az akkori kormány figyelmébe
is ajánlva, de nem mutatkozott érdeklődés.
Az oszthatatlan, magyar nemzeti biztonságot kizárólag szigorú, egységes, átfogó,
rendszerszemlélettel, összefüggés és hatásvizsgálattal lehet jól elemezni, értékelni, felépíteni,
fenntartani és ellenőrizni. Ennek keretében reálisan kell a dinamikusan változó, struktúrált és
súlyozott biztonsági környezetet elemezni és értékelni, mint kiinduló fázist. Ebből koncepciót,
stratégiát, célokat, feladatokat kell megfogalmazni és egymásra építve levezetni, melyeket
projekt és team illetve műveleti személettel végrehajtani, több szinten visszacsatolva és
ellenőrizve. A komplex rendvédelmi szervezeti struktúrát, a jogi szabályozásokat, a
munkamegosztást és az együttműködést a célokból és a feladatokból kell levezetni,
meghatározni, rugalmasan igazítva azokhoz. Több működési modellt is érdemes megvizsgálni
illetve alkalmazni, különösen annak érdekében, hogy a biztonsági körülmények, a védelmi
illetve érdekérvényesítési folyamatok szinte naponta változnak és ezekre gyorsan rugalmasan,
hatékonyan kell reagálni (szemlélet, stratégiai gondolkodásmód, újszerű megoldások,
személyek és eszközök vonatkozásában). A mai és a jövőbeni kihívások, kockázatok,
veszélyek nem viselnek el hetekig, napokig tartó mérlegeléseket, egyeztetéseket, hiszen adott
esetekben órákban mérhető az előnyszerzési esély.
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A teljes magyar jövőkép kialakításánál a biztonságot a múltbeli, a jelenlegi és várható
jövőbeni biztonsági kihívásokat, kockázatokat és veszélyeket reálisan, de a legrosszabb esetre
tervezve, megfelelő súlyozással kell számba venni.
Minden folyamat, tevékenység alapfeltétele, egyben egyik célja az ésszerű, a szükséges,
átfogó BIZTONSÁG minden vonatkozásban illetve minden területen. Nincs létbiztonság,
jogbiztonság, közbiztonság átfogó biztonság nélkül! A szolgáltató állam illetve a szolgáltató
kormány feladata az állampolgárai számára a mindenkori kockázatoknak megfelelő
biztonsági és védelmi szolgáltatás nyújtása! A kormányoknak és a kormányprogramoknak
megfelelő mértékben kell foglalkozni az ország komplex biztonságával. A kormány
igényessége és rendszeres interaktív kapcsolata nagyon fontos az átfogó biztonságunk
kialakításában, különös tekintettel a nemzetbiztonságra. A biztonságot, mint egyik fontos
kormányszolgáltatást célszerű kezelni más biztonságelemek mellett, melyet a Kormány nyújt a
lakosságnak és a cégeknek.
A biztonság ma változó biztonságot jelent egy változó világban. Az elmúlt évtized során a
globális biztonság helyzete alapvetően megváltozott. Régi fenyegetések halványodtak el, új,
ijesztőbb kihívásoknak adva át helyüket. Ezek a változások újfajta gondolkodásmódra
ösztönöznek a biztonsággal, a konfliktusokkal és a békével kapcsolatban. Beépített
konfliktuskezelő mechanizmusai révén a demokrácia alapvetően meghatározza a békét és a
biztonságot. Széles körben elfogadott tény, hogy a biztonság önmagában nem cél, hanem
végső soron a társadalom jólétét kell szolgálnia. A nemzeti biztonság központi kérdése az
állam védelme, amely úgy válik „emberi” biztonsággá, hogy előtérbe helyezi az egyént és a
közösséget. Az ember középpontba helyezése immár túlmutat a szigorúan katonai
megfontolásokon és a biztonság értelmezésének kibővülésével jár. Ma már a biztonság
kérdéskörét átfogóan kell megközelíteni, elsősorban számításba véve a nem katonai
tényezőket is. A biztonság összetevői, tágabb értelmezése alatt a társadalmi (jogi, szociális),
politikai (diplomáciai), gazdasági, környezeti (ökológiai), katonai, informatikai, pénzügyi,
egészségügyi, belügyi biztonságot értjük. Egy nemzet biztonságát a kollektív biztonsági
szervezetek (ENSZ, NATO, részben EU) önmagukban nem tudják garantálni. Ehhez
alapvetően szükség van megfelelő nemzeti önvédelmi képességekre is, sőt azok megléte
bizonyos esetekben feltétele a kollektív szervezetben való részvételnek is (lásd NATO-tagság).
Kockázatos lenne, ha a nemzeti önvédelem feloldódna a nemzetközi együttműködések
eufóriájában. A széleskörű biztonságból az alábbi védelmi-biztonsági tevékenységekkel
foglalkozom (elsősorban a nem polgári tevékenységek, feladatok, szervezetek):
nemzetbiztonsági, rendőri, határrendészeti, vám-pénzügyőri, katonai, katasztrófavédelmi és
más területek vonatkozásában.
A teljes magyar védelmi tevékenységet, struktúrát és költségvetést újra kell gondolni, mert a
rendszerváltás óta jelentős (biztonsági) környezeti változások voltak, vannak és várhatóan
lesznek is a világban. Emiatt, ezzel kapcsolatban, rugalmas, széles pályán való gondolkodás
(brain-storming) a célszerű, melybe az országnak szinte valamennyi biztonsággal foglakozó,
legitim szellemi műhelye, szerveződése és fóruma is bevonható, párthovatartozástól
függetlenül, javaslatadás, vélemény nyilvánítás és együtt gondolkodás céljából. A kollektív
gondolkodás egyrészt érdemi eredményeket is hozhat, másrészt pozitív együttműködésre
késztetné a lakosságot és elősegítené a védelmi szféra társadalmi megítélésének javítását. A
döntés természetesen a mindenkori, illetékes döntéshozóké marad illetve lesz.
Felvetem a rendszerváltás előttről örökölt teljes magyar védelmi struktúrának a megváltozott
szerkezetű és súlyozású biztonsági kihívásoknak, kockázatoknak, veszélyeknek megfelelőbb
átalakítását. A jelenlegi és a belátható biztonsági kihívások a szakosodások – a szervezés, a
ráfordítás, a védelmi hatékonyság oldaláról –igen szoros, gyors együttműködést, összefogást
igényelnek. Továbbá kis ország vagyunk, kis költségvetéssel, így nem célszerű szétforgácsolni
az erőforrásainkat.
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Egy ismert amerikai szakmapolitikus szerint: „A bizonytalanság világában az ismeretlen, a
bizonytalan, a láthatatlan, a váratlan ellen kell megvédeni magunkat”. Ma már az országunk
biztonsági fenyegetettségét jelentő egyes ügyek olyan komplexek, hogy kezelésüknél szinte
egy időben kell szorosan együttműködni a nemzetbiztonsági, rendőri, határrendészeti, vámpénzügyőri, katonai és más rendvédelmi szervezeteknek. Erre már régen nem alkalmas a
nemzetbiztonsági, rendőri, határrendészeti, vám-pénzügyőri, katonai területek négy
minisztériumra szeparált helyzete, melyeket minél előbb össze kellene vonni, ugyanis az 1989
utáni túlhatalmi görcs már nem aktuális.
A védelemben érdekelt szerveket, szervezeteket egy Védelmi Minisztériumba célszerű
összevonni a szakmai összefogás és egységes irányítás érdekében, de ez a minisztérium
lehetne csak koordinációs jellegű is, különösen kezdetben. Ez fejezhetné ki legmagasabb
értékítélettel a magyar kormánynak a viszonyulását a nemzeti értékeink és nemzeti érdekeink
biztonságához illetve védelméhez. Ennek realizálására egyik lehetséges példa az USA-ban
2001.09.11. nyomán és okán létrehozott Belbiztonsági Minisztérium is, mely éppen a
terrortámadás előrejelzésében, megelőzésében, elhárításában közreműködő szervezetek súlyos
információ és adatvisszatartását, együtt(nem)működési anomáliáit, átfedéseit hivatott
enyhíteni illetve megszüntetni. Ez nem jelenti az USA modell kritika nélküli lemásolását
viszont jelentheti a célszerűen átgondolt „magyarítását” és azt a bölcsességet, hogy az „okos
más kárán tanul, a buta a sajátján se”. Ebbe a minisztériumba tartozhatna a katonai, rendőri,
nemzetbiztonsági, vámos, katasztrófavédelmi, infrastruktúra biztonsági, stb. terület is.
Természetesen ezen belül minden szakmai részterület, akár változatlan munkamegosztás
mellett, például miniszterhelyettesek, főigazgatóságok formájában megőrizhetné önállóságát,
indokolt szakmai specialitásait.
Ezzel a hazai összevonással megszüntethetők a rivalizálások; az „én házam, az én váram”
effektusok; a pénzügyi-gazdálkodási, beszerzési, humánpolitikai, igazgatási, jogi, oktatási,
logisztikai, adminisztrációs, távközlési és informatikai, stb. többszörözések, átfedések. Lehet,
hogy egyesek a rendszerváltás előtti rosszemlékű titkosszolgálati szervezet felépítését vélik a
javaslatomban felismerni, ami – a 20 év óta gyökeresen megváltozott bel- és külpoltikai
környezet, az új, demokratikus Magyar Köztársaság valamint Alkotmánya miatt – már össze
sem hasonlítható és legfeljebb csak egy gondolati torzó. Egyébként is a túlhatalmi félelem, a
„rendszerváltás előtti” központosítástól való félelem, ma már teljesen alaptalan és avítt.
A javasolt modellemnek a következők lehetnek az előnyei:
– az egyetlen helyzetelemző, védelmi, (bármilyen) válság kezelési központ révén minden
szakterület bevonásával, operatívan, gyorsan, dinamikusan, kollektíven lehetne eldönteni
egy újonnan felmerült, napi biztonsági kihívás feldolgozásának munkamegosztását, team
munka jelleggel, akár projekt szemlélettel. Bármilyen biztonságpolitikai kockázat,
veszély megjelenésekor, bármely órában összeülhetne egy operatív team, mely katonai,
rendőri, VÁM, nemzetbiztonsági, APEH-es, katasztrófavédelmi, ügyészi szakértőből
állna, akik azonnal feldolgoznák a váratlan eseményeket, jelenséget és javaslatot
tennének a megoldási lehetőségekre. A szervezeti struktúra nem lenne merev, hanem
rugalmas és feladatorientált;
– egy helyen lehetne vezérelni az integrált, de szervezetileg célszerűen elkülönített
koordinált értékelést, elemzést, a döntési alternatívák kidolgozását, a hatásvizsgálatot, a
végrehajtást és az ellenőrzést;
– jelentősen lecsökkenhetnek a jelenlegi átfedések az operatív és adminisztratív
munkában, az értelmetlen rivalizálások, megszűnnének a biztonsági tevékenység
hatásfokát és eredményességét negatívan befolyásoló „kiskirályságok”;
– ebben a központi szervezetben lehetne megvalósítani a megfelelő munkamegosztású
nemzetbiztonsági szervezeti reformot vagy egyszerűen csak a célszerű átalakításokat,
összevonásokat. Szakmai összevonások a célszerűek, azaz a katonai és polgári
hírszerzést valamint a polgári és katonai elhárítást. A szakszolgálat maradhatna „önálló”.
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Az összevonások után maradhatnának külön igazgatóságokként a polgári és katonai
területek, hogy a jogos szakmai eltérések kifejeződjenek és az önállóságérzet is
megmaradjon. Sajnálatos, hogy az elmúlt időszakban és még ma sem tartanak a polgári
és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőivel együttes, rendszeres (heti-havi),
operatív egyeztetéseket, munkaprogram összehangolásokat, az érintett miniszterek
részvételével;
közös lehet például az ellátó, beszerzési, kiszolgáló, stb. tevékenység;
közösekké és egységessé válhatnának, a megfelelő szelektív elérési jogosságokkal
rendelkező adatbázisok, tudásbázisok. Megjegyzem, hogy 1998-2002 között az NBH
dolgozott egy nemzetbiztonsági adatbázison, ami talán meg is valósult, de nincs
információm a teljes magyar védelem szereplőinek ilyen irányú átfogásáról, ami jelen
esetben azt jelenti: nincs is!
közösek lehetnének a munkafolyamat irányítások és a hatásvizsgálattal rendelkező
döntési modellek;
a biztonsági kockázatok (akár napi) változása esetén, egy szervezeten belül lehetne
megoldani a leggyorsabban, a leghatékonyabban a szükséges változtatásokat,
módosításokat, beleértve az operatív vagy akár a költségvetési vonatkozásokat is;
az ország jelenlegi költségvetésében különböző helyen szereplő, a biztonságban és a
védelemben érintett szervezetek „védelmi” költségvetés része, hányada átláthatóbb,
összehangolhatóbb, irányíthatóbb, ellenőrizhetőbb és sokkal, de sokkal hatékonyabb
lehetne. Én itt és most a védelmi költségvetési hányad csökkenthetőségére nem
gondolok, hiszen a baloldali kormányidőszakban a jövedelmek reálértékét sem tartották
meg, nem beszélve a dologi költségek és fejlesztések, beruházások visszafogásáról.
Összegezve: Minden kihívást, kockázatot, veszélyt egy központban, egy teljes
hatáskörű, vagy szakmai koordinációs hatáskörű szervezeten belül, gyorsan, rugalmasan,
munkamegosztásban, hatékonyan, optimális személyi és eszköz ráfordítással, a
leghatékonyabb operativitással kellene kezelni. A Dobokay Gábor vezérőrnagy
kezdeményezésére létrejött SZEBEK vélelmezhető ennek egy kisebb, bevezető
modelljeként, első verziójaként, melyet 2002-től nem tudtak megfelelően kezelni illetve
hasznosítani a baloldali kormányok.

Alapjavaslatom tehát az, hogy a teljes magyar védelmi-biztonsági tevékenység, feladatkör egy
minisztérium alá tartozzon, mert elsősorban ezzel biztosítható a leghatékonyabb
együttműködés és a leggazdaságosabb működtetés. Továbbá így biztosítható a védelembiztonság szakmai és költséghatékonysági optimalizálása. Ezt valósíthatná meg a Biztonsági
és/vagy Védelmi Minisztérium, melynek főbb szakmai felépítése (2. számú melléklet), más
szervezeti variációk lehetősége mellett, az alább részletezett indokok alapján:
– katonai főigazgatóság (vezetője miniszterhelyettesi pozícióban)
– belügyi főigazgatóság (vezetője miniszterhelyettesi pozícióban)
• rendőri igazgatóság
• határrendészeti igazgatóság
• vám-pénzügyőri igazgatóság
– nemzetbiztonsági főigazgatóság (vezetője miniszterhelyettesi pozícióban)
• hírszerzési igazgatóság
o katonai főosztály
o polgári főosztály
• (kém) elhárítási igazgatóság
o katonai főosztály
o polgári főosztály
• szakszolgálati igazgatóság
– belbiztonsági főigazgatóság
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– általános ellátó – szolgáltató – beruházó (fő)igazgatóság
– Nemzeti Operatív (Válságkezelő) és Koordináló Biztonsági Központ
• Kormányzati Elemző és Értékelő Alközpont
• Tűz-Katasztrófavédelmi Alközpont
• Nemzeti (Kritikus) Infrastruktúra Biztonsági Alközpont
A biztonsági kockázatok jelentős része a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességébe tartozik
vagy azt is érinti, emiatt célszerű, ha a minisztérium illetve a miniszter alapvetően
nemzetbiztonsági szemlélettel, tapasztalattal, de legalábbis készséggel rendelkezik. Emellett a
miniszter legyen innovatív, dinamikus, határozott, akinek tekintélye van a kormányban és
esetleg még a társadalomban is. A minisztériumnak szakmapolitikailag indokoltabb a
szélesebb horizontális tagozódás, nehogy az egyes szakági érdekek háttérbe szoruljanak, egyes
területek maguk alá gyűrjenek másokat. Nem szabad a szervezetet túlhierarchizálni
vertikálisan. A miniszter ne egy „jéghegy csúcsán elnököljön”, hanem aktív, átfogó munkása
legyen a biztonságnak és a védelemnek. A (szak)politikus miniszternek elsősorban
koordinációs, felügyeleti, ellenőrzési szerepkört lenne célszerű betöltenie és az operatív,
szakmai irányítás a szakminiszter helyettesek dolga lehetne. Ez azt is jelentené, hogy a
miniszterhelyettesek képviselnék a minisztériumot a saját szakterületeiket érintően önállóan
vagy a miniszter mellett illetve azzal együtt, a kormányüléseken is. Ezzel a jelenlegi, érintett
szakminisztériumok és szakminiszterek önállósága, önállóságérzete
csak mérsékelten
csökkenne, hiszen egyébként is az együttműködési hatékonyságon és a gazdaságosságon lenne
a hangsúly, ami messzemenően ellensúlyozhatná az önállóság érzetek csökkenését. Azt pedig,
hogy mely szinteken legyen államtitkár és államtitkár helyettes, döntse el az ésszerűség és a
célszerűség, vigyázva arra, hogy ezzel a szakmai munka nehogy akadályozva illetve
átpolitizált legyen!
A védelmi-biztonsági tématerület felülvizsgálatához ki kell indulni az elmúlt 20 évben, az
ország nemzetközi és belföldi környezetében jelentősen megváltozott – és folyamatában is
dinamikusan változó és súlyozású – biztonsági kockázatokból, figyelemmel az ehhez
kapcsolódó ésszerű és célszerű védelmi igényekre.
A katonai terület szerepe jelentősen megváltozott, mivel igen sok katonapolitikai szakértő
egybehangzó véleménye szerint, Magyarországot sem most, sem pedig a közeljövőben
fegyveres katonai támadás veszélye nem fenyegeti. Elméletileg a magyar katonai
tevékenységek, feladatok köre szélesebb, de gyakorlatilag a NATO-ban vállalt feladatokra és a
katasztrófa elhárításban való közreműködésre csökken a hadsereg meghatározó tevékenysége.
Emiatt sincs feltétlenül szükség önálló Honvédelmi Minisztériumra, elég lehet egy
főigazgatóság egy új, összevont minisztériumban!
A rendvédelmi tevékenység leválasztása a Belügyminisztériumról már régen megérett, így ez
a tevékenység is az új minisztériumban egy főigazgatóság lehetne.
A két katonai és a három nemzetbiztonsági szolgálatunk is egy önálló főigazgatóság alá
kerülhetne az új minisztériumban. Ezen belül össze lehetne vonni a katonai és a polgári
hírszerzést valamint a katonai és polgári kémelhárítást azzal, hogy a szakosodottságuk
megmaradhatna főigazgató helyettesi illetve igazgatósági szinteken. Így három
nemzetbiztonsági szolgálatunk lenne, a Szakszolgálattal együtt.
A vám és pénzügyőri tevékenység igen szorosan kapcsolódik a védelmi-biztonsági
területhez, így szakmailag nem pénzügyminisztériumi kapcsolódás a meghatározó.
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Az új minisztériumban megvalósítható egy új összevont, a miniszter alá rendelt Belbiztonsági
Főigazgatóság (Belső Ellenőrzési, Belső Elhárítási Szervezet), mely kiváltaná a jelenlegi, az
egyes főigazgatók illetve más vezetők alá rendelt Belső Ellenőrzési egységeket. Ezzel
közvetlenül egy kormánytag kezébe kerülhetne ez az igen fontos ellenőrzési terület is, mely a
biztonság és védelem stabilitását szolgálná a legmagasabb fokon, egységes szemlélet mellett.
Azért fontos terület ez manapság, mert a védelmi-biztonsági szervezeteinkben is a
leggyengébb láncszem az ember, az anyagi befolyásolások kockázataival, az emberi
pszichikum bizonytalanságaival, az emberi élet változékonyságával együtt.
Egy általános ellátó (fő)igazgatóság feladata lehetne a többi szervezeti egység kiszolgálása,
olyan vonatkozásokban, melyek közösek, például: a pénzügyi-gazdálkodási, beszerzési,
humánpolitikai, igazgatási, jogi, oktatási, logisztikai, adminisztrációs, távközlési, informatikai,
stb.
Minden állam stabilitásának, nemzeti és nemzetközi tekintélyének egyik fontos jellemzője a
védelmi, védekező képessége. Ennek egyik súlyponti mutatója a védelem, a biztonság
szervezésének, irányításának módja békeidőben is. Hazánkban a védelemigazgatás területén –
az elmúlt két évtized törekvései ellenére – változatlanul fejlesztésre szorul a válságkezelési
rendszer, mind jogalkotási, mind intézményfejlesztési szempontból. Egy Nemzeti Operatív
(Válságkezelő) és Koordináló Biztonsági Központ létrehozása esetén a Kormány, az
Országgyűlés, a Köztársasági Elnök első kézből értesülhetne az országot érintő rendkívüli
helyzetekről, eseményekről. Az operatív intézkedéseket is összehangolni képes Központ
hatékony működése természetesen nem képzelhető el egy közös nemzetbiztonsági adatbázis
nélkül. A védelmi struktúra válsághelyzetek kezelésében érintett szereplői ehhez az
adatbázishoz kapcsolódva a jelenleginél gyorsabban és eredményesebben tudnának
együttműködni mind a napi operatív működés, mint a válsághelyzetekre történő stratégiai
szintű tervezés területén.
Az előző Nemzeti Operatív (Válságkezelő) és Koordináló Biztonsági Központhoz három
alközpont tartozna.
A Kormányzati Elemző és Értékelő Alközpont, a Tűz-Katasztrófavédelmi Alközpont valamint
a Nemzeti (Kritikus) Infrastruktúra Biztonsági Alközpont (energiaellátás, vízellátás,
közlekedés, távközlés, informatika, stb) a neveik szerinti tevékenységet végeznék.
Egy központtal, szervezési, mozgósítási, megelőzési, tájékoztatási, stb tevékenységgel
felruházva, jelentős nemzeti érdeket képviselnek.
Az összevont szervezetek tevékenysége – a szoros, gyors biztonsági és védelmi
együttműködés, valamint a közös irányítás, szervezés, gazdasági és technikai ellátás
révén – jelentősen ésszerűsödne és költséghatékonysága is lényegesen növekedne. Egy
10.000 milliárd forintos elméleti, példálódzó nagyságrendű költségvetésből kiindulva,
minimum 5%-ra, azaz minimum 500 milliárdra becsülöm a biztonsági szolgáltatás jelenlegi
költségét. Ebből az adófizetők pénzét is magába foglaló jelenlegi védelmi-biztonsági
pénzkeretből jelentősen nagyobb BIZTONSÁG nyújtható a fenti javaslattal, mint a mostani
széttagoltsággal, vagy ennek a kozmetikázásával. Amennyiben bármilyen érdekből a védelem
és biztonságszervezés másként alakul, úgy az adóforintjainkból a saját és szeretteink valamint
munkahelyünk, cégeink biztonsága jelentősen kisebb szakmai és pénzügyi hatékonyságúra
csökkenhet. Mindezek megítéléséhez nem kell biztonságpolitikai szakértőnek lenni, bárki
átláthatja, hogy ugyanazon pénzkeretből a fenti szervezés miért lenne célszerűbb és
hatékonyabb.
Az egységes és oszthatatlan magyar nemzeti biztonsághoz összehangolt törvények szükségek,
ami viszont a honvédelmi, rendőrségi, nemzetbiztonsági törvények felülvizsgálatát és
harmonizálását is igényli, több, más kapcsolódó jogszabály módosítása mellett. Továbbá a
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biztonságban illetve a védelemben résztvevő szervezeteknél egységes, összehangolt
nézetrendszerre, célrendszerre, koncepciókra, stratégiákra és rövid-közép-hosszútávú
feladattervekre lenne szükség. Mindezeket az anyagokat rendszeresen felülvizsgálva és
aktualizálva lehet csak megfelelni az újszerű, dinamikusan és szinte folyamatosan változó
biztonsági kihívásoknak. Ezeket az összehangolási és aktualizálási tevékenységeket kizárólag
egy szervezeti kapcsolódásban lehet eredményesen realizálni, mert például négy
minisztériumhoz, miniszterhez tartozó rendvédelmi szervezetekkel bizonyára sokkal
nehézkesebb. Ez pedig lerontja az adófizetők pénzén is fenntartott struktúra védelmi
hatásfokát, az adófizetők biztonságát.
Természetesen a javaslatom elemzéséhez, előkészítéséhez és kidolgozásához jól válogatott és
szervezett csapatra van szükség (politikusok+szakmapolitikusok+szakértők+társadalmi
egyeztetés).
A fenti javaslatom tizenéves szakmapolitikai tapasztalaton alapszik, de bármely
vonatkozásában módosítható, kiegészíthető, mert csak többen lehetünk okosabbak,
bölcsebbek.
Mindehhez az új kormány szándéka, eltökéltsége, támogatása, innovatív készsége
meghatározó fontosságú.
Javaslatomat, bármely más egyenrangú, magyar állampolgáréval azonosan az emeli rangjára,
hogy a Magyar Köztársaság demokratikus berendezkedésű; alkotmányos-demokratikus
jogainkat tartalommal célszerű megtölteni; a közvetett, képviseleti demokrácia mellett a
közvetlen demokrácia elemeit, formáit is minél erőteljesebben kell fejleszteni; a társadalmi
mozgalmak és civil szervezetek (véleményének) nagyobb támogatása valamint a mindennapok
nagyobb szabadságfoka érdekében az európai haladást és a nyugat-európai értékeket mielőbb
honosítani kell, szemben a tekintélyuralmi hagyományokkal; adóforintjaink hatékonyabb
felhasználását a közvetlen, civil ellenőrzéssel is szigorúan érvényesíteni kell. Ez alapján
egyszerű állampolgárként szeretnék hozzájárulni biztonságunk jövőjéhez illetve a jövőnk
biztonságához.
13.2.13.1.

A Magyar Köztársaság leghatékonyabb és leggazdasábosabb szervezési –
működési modellje a XXI. századi biztonsági kihívások kezelésére (2. számú
melléklet)

13.2.13.2.

Az integrált biztonsági szféra magyarországi megteremtésének lehetősége,
feltételei és gyakorlati modellezése481:

A 13.2.5.2.1. pont alatti szövegnek a gondolatvilága, ezen alfejezethez kapcsolódóan illetve
alátámasztására is szükségszerűen felhasználható.
13.3. Néhány jellemző hír, cikk, írás ezen (al)fejezet mondanivalójának kiegészítésére,
igazolására, feldolgozására
13.3.1.

A magyar politikusok leértékelik a felértékelődött titkosszolgálatainkat482

A Magyarország jövőjét veszélyeztető pártpolitikai polgárháború egyre jobban degradálja az
adófizetők pénzéből jól felépített titkosszolgálataink értékeit és korlátozza hasznosíthatóságát
is.
Tudni kell, hogy titkosszolgálati tevékenység volt, van és mindig is lesz. Amelyik ország
ebből kimarad, vagy nem fejlődik arányosan, az halálra, de legalábbis enyészetre van ítélve.
Akik azt hiszik és terjesztik, hogy a nemzetközi szövetségi rendszerek (ENSZ, NATO,
EBESZ, EU) mindenre kiterjedően garantálják Magyarország biztonságát, azok naiv,
álmodozó és gyermeteg lelkek. (Megjegyzem, hogy jelenleg sem a NATO-nak, sem pedig az
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EU-nak nincs önálló hírszerzése és elhárítása, a tagországok hírszerzésére és elhárítására
támaszkodnak, integrált és összadatforrású rendszer formájában.) Akik azt hiszik és terjesztik,
hogy a Kárpát medence térségében lévő országok a közös NATO, EU tagságuk miatt már nem
folytatnak egymás ellen irányuló hírszerzést és elhárítást, azok „önpusztítóan” tévednek, mert
az évezredes történelmi múlt sérelmeit legfeljebb csak a következő évezred enyhítheti, de
eltűnni sohasem fognak. Akik azt hiszik, hogy itt a világbéke és már nincs szükség komplex,
ezen belül önálló magyar védelemre se, azokat akár még a temetőbe is elsodorhatják az
események, egy nemkívánatos havaria után. A világpolitikai és a nemzetközi
biztonságpolitikai események bonyolult, dinamikusan változó, kiszámíthatatlan
érdekviszonyokat tükröző folyamatot képeznek. Tehát jól gondolják meg azt, hogy önálló,
független, az adott és a várható biztonsági kockázatoknak megfelelően, dinamikusan
fejlesztett, magyar, nemzeti hírszerzés és elhárítás nélkül nincs magyar, nemzeti
biztonság sem!
A rendszerváltás óta a biztonsági kihívások, kockázatok és veszélyek szerkezete és súlyozása
lényegesen megváltozott, amit a biztonság fogalmának, terjedelmének kiszélesedése is
megalapoz, kiemelten a XXI. századra. A biztonság a rendszerváltás előtt, a hidegháborús
időszakban, súlyozottan a katonai biztonságról szólt. A rendszerváltás utántól, különösen
manapság a politikai, gazdasági, környezeti, pénzügyi, egészségügyi, informatikai, belügyi,
szociális, stb. biztonság garantálása az elsődleges cél. Ezeknek a biztonsági részterületeknek a
külső-belső támadások elleni védelméhez és az érdekérvényesítéséhez, érvényesüléséhez
viszont a hírszerzés és az elhárítás az egyik alapvető eszközrendszer. Ugyanis ma már és a
közeljövőben a fegyveres katonai támadás veszélye ránk nézve minimális, tehát a katonai
potenciál is fontos, de életünk napi folyamatainak védelmében sokkal kisebb szerepet játszik
vesz részt, mint a hírszerzés vagy az elhárítás. A rendőri illetve más rendvédelmi tevékenység
is fontos, de az újabb biztonsági kockázatok, a jellegük miatt, egyre növekvő mértékben a
titkosszolgálatok illetékességi körébe tartoznak. Az új fenyegetések globálisak, sokirányúak,
kevésbé jelezhetők előre és sokkal kiszámíthatatlanabbak, vagyis: beláthatatlanok, a
hétköznapok folyamataiba beleolvadnak, közvetlenül nem érzékelhetők, rejtőzködők,
nemzetközi átfogásúak, jól kidolgozottak és jól szervezettek, az „okozóik” széles társadalmi és
szakmai körökbe beépültek, jelentős finanszírozással rendelkeznek, a legmodernebb technikai,
szervezési megoldásokkal dolgoznak, felderítésük költséges és éveket is igénybe vehet, az
előrejelzésük és a megelőzésük a fontos, így ezek kezelésére a legalkalmasabb a hírszerzés
és az elhárítás (és eszközrendszere). Az előzőek mellett ki kell hangsúlyozni azt, hogy a
katonai, rendőri, nemzetbiztonsági és más rendvédelmi tevékenységek együtt, egymást
megfelelően kiegészítve biztosítják a magyar védelmi struktúra hatékonyságát.
Néhány terület elsősorban titkosszolgálati munkával kezelhető, tekintettel a biztonsági
kihívásokra, kockázatokra veszélyekre, melyek világviszonylatban az alábbiakkal
jellemezhetők, szakirodalmi példákkal: A tisztességtelen előnyszerzés, a jogszerű, de
erkölcstelen spekuláció, ill. a bűnözés világméretű jelenléte a legfőbb veszélye az internet által
megtestesített paradigmának… Egy nemzetközi konferencia az internet kapcsán az illegális
fegyverek, technológiák, emberi szervek, gyermekek kereskedelméből, a bérgyilkosságokból, a
rablásokból, a kábítószerből, és a prostitúcióból származó hasznot évi 750 Mrd USD-ra
becsülte… Az államhatalom legmagasabb szintjein is megjelenik a bűnözés (korrupció,
befolyással visszaélés, illegális politikai befolyásszervezés)… A központi kormányok és elitek
elveszítik hatalmukat a média globalizálódásával szemben… Mindennemű állami ellenőrzés
hatástalan a hálózatokba szerveződő kommunikációra nézve… A korszerű
információtudományos szemlélet a kvázikaotikus társadalom, mint rendszer modellezésével,
megértésével próbálkozik… A katonai tömbök széthullása, többpólusú világrend
(szuperhatalmak) kialakulása és a köréjük szerveződő országok kapcsolatából fakadó
világméretű kockázatok… Sok állam függőségbe került az árnyékgazdaság nemzetközi
összefonódásai miatt (mint pl. az USA a dél-amerikai drogkartellek, a fegyverkereskedelem; az
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európaiak az olasz vagy az orosz maffia terjeszkedésével)… Az árnyékgazdaságból származó
pénzek szabad áramlása manipulálja a nemzetközi politikát, destabilizálja az egyes
nemzetállamokat, nemzetgazdaságokat (mint pl. a japán Yakuza befolyása DélkeletÁzsiában)… A nemzetállamok mellett egyre nagyobb szerephez jutnak a nemzetközi
szervezetek, a multinacionális vállalatok és a nemzetközi bűnözői-terror csoportok.
A múlt század végén kialakult információs forradalom és társadalom ökölszabálya az, hogy az
INFORMÁCIÓ=HATALOM. Aki minél több információ birtokában lesz, aki ezeket az
információkat jól rendezi és tárolja, majd megfelelően feldolgozza, döntéseit ezekre alapozza,
az lesz a nyerő, míg, aki nem, az lesz a vesztes. Vannak nyílt, bárki által elérhető információk,
különös tekintettel az internetre. Viszont vannak titkos és bizalmas információk is, melyeket
meghatározóan a hírszerzések és elhárítások képesek megszerezni és hasznosítani. Már az
öbölháborúk és a balkáni háborúk óta az információs (hálózati, vezetési) hadviselés is arra
épül, hogy, aki előbb jut minél több és fontos információhoz, az lesz a győztes, míg, aki nem,
az lesz a legyőzött. Ma már az emberek és a társadalmak életében az INFORMÁCIÓ olyan
értékű, jelentőségű, mint az ANYAG vagy az ENERGIA.
Az előzőekhez képest a magyar pártpolitika, a kormányok, a pártpolitikusok, a
szakmapolitikusok (egy része) nagyon mostohán bánnak az adófizetők pénzéből jól felépített,
rendszerváltás utáni titkosszolgálatainkkal. A rendszerváltás óta az egyes kormányok a
párthűségek, a pártbizalmak alapján cserélgetik az állományt, mondhatnánk ciklikusan,
pártérdekekből. (Megjegyzem, hogy bizonyos minőségi cserék persze indokoltak is, de ezek a
leváltások részét képezik.)
Az ország biztonsági helyzetéhez legmegfelelőbb titkosszolgálati törvénymódosításokat, a
kétharmadosságuk miatt a pártok különféle összefekvése blokkolja, nem engedi, mert ugye
mindenki másként szeretné, de közben az emberek biztonságát jelentősebben növelő
megoldások, működések is gátolva vannak, az 1995-ös nemzetbiztonsági törvény óta.
Gondolják csak meg, 13 év telt el és a világban milyen jelentős változások történtek azóta.
Nem mondhatjuk, hogy okos, gyors, dinamikus, eseménykövető, sőt megelőző nemzet
vagyunk!
Szomorú, hogy az új szerkezetű és súlyozású biztonsági kihívásokhoz, kockázatokhoz és
veszélyekhez képest, a magyar titkosszolgálatok működése, tevékenysége, költségvetése
aránytalanul lemaradt. Egyrészt az ország költségvetéséhez képest, másrészt a védelmi
struktúrán belül is. A szolgálatok költségvetését nem csökkenteni, hanem növelni kellene,
minimum az inflációval növelten és reálérték tartóan, évente. Sajátos szemlélet az is, hogy az
államigazgatási költségcsökkentésekkor, szinte automatikusan csökkentik a titkosszolgálataink
költségvetését, hiszen az anyaminisztériumaik részei, tehát megcsonkítják őket is. Ez a
személet sokat árt az emberek, az ország biztonságának, amit sajnos nem a titkosszolgálati
szakma, nem az ország biztonsági érdeke, hanem a politikusok hozzá nem értése motivál.
Tudják Önök, hogy milyen „beruházás”, milyen befektetés egy jó hírszerző vagy elhárító
kiképzése, felkészítése, bedobása a mélyvízbe. Tíz illetve gyakran százmillió forint értékű
befektetés pénzben, energiában, ismeretben, gyakorlatban, de az eszmei értéke a
hasznosságának ennél több is lehet, az ország számára, különös tekintettel a kettős ügynökökre
is. A pártok átpolitizálták már a titkosszolgálatokat is. Minden szolgálatnál nagyjából tudják,
hogy ki-kivel van, ki-kivel focizik. Gondolják meg, hogy lehet így hatékonyan dolgozni, hogy
lehet így államtitkokat megőrizni, vagy az ország érdeket érvényesíteni, és a bűnözőket
bekeríteni.
Vannak pártok, emberek, amelyek, illetve akik még mindig, eszelősen a rendszerváltás előtti
ügynökügyekkel görcsölnek. Mit gondolnak, hogy ez a pitiáner, idejét múlt, avítt szándék
mennyit árt a szolgálatokban dolgozóknak. Elriasztja, visszafogja a szolgálatok tagjait és a
kapcsolódó munkatársait is. Remélem, hogy Önök közül senki sem gondolja komolyan, hogy
akár a katonai, akár a rendőri, akár a titkosszolgálati terület ügynökök nélkül tud dolgozni.
Nem lehet eredményes munkát végezni ügynökök vagy nemzetközi ügynökhálózat nélkül.
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Nem lehet csak technikai eszközökkel és irodában ülve kitalálni a bűnelkövetők szándékait.
Tudomásul kell venni, hogy nincs rendvédelmi munka ügynökök nélkül! Kétségtelen, hogy ez
az ügynöki munka nem azonos és nem hasonlít a rendszerváltás előtti III/III-as ügynökhálózat
tevékenységéhez.
Rángatják a titkosszolgálatainkat a pártok eltérő titkosszolgálati koncepciói is, nincs egy
alapvető folyamatosság. Állítólag volt egyszer egy olyan nagyokos titkosszolgálati vezető, aki
felszámolta, de legalábbis radikálisan lecsökkentette a külföldi ügynökhálózatunkat, már a
rendszerváltás után. Ezzel legalább tízmilliárd nagyságrendű kárt okozott az országnak, de mit
lehet tenni, egy jelentős párt politikusai ölbe tett kézzel hagyták, sőt talán biztatták is erre.
A titkosszolgálatok motorja, éltető eleme a kormány tudatos nemzetbiztonsági politikája és
annak belátása, hogy e politika nem lehet eredményes, ha a kormány nem támaszkodik a
szolgálatokra és nem határozza meg a velük szemben támasztott konkrét igényeit. Ha a
kormány nem támaszt igényeket, akkor nem hisz a szolgálatok hasznosságában, vagyis nem
tudja, hogy mire jók. Ez esetben nincs mit tenni! A történelmi és nemzetközi példák sokasága
szolgál arra, hogy a szemfüles kormányok mi mindent „elintéznek” a titkosszolgálataik által,
de itt most nem támadásokra, gyilkosságokra, stb. gondolok, hanem láthatatlan, de fontos
eredményekre a diplomáciában, a gazdaságban, egy ország fejlődésében.
A biztonsági körülmények miatt felértékelődő titkosszolgálataink MOSTOHA kezelése
leértékeli a titkosszolgálatainkat, különös tekintettel a közelmúltban történt és a jelenleg is
tartó belföldi eseményekre, az úgynevezett lehallgatási botrány kavarásokra.
Csodálom, hogy senkinek eddig nem jutott eszébe ezeknek a felszínre került eseményeknek
néhány megelőzési technikája. Ilyen például az, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok és más
rendvédelmi szervek belső ellenőrzését, belső elhárítását fel kellene keményíteni, és akkor
bizonyára nagyobb esély lenne arra, hogy megelőzzék a szolgálatok, rendvédelmi informatikai
rendszerének manipulálását. Tudni kell, hogy az információ és/vagy az informatikai biztonság
elsősorban nem informatikai, hanem rendvédelmi kérdés. Amíg a szolgálatok és más
rendvédelmi szervek informatikai és/vagy információs biztonsága informatikai szervezeti
egységek kezében van és nem a belső elhárítás, a belső ellenőrzések kezében, addig nincs és
nem is lesz BIZTONSÁG!
A rendvédelmi szerveink adatai és információi kvázi azonosan, de legalábbis hasonlóan
fontosak, viszont az informatikai és informatika biztonsági rendszereik rendkívül vegyesek,
jelentősen eltérő kockázatokkal. Ez így illogikus! Itt nem célszerű az a liberális gondolat, hogy
ezer virág virágozzék. Egyenszilárdságú államigazgatási, közigazgatási rendszerekre van
szükség informatikai és információ biztonsági szempontból is. Ez kizárólag úgy valósítható
meg, ha a teljes magyar államigazgatás és közigazgatás informatikai, de különösen az
információ-informatikai biztonságát szolgáltatás keretében központilag biztosítják, tárgyi és
személyi vonatkozásban is, rendvédelmi szemlélettel. Ezt messzemenően indokolják az
információs terrorizmus és információs hadviselés napi kockázatai, amit egy-egy
államigazgatási, rendvédelmi szerv nem tudhat megoldani önállóan, saját forrásból
hatékonyan.
Az egyes szolgálatok, rendvédelmi szervezetek belső ellenőrzését az érintett miniszterekhez
kellene rendelni, minimum felügyeleti illetve koordinációs jelleggel, mert a rendvédelmi
szervek saját belső ellenőrzéseit a szervezetek vezetői nem biztos, hogy mindig súlyuknak
megfelelően kezelik, hiszen ez a szervezeteket is minősíti. Nem beszélve arról, hogy a
nemzetbiztonsági törvényben, a szolgálatok munkatársai részére törvényileg tiltott
pártkapcsolatok felderítése is a belbiztonság feladatköre lenne, lehetne.
Másik fontos technikai módszer lehetne hasonló események megelőzésére az, hogy
megalakítják a Magyar Hírszerzők és Kémelhárítók Országos Szövetségét és ebben tovább
gondozzák, követik, segítik, összefogják, szakértő-véleményező-kidolgozó munkába bevonják a
titkosszolgálatoktól eltávozott munkatársakat. Ezzel megelőzhető lenne az elkallódásuk és
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szakmájukat, kicsiben, de folytathatnák. Vannak hasonló kezdemények, de ezek, erőtlenek,
látszólagosak, nem érdemiek.
Hiányzik a nemzetbiztonsági szolgálatok kommunikációs stratégiája és gyakorlata is,
amelynek segítségével a szolgálatok, a lakosság, a cégek kapcsolata szorosabb lehetne.
Az előzőekben felsoroltakkal együtt, ebben a „csuda nagy”, közvetett illetve képviseleti
demokráciánkban avagy 1990 óta, pártjaink XXI. századi diktatúráiban sajnos semmit nem
tudunk tenni a titkosszolgálataink értékeinek megvédéséért, miközben többen látjuk és tudjuk,
hogy közvetve a biztonságunk sem fejlődik a korszerű kihívásoknak megfelelően, annak
ellenére, hogy a titkosszolgálatainkban még jól dolgoz(ná)nak a szakemberek. A kormányok
biztonsági szolgáltatásai pedig romlanak, de ezt nem annyira érezzük, mert szerencsére még
nincs olyan havaria, amely próbára tenné az országot.
Féltem az országot, a nemzetet, mert nemzetbiztonsági szempontból erózió fenyegeti. A
pártok háborúja totális, pénzügyi-gazdasági pozíciónk nem stabil, nemzetközileg nem
sokaknak kellünk, fogy és öregszik a társadalom, más országok jobb életfeltételeket kínálnak,
biztonsági szolgáltatásunk romlik, emberi-nemzeti boldogtalanságunk erősödik, a magyarság
feloldódik a világban és itt maradnak a PÁRTOK egyedül! Félreértés ne essék egyik magyar
párt mellett sem állok ki ezen anyagommal, de mindegyiknek címzem, bár voltak és vannak
bizonyos eltérések a titkosszolgálatainkhoz való viszonyulásaikban. Az ország és a
titkosszolgálataink helyzetének alakulásáért minden magyar párt és politikus
egyetemlegesen felelős!
Az előzőek alapján mindannyiunk számára egyértelmű lehet az, hogy a hírszerzésnek és
az elhárításnak a megelőzésen alapuló védelmi és érdekérvényesítési szerepe döntő egy
nemzet életképességének a fenntartásában. Továbbá a XXI. század egyik legjelentősebb
erőforrását képezik a nemzetállamok és a nemzetközi szövetségek életképességének,
eredményességének, jövőjének. Vegyük észre, gondoljuk át és tegyünk érte, amíg nem
késő!
13.3.2.

Ismét egy MSZP-s pofon a nemzetbiztonságunknak!483

Az MSZP kormány főigazgatókat nevezett ki a Nemzetbiztonsági Hivatal (Balajti László
dandártábornok) és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (Dobokay Gábor vezérőrnagy) élére a
választások előtt 3-4 hónappal. Mindenek előtt állítom, hogy nevezett vezetők a kinevezett
posztokon is kiválóan fognak teljesíteni, de nem erre vannak optimalizálva előéletük,
tapasztalatuk, készségeik alapján. Nem erre vannak optimalizálva a biztonságunk és az ország
védelme érdekében. Mindenkit ott kellene hasznosítani, ahol a legjobb a nemzet, az ország
javára, ne pazaroljuk el értékeinket.
Ez az intézkedés felesleges, értelmetlen, felelőtlen, sőt kényszeresnek is minősíthető, mely
közvetve, erkölcsileg lejáratja az adófizetők pénzén még mindig jól teljesítő nemzetbiztonsági
szolgálatokat.
Ezzel az intézkedéssel a pártpolitikai érdek tovább tépázta a nemzetbiztonsági szolgálatokat,
az ügynökügyek, az UD Zrt. ügy, az NBH előző főigazgatójához kapcsolódó és más
szerencsétlen ügyek után. Nem kellene már még jobban megtaposni az adófizetők biztonságát
védő, az alattomos biztonsági kockázatok megelőzésében és elhárításában legilletékesebb
nemzetbiztonsági szolgálatainkat!
Miért is gondolom én ezt:
– Három-négy hónappal az országos választások előtt, amikor a kormányváltás erősen
valószínűsíthető, a körülményeikhez képest jól működő nemzetbiztonsági szolgálatokat
(működésüket, személyi állományukat) megbolygatni értelmetlen károkozás, hiszen a
leendő új kormány ez irányú koncepciói, gyakorlata, tapasztalatai várhatóan gyökeres
változásokat is eredményezhetnek (különösen kétharmadosság esetén). Tehát abszolút
értelmetlen, sőt káros most és majd néhány hónap múlva ismét vezetőket csereberélni,
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még akkor is, ha a kinevezettek biztosan jól ellátják majd jelenlegi megbízatásaikat is.
Elég lett volna a választások után ezt egyszer megtenni.
– Balajti László tábornokot a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatójává nevezték ki
2009.12.22.-ével:
• Balajti László, mint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója,
közmegelégedésre látta el feladatát, hiszen alkalmasságán túlmenően ott szerzett
tizenéves gyakorlatot és tapasztalatot.
• Balajti László úgy vállalta el ideiglenesen a viharos időszakot élő
Nemzetbiztonsági Hivatal – szerintem hálátlan, de legalábbis jelentős kihívást
illetve felelősséget jelentő – vezetését, hogy megmaradjon a visszaútja a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felé, hiszen az az Ő igazi szakterülete. Emiatt
megbízott főigazgató látta el helyette a feladatokat az NBSZ-nél, ugyancsak
megfelelően.
– Dobokay Gábor tábornokot a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójává nevezték
ki 2009.12.22.-ével:
• Az 1994-1998 közötti időszak második felében az Információs Hivatal inspektora
volt, közmegelégedésre.
• A FIDESZ kormány idején először a Gyuricza Bélához tartozó kormányzati
elemző-értékelő központ vezetője volt, közmegelégedésre.
• Később, 1998-2002-ig a Nemzetbiztonsági Hivatal főigazgatója lett,
közmegelégedésre.
• Az MSZP kormánykoalíció, egy értelmes együttműködési próbaidőszak nélkül,
értelmetlenül leváltotta majd a külügynél és jordániai nagykövetként szolgált,
közmegelégedésre.
• Közel egy éve az Információs Hivatal főigazgató helyettesi tevékenységét végzi,
ugyancsak közmegelégedésre.
• Egyértelműnek látszik, hogy a hírszerzés és az elhárítás irányításában rendelkezik
igen nagy értékű, évtizedes tapasztalatokkal. Felvetődik, hogy miért nem az NBH
élére kerül vissza (amelynek évekig a főigazgatója volt), miközben Balajti tábornok
is visszakerülhetett volna a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére és mindketten azt
tennék, amiben az ország számára a leghasznosabbak, nemzeti értéket képviselve
az egyéniségükkel, a szakmaiságukkal, a tudásukkal és a gyakorlatukkal.
• Kétségtelen, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élén Dobokay Gábor lesz
Magyarországon az egyedüli, nemzetbiztonsági vezető szaktekintély, aki
mindhárom polgári nemzetbiztonsági szolgálatot megjárja és megtapasztalja, a
legmagasabb vezető szinteken. Remélem, hogy az ország javára, értékeinek
legmegfelelőbb hasznosítására, 2010 áprilisa után a számára legméltóbb
munkaterületet kapja majd.
Szinte biztos vagyok benne, hogy a várható FIDESZ kormány igen tudatos szakpolitikusai már
megtervezhették a magyar biztonsági-védelmi rendszert és ezen belül a nemzetbiztonsági
szolgálatok helyét, szerepét. Sőt valószínűsítem, hogy ezekhez személyi variációkban is
gondolkodnak már. Nem zárom ki, hogy ennek részesei lehetnek Dobokay Gábor és Balajti
László tábornokok is, de valószínű, hogy nem a jelenlegi, kényszerkinevezett státuszukban,
mert az Ő értékeik nem a jelenlegi helyükön hasznosulnak az ország javára a legjobban.
Mikor meghallottam a kinevezéseket elképedtem és elgondolkodtam, hogy kinek az érdeke,
mi a motiváció, honnan és kitől jöhetett ez a kényszeres gondolat, ez a kezdeményezés:
– Milyen az egyénisége, szakmai, politikai, pszichológiai konstrukciója ennek az
embernek, aki ezt kitalálta?
– Bajnai Gordon miniszterelnöktől bizonyára nem származhatott, hiszen ő válságkezelést
vállalt (amit meg is csinált!) és nem valószínűsíthető, hogy saját kezdeményezésre
beleavatkozik biztonságpolitikai ügyekbe. Nem az ő területe, nem is kérhette, hogy az
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–

–

–
–

övé legyen ez a terület is, bizonyára az MSZP-jé maradt. Viszont kár, hogy
miniszterelnökként nem tájékozódott előtte elég alaposan, széleskörűen, mert akkor
elgondolkodhatott volna intézkedésének pozitív és negatív mérlegén, mely még a saját
válságkezelési eredményeit is leértékelheti bizonyos fokig a társadalom illetve annak
egyes rétegei előtt. Tehát ő sincs a partvonalon kívül ebben a kérdésben.
Juhász Gábor minisztertől közvetlenül szintén nem származhatott az „óriási” ötlet,
hiszen alig volt még és alig lesz még titkosszolgálati miniszter. Egyébként sem olyan
alkat, aki ilyen súlyú saját koncepcióval belezavarna a nemzetbiztonsági rendszerbe. Ő
csak végrehajtotta az intézkedést, amit persze lemondással meg is tagadhatott volna,
vagy legalábbis kiállhatott volna a nemzetbiztonsági szolgálatok érdekei és az ország
biztonságának viszonylagos nyugalma mellett. Elhangzott részéről egy műbalhé szerű
indok, miszerint a 2010-es választások biztonsága igényelte ezeket a kinevezéseket. Ez
úgy blöff, ahogy hangzik, a következők miatt is:
• A 2010-es választások nem lesznek sem biztonságosabbak, sem pedig
kockázatosabbak, mint az előzőek. Amennyiben mégis, úgy miért is nem mutatták
be részletesen egy demokratikus köztársaság állampolgárainak a várható, reális
kockázatokat. Erre persze az lehet az újabb blöff, hogy egyesek tudni vélnek titkos
okokat és ezzel befoghatjuk a lepénylesőnket. Nem szabad az állampolgárokat ma
született csecsemőknek nézni már!
• A nemzetbiztonsági szolgálataink, így az NBH a megbízott Balajti tábornokkal és
az NBSZ a megbízott főigazgatóval éppolyan működőképesek voltak, mint a
kinevezések után, sőt a kinevezések előtt a két szolgálat frusztráció mentesebb volt,
ami a kinevezettek legjobb szándéka, tudása és tehetsége ellenére is negatív hatású,
mert ez egy tőlük független, a szolgálatokon belüli (tömeg)pszichológiai tényező.
Rossz esetben, amíg ez a frusztráció feloldódik, addig április-június lesz és vége a
jelenlegi „dalnak”, akkor meg minek görcsölnek egyesek, indokolatlan
személycserékkel?
• A nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgató, főigazgató helyettesi szintjeinél, de a
közép és alsóbb szintű vezetőknél sem a megbízás vagy a kinevezés formációtól
függ a felelősségérzetük, a szakmai teljesítményük, tehát a megbízás helyett a
kinevezés csak átlátszó műbalhé! A vezetői szinteket betöltők jelentős része
szakmai és nemzeti elkötelezettségből cselekszik, hogy méltó legyen az adófizetők
bizalmára.
Tegyük fel, hogy a kinevezésekkel, személycserékkel kapcsolatban „kényszeres(ek)”
valaki(k) az MSZP-ben, akkor legalább korrekten visszaengedték volna Balajti
tábornokot az NBSZ élére. Dobokay tábornokot pedig ideiglenesen, megbízták volna az
NBH vezetésével (ad abszurdum őt nevezték volna ki ide), amit jól csinált, amikor
évekig a főigazgatója volt és alaposan ismeri már-még. Mindezek a személyi mozgások
erre a néhány hónapra megtették volna és egészen bizonyosan sokkal jobban, sokkal
kevesebb káros mellékhatás nélkül szolgálhatták volna a biztonságunkat, ha úgy tetszik a
választások biztonságát. Amihez ilyen intézkedésekre egyébként semmi szükség nem
volt!
A legrosszabb, ha politikai játéknak szánták ezt az egészet, amely játékban a magyar
nemzetbiztonsági szolgálatok és ezek legmagasabb vezetői voltak a játékszerek!
Mindenesetre ne zárjuk ki ezt sem, hiszen egy jó elemző gondolna erre a scenarióra is.
Marad a kormány többi tagja és/vagy az MSZP pártelnöksége, ahonnan származhat ez a
végtelenül értelmetlen ötlet. Elvileg az MSZP volt koalíciós partnere sem lenne
kizárható, de ilyen súlyos tévedés talán tőlük sem származhat, bár például az ügynök
ügyek rendkívül „sok nemzetbiztonsági kárt okozó, a szolgálatok állományát közvetve
megfenyegető (ki tudja, hogy majd ránk mikor kerül sor évtizedek múlva)” évtizedes
lihegése még ezt a feltételezést is megalapozhatja.
985/1098

13. A nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőnk biztosítékai

– A kormány többi tagjától én nem tartom valószínűnek, hogy ilyen gondolat származna.
– A MSZP pártelnökségének környéke viszont nagy valószínűséggel gyanúsítható, sőt
ezen belül is leginkább az előző pártelnök, Gyurcsány Ferenc és/vagy baráti-üzleti
partnere, a volt titkosszolgálati miniszter, Szilvásy György, esetleg érdekköreikből
valaki. Amennyiben mégsem, úgy lehet egy vagy több sötétben bujkáló elem. Érdekes
lenne megtudni, hogy egyáltalán az MSZP pártelnökség (beleértve szakértőiket is)
megvitatta-e ezeket a kinevezéseket és ha esetleg meg is vitatta, akkor hogy tudtak
egyetérteni ezzel az ott ülő illetve kapcsolódó, a biztonságpolitikában már járatosabb
elnökségi tagok, mint például Vadai, Kiss, Szekeres, Ficsor.
– Vajon Tóth Károly országgyűlési képviselő, az MSZP frakció és az országgyűlés
nemzetbiztonsággal foglalkozó szakbizottságainak egyik vezetője, tagja, aki az egyik
legreálisabban gondolkodó a nemzetbiztonság szakpolitikusi területén, ő vajon hogy
értett egyet ezzel a torz intézkedéssel és mit tett ellene, az ország és a szolgálatok
érdekében.
Egyes médiumok arról írtak, hogy a két tábornok kinevezése miatt várható: a FIDESZ
kormány majd bizonyára leváltja őket. Eszerint azért nevezték ki őket, hogy emiatt a FIDESZ
leváltsa majd őket. Ez volt számomra a legnaivabb vélemény, hiszen a FIDESZ
nemzetbiztonsági szakpolitikusai ennél sokkal értelmesebbek, tudatosabbak, tapasztaltabbak
és nem egy ilyen, mindenki által tudott kényszerkinevezés alapján döntenek személyi
kérdésekről, mert ezek talán már el is dőltek, legalábbis a variációk szintjén. Biztos vagyok
benne, hogy a FIDESZ nemzetbiztonsági szakpolitikusai az igen jelentős nemzeti értéket
képviselő nemzetbiztonsági vezetőket méltó módon fogják hasznosítani az ország, az itt élő
emberek, az itt működő cégek védelme érdekében. Egyébként teljesen érthető az országgyűlés
Nemzetbiztonsági Bizottságában lévő négy FIDESZ-esnek a tartózkodó szavazata a nevezett
tábornokok kinevezéséhez kapcsolódóan, hiszen az értelmetlen döntés mellett miért álltak
volna ki.
Elméleti, széles gondolati pályákon gondolkodó elemzőként az is eszébe juthat valakinek,
hogy ezekkel a kinevezésekkel az MSZP vagy érdekköreiből valaki(k) gesztust akartak
gyakorolni a leendő FIDESZ kormánynak illetve egyes tagjainak. Bizony ez az elméleti
magyarázat és mint szándék is elég vicces lenne.
Tehát az MSZP ezekkel a kinevezésekkel kapcsolatban előre tudhatta, hogy kiváltja a FIDESZ
egyet nem értését és ezzel a nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársaiban is ellenérzéseket
vált ki. Ennek ellenére mégis belement ebbe az értelmetlen játékba! Vajon nem gondolta át,
hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársaiból és családtagjaiból, mint szavazókból még
többet átlök a FIDESZ-hez. Végül is ez nem baj, sőt előnyös ahhoz, hogy egy FIDESZ vezette
kormány nagyobb nemzetbiztonsági szavazóbázissal, támogatással, kétharmadosan is
ráerősítsen a magyar nemzetbiztonsági szolgálatoknak a rangjukon történő hasznosítására, ami
eddig nem történt meg a balos kormányzatok időszakai alatt.
Összességében, aki kitalálta ezt a felelőtlen vagy végtelenül rosszindulatú húzást, az minimum
pszichológiailag aggályos személyiség és akik ehhez asszisztáltak, azok nem az ország érdekét
nézték. Ugyanis ez a húzás nem jó az ország és a lakosság biztonságának, nem jó a
nemzetbiztonsági szolgálatok munkatársainak, a nemzetbiztonsági közhangulatnak, de
valószínűsítem, hogy nem jó a kinevezetteknek sem (még akkor is, ha jó „katona” módjára
teljesítik is a parancsot), tehát senkinek és semminek. Sajnálatos, hogy 1994 óta a
nemzetbiztonság kezelésében nem jeleskedő baloldali kormányok még 2009-ben is beterhelik,
melynek során az értelmetlen és felesleges intézkedésekkel közvetve a magyar adófizetők
pénzén is működő nemzetbiztonsági szolgálatokat feleslegesen megbolygatják, lejáratják.
Gondolják végig 1994 óta a nemzetbiztonsági szolgálatok irányításában a balos titokvezetők
időszakait, tevékenységük mérlegét: Nikolics-Somogyi, Katona Béla, Tóth András, Szilvásy,
Ficsor, Juhász Gábor, stb. Egyikük időszaka sem volt valami sikerfutam. A sorból azért
maradt ki Kiss Péter kancelláriaminiszter, mert kiemelem, hogy még ő volt az egyedüli, akivel
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érdemben beszélni tudtam a nemzetbiztonságról, aki elsőként és egyetlenként eljött a
rendezvényünkre, aki elfogadott szakpolitikai jellegű írásos anyagokat, melyeket nagy
valószínűséggel el is olvasott és így hasznosított is, bizonyos mértékig. Az ő időszakában az
MSZP Biztonságpolitikai Tagozat Nemzetbiztonsági Munkacsoportját vezettem.
Várhatóan a sajtóban több vélemény is elhangozhat majd a fenti kinevezések egyéb
magyarázataként, indokaként. Azt javaslom, hogy mérlegeljék: az általam írottak vetnek fel
önökben elfogadhatóbb helyzetképet vagy a magyarázkodóké. Ne törődjenek nagyon a
magyarázkodó személyekkel, mert a legtöbbjüket a mundérbecsület motiválja majd, pedig
most is az állampolgárok biztonságának érdeke lenne, lett volna a legmagasabb rendű
motiváció.
13.4. Összegzés valamint következtetések és ajánlások a 13. fejezet alapján
13.4.1.

13.4.2.
13.4.3.

13.4.4.

13.4.5.

A komplex biztonságunkat olyan kihívások, kockázatok és veszélyek befolyásolják,
melyek növekvő többsége a titkosszolgálatok illetékességébe tartozik. A jövőnket
lényegesen meghatározza nemzetközi érdekérvényesítési képességünk, aminek
biztosításában nemzeti hírszerzésünk fontos szerepet játszik. A modern, okos, a
nemzetközi körülményeket is dinamikusan kezelő kormányok felismerik a
titkosszolgálataik felértékelődését, hasznosíthatóságát, hiszen ez is egy
versenytényező, egy nemzeti életképességi mutató. Következésképp nincs reális
magyar nemzeti jövőkép megfelelő szintű (nemzet)biztonság, azaz hatékony és
meghatározó titkosszolgálati tevékenység és az ezt meghatározó tudatos
nemzetbiztonsági személet és gondolkodásmód nélkül.
A modern világban a hírszerző és biztonsági szolgálatok meghatározó szerepet
játszanak az államok kül- és biztonságpolitikájának alakításában, stratégiai
döntéseik meghozatalában, és saját biztonságuk szavatolásában.
A hírszerző és biztonsági szolgálatok klasszikus feladatainak módosulása
önmagában is új követelményeket támasztott, amelyeket a transznacionális
fenyegetések minden eddiginél hangsúlyosabb megjelenése tovább fokozott. A
terrorizmus, az illegális migráció, a fegyverzet proliferáció és az ezt elősegítő
illegális fegyverkereskedelem, valamint a mindezekkel összefüggő szervezett
bűnözés nem új jelenségek. Viszonylag újszerű azonban mindezek globalizálódása,
nemzetek fölötti szerveződése. Az ellenük folytatott küzdelem korábban tisztán
nemzeti, rendészeti, belső elhárítási, vagy éppen hírszerzési jellege mára
összemosódott. A nemzetek és a különböző szolgálatok koordinált, szoros
együttműködése nélkül ezek a fenyegetések könnyen kezelhetetlenné válnának.
A hírszerző és biztonsági szolgálatok feladatrendszere – igazodva a biztonsági
környezet és a biztonság-felfogásunk változásaihoz – egyre szerteágazóbbá és egyre
dinamikusabbá válik. A szerteágazó feladatrendszer kezelése sokrétű, diverzifikált
tudást igényel, és szinte minden feladat saját specialistát (speciális szervezetet)
követel.
A technológiai fejlődés közvetlen hatásai elsősorban a szolgálatok adatszerző
képességét érintették, a legnagyobb kihívást azonban az elemző-értékelő szervezetek
számára jelentik. A mérhetetlenül megnövekedett információtömeg befogadása és
feldolgozása még a legkorszerűbb adatfeldolgozó rendszerek alkalmazása mellett is
nehezen oldható meg. Ezek a rendszerek jelentősen megkönnyítik ugyan az adatok
rendszerezését és szűrését, de a mesterséges intelligencia kifejlesztésére irányuló
kutatások ma még nem teszik lehetővé annak a hozzáadott értéknek a létrehozását,
amely a rendelkezésre álló adathalmazt a felhasználók igényeinek megfelelő
tájékoztatássá konvertálják.
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13.4.6.

Egy demokratikus országban nem lehet kétséges, hogy a társadalom érdeke és
elvárásai előbbre sorolnak, mint a titkosszolgálatok parciális érdekei, még, ha azok a
köz javát szolgálják is. Ebből kifolyólag a szolgálatoknak számolniuk kell azzal,
hogy tevékenységüket egyre fokozódó társadalmi érdeklődés közepette kell
folytatniuk, és esetenként a szakmailag indokoltnál mélyebb betekintést kell
engedniük a külvilág számára.
13.4.7. Az alkotásban foglaltak megalapozzák és megindokolják azt, hogy az a valóban
életképes nemzetállam, amely a világban végbemenő változásokkal párhuzamosan
fejleszti információ észlelési, szerzési, tárolási, rendszerezési, feldolgozási, elemzési
képességét, és a megszerzett információkat elsősorban megelőző jelleggel
hasznosítja, a nemzet védelemében és az érdekérvényesítésében. Klasszikus
értelemben ez a komplex feladata a hírszerzésnek illetve a felderítésnek, melynek
működését, eredményességét meghatározza a korszerű nemzetközi illetve nemzeti
szemlélet és szándék, a jogi szabályozása, a szervezése, az irányítása, a kormányzat
igényessége, hasznosítási készsége.
13.4.8. Fontos elv, hogy a szövetségi együttműködések mellett soha nem szabad feladni a
titkosszolgálatok megfelelő szintű nemzeti önállóságát, függetlenségét, mert a ma
még jó kapcsolatok is folyamatos változásban vannak és a környezet változása,
valamint a történelem bármit hozhat a magyar nemzet számára.
13.4.9. A nemzetközi helyzet megváltozott és dinamikus változásban lévő körülményei egy
új biztonságfilozófiára támaszkodó nemzeti biztonságot és ehhez illeszkedő
nemzetbiztonsági garanciarendszert feltételeznek. Mindez csak színvonalas
nemzetbiztonsági munkával teremthető meg. A biztonság megőrzése szempontjából
oly fontos információk megszerzése speciális szaktudást, eszköz- és
módszerrendszert, képességalapú szervezeti struktúrát igényel, amely mind a
polgári, mind a katonai élet teljes spektrumára kiterjed. A polgári demokratikus
országok többségében – sok esetben szakítva a régi beidegződésekkel – ismét
felismerték és egyben felértékelték a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi
szervek szerepét, nagyra értékelik tevékenységüket és fokozzák jelentőségüket. A
sokszor nehezen átlátható biztonsági környezetben a veszélyt jelentő kihívások
mostanra rejtve, közvetve és áttételesen – adott esetben kísérőjelenségként –
jelentkeznek, amelyekkel szemben Magyarország védelmének garanciáját
mindenekelőtt professzionális nemzetbiztonsági szolgálatokkal és rendvédelmi
szervekkel, a partnerszolgálati viszonyok elmélyítésével lehet és kell biztosítani.
13.4.10. A világviszonylatban megfigyelhető trendek azt mutatják, hogy az a szolgálat tud
sikeres lenni a versenytársaival szemben, amelyik kiemelkedő alapvető
képességeket tudhat magáénak. Amennyiben a képességek hordozóit megfelelő
módon alkalmazzuk, a képességeket kibontakoztatjuk és megfelelő elemző hátteret
biztosítunk hozzá, eljuthatunk egy jó stratégia megfogalmazásáig, és lehetőségünk
nyílik a megvalósítás folyamatos kontrolljára is.
13.4.11. A jelenlegi globalizálódó biztonsági környezetben – szemben a korábbi
korszakokkal – a külső és a belső biztonság közötti határvonal egyre inkább
elmosódik, a hagyományos területelvű biztonság- és védelempolitika helyett az
érdekalapú (érdekérvényesítő, érdekvédő) és értékalapú biztonságpolitika került
előtérbe, ami már komplex biztonságpolitikai személetet és gondolkodásmódot
igényel. Látványosan növekszik a biztonságpolitika társadalmi meghatározottsága, a
biztonságtudatos gondolkodás és a nem állami biztonságpolitikai aktorok
biztonságpolitikai szerepe (pl. a multinacionális vállalatok, a nemzetközi és hazai
NGO-k, az állam nélküli nemzetek, terrorszervezetek, nemzetközi bűnözői
szervezetek stb.). A biztonságpolitikai paradigmaváltást a komplex
biztonságpolitikai szemlélet alkalmazásával és az integrált biztonsági szektor
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13.4.12.

13.4.13.

13.4.14.

13.4.15.

13.4.16.

13.4.17.

megteremtésével érhetjük el. Hazánkban a nemzeti biztonság komplex felfogásának
elmélete, valamint az egységes és integrált kormányzati praxis egyaránt hiányzik,
vagy csupán esetlegesen jelenik meg az elméleti és gyakorlati szférában.
A nemzetbiztonság tudatos személet és gondolkodás egyrészt feltétele, másrészt
következménye a többségében a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességébe
tartozó kihívások, kockázatok, veszélyek megfelelő kezelésének. Minden, a
komplex biztonságunk körébe tartozó területen (külpolitika, társadalom, gazdaság,
környezet, belpolitika, stb.) célszerű kialakítani és alkalmazni egy nemzetbiztonsági
értékrenden alapuló, egységes nemzetbiztonság tudatos szemléletet és gondolkodást,
mivel e-nélkül nem lehet megfelelő szintű biztonságot, titkosszolgálati
tevékenységet realizálni.
$] LQIRUPiFLy KDWDORP PHOO\HO YpGHOPHW Q\~MWKDWXQN GH pUGHNHLQN
pUYpQ\HVtWpVpUHLVKDV]QRVtWKDWy$EHQQQNHWN|UOYHYĘNOYLOiJUpV]HNpQWIRQWRV
KRJ\ LVPHUMN D N|]HO pV WiYRO N|UQ\H]HWQNHW D V]|YHWVpJHVHLQNHW pV D]
HOOHQpUGHNHOWHNHW LV .|YHWNH]pVNpSS D Q\tOW pV D] LQIRUPiOLV LQIRUPiFLy V]HU]pV
pUWpNHOpV IHOGROJR]iV KDV]QRVtWiV DUFKLYiOiV V]HUHSH PHJKDWiUR]y D] pOHW pV D
SROLWLNDL WiUVDGDOPL JD]GDViJL IRO\DPDWRN EL]WRQViJL DVSHNWXVRN WHUOHWpQ LV D
PHJIHOHOĘ G|QWpV HOĘNpV]tWpVHN pV YpJUHKDMWiVRN PDMG YLVV]DHOOHQĘU]pVHN
KDWiVYL]VJiODWRNYRQDWNR]iViEDQ
A nemzetbiztonsági törvényben deklarált, a nemzetbiztonsági szolgálatok
érdekérvényesítő szerepét fel kell építeni és hangsúlyosan az össznemzeti nemzeti
fejlődés meghatározó pillérévé, motorjává. A szorosabban vett biztonsági-védelmi
funkciók mellett ez a lehetőség nincs eléggé kihasználva, melyhez a szolgálatok
ilyen irányú fejlesztése is szükséges. Az érdekérvényesítő funkció, szerepkör,
tevékenység kiteljesítése és csúcsra járatása szemléletváltást igényel a
nemzetbiztonsági
szolgálatok
társadalmi,
államigazgatási,
közigazgatási
kapcsolódását és beágyazottságát tekintve: nemzetbiztonság tudatos személetet és
gondolkodást. Ehhez innovatív stratégiai szemléletváltásra van szükség.
A nemzetbiztonsági szolgálatok illetve a működésüket meghatározó törvény
alapvető módosítása, átalakítása, illetve reformja kizárólag akkor lehetséges, ha a
kétharmados parlamenti döntést igénylő konszenzus megvan. E-nélkül lehet
gondolkodni, tervezni, de ennek évtizedes huzavonája csak rontja a szolgálatokban
dolgozók biztonságérzetét és ezen keresztül a munkájuk hatásfokát is. Kalandor
politikára vall, ha valaki úgy indítja el egy reformnak akár a gondolatát is, hogy nem
szerezte meg előzetesen vagy együttműködés során a mindenkori ellenzék
egyetértését. Persze ahhoz diplomáciai érzék és megfelelő alkalmasság kell, hogy az
érintett (szak)politikust az ellenzék egyáltalán tárgyaló partnernek elfogadja és
képesnek tartsa arra, hogy az ország érdekében kész értelmes kompromisszumokra.
A nemzetbiztonsági szolgálatok átalakítási szándékának elméleti megalapozottságát,
komolyságát mutatja, hogy a Sárközy Tamás professzor nevével összekapcsolt ún.
„államreform” terv is a megoldandó lépések egyikeként a jelenlegi struktúrák
bizonyos koncentrálását tartja szükségesnek. A modern kormányzati szervezet
kialakítása a működési hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében
történne. Egyértelmű a következtetés, hogy az államreform folyamatban a
nemzetbiztonsági szféra sem marad érintetlen, nem maradhat változatlan.
A nemzetbiztonsági szférára kiterjedő intézményi, strukturális reform, a szervezeti
rendszer átalakítása nem előzheti meg a stratégia kidolgozását, életbeléptetését. A
stratégia konszenzusos megalkotása, hatályba léptetése jelentheti az elvi alapok
megerősítését, továbbá a fő célok és irányok kijelölését, a nemzetbiztonsági
munkában szükséges korrekciók elvégzését.
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A nemzetbiztonsági tevékenység hatékony végzése nem elsősorban a szervezeti
rendszer átalakításával biztosítható. Sokkal fontosabb a biztonsági struktúrákat (az
intézményeket, feladatokat, a működési sajátosságokat és a konkrét tevékenységet)
egészben vizsgálni, a kizárólag a nemzetbiztonsági szolgálatok által elvégzendő
feladatokhoz pedig ilyen összefüggések elemzése után indokolt a szakmailag
adekvát szervezetrendszert hozzáigazítani.
Szervezetszociológiai mátrixba helyezve a nemzetbiztonsági szolgálatokat,
megkaphatjuk azok strukturális felépítésének terminológiailag szabatos leírását. Egy
szervezet működésének stabilitását az a törvényi jogszabályi környezet biztosítja,
amely lehetővé teszi, hogy a vezetők és a beosztottak kötelezettségei és
jogosultságai világosan lefektetett alapelveken nyugodjanak. A különféle jogi
normák mellett szakmai előírások és szabályzatok tömege határozza meg a szervezet
kialakításának feltételeit és követelményeit. Mindez azonban még nem elegendő
ahhoz, hogy működő képes szervezet jöjjön létre – ehhez a szervezet saját belső
működési és eljárási rendjének, szervezeti és működési szabályzatának
megalkotására is szükség van. Ez utóbbiak az említett jogi környezet révén válnak
legálissá, egyben ezek képezik a továbbiakban a szervezet formális rendjének, a
szervezeti irányításnak, valamint az irányítás hatalmának alapját. A szervezetek
eredményes működése ugyanis a tekintélyviszonyokban megnyilvánuló hatalom
nélkül nem volna biztosítható, vagyis a hatalomnak és a tekintélynek ebben az
értelemben funkcionális szerepe van a szervezetek életében.
A hosszan tartó vajúdás után megszületett, 1995-ös törvényi szabályozás ellenére a
nemzetbiztonsági szolgálatok rendszerváltás utáni történetében a tekintély-, hatalmiés befolyási viszonyok fokozatos „szétcsúszása” volt megfigyelhető; az így
megszilárduló diszfunkcionális működés nyomán a demokratizmus-hatékonyság,
illetve a politika-szakmaiság törésvonalak is élesebb kontúrt kaptak; ez azután az
elsősorban financiális megfontolásokat szem előtt tartó második Gyurcsánykormány mozgásterét is alapvetően behatárolta.
A kormány úgy vágott bele az NBH-hoz kapcsolódó reformba, hogy közben
elmulasztotta feltérképezni az így kirobbanható konfliktusok várható
következményeit, azok lefolyását: nem pusztán a konfliktusban részt vevő különféle
szereplők erőviszonyainak elemzése maradt el, de még a potenciális „szövetségesek"
bebiztosítására sem került sor (jellemző, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal élére
jelölt személy bizottsági meghallgatása azért nem járt sikerrel, mert az azonos számú
támogató és elutasító szavazatok mellett a koalíciós partner delegáltja tartózkodott).
Az ehhez hasonló szervezeti konfliktusokra rakódó terhek egyik nagy csoportját a
szereplők közötti hatalmi viszonyok átrendeződésével, megváltozásával lehet
összefüggésbe hozni. A szervezeti konfliktusok mindazonáltal olyan
intézményesülési folyamatok előtt nyitják meg az utat, amelyeknek hatása beépül a
szervezeti kultúrába is: más lesz a szervezetek közötti együttműködés formája és
jellege, más értékek is megjelennek a szervezetekben, fokozódik az egyes szervezeti
egységek egymástól való elkülönülése, ami azután kisebb, önálló, belső kohézióval
rendelkező, kifelé ellenséges magatartást tanúsító szubkultúrák kialakulását is
eredményezheti. Más szóval, a konfliktusok terhei általában az intézményrendszer
hatalmi struktúrájában, kapcsolati hálójában, szervezeti kultúrájában és
interperszonális viszonyaiban tárgyiasulnak.
A nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetés elemzését el kell készíteni
(folytatólagosan 1990-től napjainkig) és évente aktualizálni, mivel egyértelmű, hogy
a nemzetbiztonsági tevékenység hatékonysága is arányban áll a költségvetési
lehetőségek mértékével. Az elmúlt húsz év költségvetési mértékéből, arányaiból,
tendenciájából le kell vonni azt a következtetést, hogy a speciális biztonsági-védelmi
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13.4.24.

13.4.25.

13.4.26.

feladataik, az ország érdekérvényesítéséhez, a kormányigényesség teljesítéséhez
milyen anyagi forrásokra van szükség. Az egyedüli kiszámíthatóságot biztosító
megoldás az, ha a mindenkori GDP százalékában meghatározzák a biztonságivédelmi kiadások együttesét és ebből meghatározzák a nemzetbiztonsági szolgálatok
százalékos arányát. Ez esetben lehet tervezni, igényelni, biztonsági szolgáltatást
nyújtani, a költségvetés mértékében. Ekkor lehet harmonizálni kiszámíthatóan a
nemzetbiztonsági szolgálatok rövid – közép – hosszútávú programjait, feladatait,
működését.
A magyar védelmi tevékenység illetve struktúra modernizációjához az USA-ban,
2001.09.11. nyomán és okán létrehozott Belbiztonsági Minisztérium is egyik
tanulmányozandó példa lehet, mely éppen a terrortámadás előrejelzésében,
megelőzésében, elhárításában közreműködő szervezetek súlyos információ és
adatvisszatartását, együtt(nem)működési anomáliáit, átfedéseit hivatott enyhíteni
illetve megszüntetni. Ez nem jelenti az USA modell kritika nélküli lemásolását
viszont jelentheti a célszerűen átgondolt „magyarítását”.
Egy (kis) ország, egy nemzet életképességének, stabilitásának, nemzeti és
nemzetközi tekintélyének egyik fontos jellemzője a védelmi, védekező képessége.
Ennek egyik mutatója a védelem, a biztonság szervezésének, irányításának módja
békeidőben is. Egy Nemzeti Operatív Válságkezelő és Koordináló Biztonsági
Központ létrehozása esetén a Kormány, az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök első
kézből értesülhetne mindenről, különös tekintettel a rendkívüli helyzetekre,
eseményekre. Továbbá ezen a központon keresztül lehetne az operatív
intézkedéseket is végigfuttatni az operatív végrehajtó egységekig. Ezzel a
megoldással minden, a biztonságot veszélyeztető kihívás, kockázat, veszély esetén a
rendkívüli-, a szükség-, a megelőző védelmi, stb. állapotokhoz, helyzetekhez
hasonlóan ez a (rövidebb elnevezéssel) Védelmi vagy Biztonsági Központ betöltené
a kvázi, legfelső vezetési (köz)pont szerepét is. Ez a központ biztosítaná a
kapcsolódást a honvédelmi és rendvédelmi szervezetek ügyeleteihez, akár egyidejű
kép- és hangmegosztással is, közös nemzetbiztonsági adatbázissal illetve tudástárral.
Az új biztonsági, nemzetbiztonsági kihívások, kockázatok, veszélyek egyik
következménye lehet a kritikus infrastruktúrák elleni támadás, visszaélés, szabotázs,
mely jelentős tömegeket és az emberi élethez, léthez kapcsolódó alapvető
szolgáltatásokat érint. Ilyen infrastruktúrák például: vízellátás(csatornázás),
energiaellátás (villamos energia, gáz, olaj, benzin), távközlés(telefon, rádiótelefon),
informatika(hálózatok, internet), szállítási hálózatok(út, vasút, tömegközlekedés),
egészségügyi ellátó hálózatok és intézmények, államigazgatási és közigazgatási
szolgáltató hálózatok-intézmények, pénzügyi-gazdasági szolgáltató hálózatokintézmények. Ezeknek az infrastruktúráknak a védelme koncepciót, stratégiát,
törvényeket, szabályozásokat, előírásokat és pénzt igényel. Legalább ilyen fontos
egy mielőbb létrehozandó integrált Nemzeti Infrastruktúra Biztonsági Központ, –
amely más országok példái alapján – ügyeleti, koordináló, ajánló, segítséget nyújtó
szerepet töltene be, de operatív jogokkal is felruházható lenne. Amennyiben
létrejönne egy Védelmi Minisztérium úgy abban lenne a helye, például a
katasztrófavédelem környékén.
A honvédelmi és rendvédelmi szervezeteknél (rendőri, nemzetbiztonsági, vámos,
APEH-es, stb.) működő belső ellenőrzési egységeket (belbiztonsági szervezeti
egységeket, belső elhárításokat) össze kellene vonni illetve újraszervezni egy önálló
szervezetbe, például egy új szolgálatba vagy főigazgatóságba, mely közvetlenül a
titkosszolgálati miniszterhez tartozhatna. Ezzel egyen szilárdságúvá válna a belső
biztonság, amit nagyon szigorúan fel kellene keményíteni, mivel egyrészt az
életforma változások, a jövedelmi hiányosságok miatt megnő(hete)tt a szervezetek
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munkatársainak fogékonysága a „csábításokra”. Másrészt a liberálisabb közhangulat
ezen a területen sem zárható ki. A miniszter első kézből értesülhetne a problémákról.
Átfogó szemlélete révén ő lenne a legalkalmasabb arra, hogy megtalálja a
problémák megoldásának leghatékonyabb módját. A rendvédelmi szervek vezetői
nem fonódhatnának össze saját belső ellenőrzésükkel, nem fékeznének le, nem
tartanának vissza egyes ügyeket. Pozitív újdonság lenne az is, hogy a miniszter –
mivel „rálát” minden egyes szervezetre – felfigyelne olyan általánosítható káros
jelenségre, amelynek több szervezetre ható jellegét az egyes szervezetek illetékesei
nem vennék észre. A miniszter osztaná vissza az információkat, szelektíven az egyes
szervetek vezetőinek, de végső esetben az is már egyféle megoldás lehetne, hogy a
belső ellenőrzések a szervezetek, szolgálatok vezetői mellett egy időben
tájékoztathatnák a minisztert is.
13.4.27. Nincs titkosszolgálati illetve rendvédelmi tevékenység megfelelő hálózatok nélkül.
A hírszerzés - felderítés és az elhárítás nem lehet eredményes ügynök-, informátorés együttműködő céges illetve állampolgári kapcsolati hálózatok nélkül. Az
ügykörönkénti, ügyenkénti alkalmi kapcsolatok létesítése, kiépítése sokkal kisebb
hatékonyságú, mint egy „bármilyen”, de tartós hálózati kapcsolatkör. Természetesen
a mindenkori nemzeti biztonsági kockázatainknak megfelelő célterületeken, a jól
szervezett és fenntartott kapcsolati hálózatok feltétlenül szükségesek és a hatékony
megelőzés és reagálás elengedhetetlen feltételei. A különböző hálózatok ugyanakkor
a titkosszolgálati munka célterületei is, hiszen az egyéni bűnelkövetők mellett a
mind gyakoribb bűnözői kapcsolatok, illetve hálózatok a meghatározók, gondoljunk
csak a terrorizmusra, a (nemzetközi) szervezett bűnözésre, a maffia jellegű
szervezetekre, a csoportos bűnelkövetésekre és nem utolsósorban a nemzetközi
hírszerző hálózatokra. Ezeknek a feltérképezése, a tudásbázis illetve adattár
kialakítása és napi, operatív használata alapvető feltétele a hatékony titkosszolgálati
munkának. Az előzőek mellett a minden életterületet átfogó hálózattudomány a
titkosszolgálati felkészültségnek egyik meghatározó eleme. Ennek az az oka, hogy a
körülöttünk lévő világ egyik meghatározó szerveződési, működési formációja a
HÁLÓZAT-osság. Tehát ennek működési mechanizmusai, tömegpszichológiai
jellemzői fontosak a hálózatossághoz kapcsolódó (bűn)cselekmények
megelőzéséhez, megszüntetéséhez és utókezeléséhez.
13.4.28. A katonai és rendvédelmi szervezetek tagjainak felelőssége, fizikai, pszichológiai és
mentális terhelése általában jelentősebb, mint a polgári személyeké. Emiatt egyrészt
a felvételénél, másrészt a rendszeres (legalább évenkénti) alkalmasság vizsgálatnál
célszerű meggyőződni az érintettek képességeinek, készségeinek, alkalmasságának
komplex megfelelőségéről. A munkatársaknak legalább egy évenként időszakos
alkalmassági ellenőrzésen kellene részt venniük. Ez szolgálna arra, hogy a
munkatársban, mint szubjektumban milyen változások történtek kockázati
szempontból: fizikai-pszichológiai traumák-betegségek, balesetek, családi
állapotváltozások (válás, születés, halál, költözés, stb.), vallási-világnézeti
változások, politikai változások, zsarolhatósági pozíciók, vagyoni-jövedelmi helyzet,
mentális
elbizonytalanodás,
nemkívánatos
fanatizálódás,
agresszivitás,
öngyilkossági hajlam, stb.
13.4.29. Egy konfliktus lélektani dimenziója ugyanolyan fontos, mint a fizikai. Ez különösen
érvényes a biztonsági környezet jelen változásai tükrében, az aszimmetrikus
fenyegetettség rohamos növekedése és megsokszorozódása, valamint a békére való
igény megnövekedése tekintetében. A konfliktus az ellentétes érdekek ütközése,
amely a benne részt vevő emberek elméjén kívül a harctéren is folyik. A konfliktus
tulajdonképpen a hatalomért vívott harc. Az emberek szellemi beállítottsága és
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13.4.30.

13.4.31.

13.4.32.

13.4.33.

13.4.34.

magatartása (barát, ellenség, bizonytalanok vagy el nem kötelezettek) eldöntheti az
adott konfliktus kimenetelét és a konfliktus utáni környezet természetét.
A nemzetbiztonsági képzést felsőfokon illetve egyetemi szinten is meg kell őrizni,
sőt az igényeknek megfelelően tovább kell fejleszteni. Egy szakterületen az
egyetemi képzés fenntartása megerősíti és jellemzi az adott ország értékítéletét egyegy szakterületről, így a nemzetbiztonságról is. Az utánpótláshoz szükség van ilyen
szakterületen a felsőfokon alapozó és tudományos képzésre is, a szolgálatokban
meglévő operatív, műveleti képzés mellett. A nemzetbiztonsági képzés megfelelő
színvonalú, de tovább kellene fejleszteni, szélesíteni, különös tekintettel a polgári
titkosszolgálatokkal történő együttműködés kialakítására, erősítésére is. Ezt a
polgári titkosszolgálatokkal kötendő együttműködési szerződésekkel lehetne
erősíteni, kiegészítve ilyen jellegű tantárgyakkal, hallgatókkal és előadókkal is.
A magyar katonai és rendvédelmi, összefoglalóan biztonsági szakemberek képzési
rendszerét felül kellene vizsgálni és harmonizálni. Az egységesebb szemléletű és
szerkezetű képzéshez induljunk ki azokból a jelenlegi és belátható, jövőbeni
feladatokból, amelyeket a bel- és külföldi biztonsági kihívások, kockázatok és
veszélyek generálnak. Eddig ezeket hagyományosan úgy osztottuk fel, hogy katonai,
rendőri, nemzetbiztonsági, vám-pénzügyőri, katasztrófavédelmi, stb. Most
emelkedjünk ezen felül és kezeljük úgy, hogy vannak biztonsági, védelmi feladatok,
melyek olyan biztonsági szakembereket igényelnek, akik kell, hogy rendelkezzenek
általános és szinte azonos biztonsági alap- esetleg középfokú biztonsági
ismeretekkel és csak a szakosodásuk során orientálódnak a speciális biztonsági
szakágakhoz. Ezek hasonlóak lehetnek, mint a jelenlegiek, de a történelem során
kialakult átfedések és elkülönülések miatt módosítanunk is kell ezeket, mert már
egyre kevésbé jelennek meg tisztán a katonai, rendőri, vám-pénzügyőri és
nemzetbiztonsági események, ügyek, feladatok. Ezzel kialakíthatnánk egy egységes
biztonsági szakemberképzést, a XXI. századi biztonsági feladatok optimális
ellátásához.
A ZMNE képzési sajátossága: a védelmi szektorban és a missziós feladatokban
hatékonyan alkalmazható NATO/EU-kompatibilis elméleti és módszertani
tudáskészlet közvetítése. Az oktatás fókuszában a védelem had- és
társadalomtudományi kérdései, a társadalom valamint a védelem viszonyai állnak. A
társadalom és humán tudományok hozzáadott értéke a katonai vezető- (és
nemzetbiztonsági) képzéshez: a korszerű gondolkodás ösztönzése, a
társadalomtudomány új eredményeinek megértetése, humanizmus, kooperatív
magatartás, a meglévő értékek kiaknázása.
A védelmi szektorból, de különösen a nemzetbiztonsági szolgálatoktól kikerült
illetve kikerülő, arra érdemes szakembereket össze kellene fogni valamilyen
önkéntes és nem kényszerjellegű, pártfüggetlen szervezetbe. Például a Magyar
Hírszerzők és Kémelhárítók Országos Szövetsége néven, egyesület, klub
formájában. A szövetség célja lehetne, hogy – tagjai szakmai múltjára és
tapasztalatára alapozva – kikérje véleményüket bizonyos ügyekkel, illetve
feladatokkal kapcsolatban bevonja őket az oktatásba, a stratégiai tervezésbe, és
megakadályozza e jelentős szakmai „szürkeállomány” elkallódását, ugyanis ezek a
szakemberek óriási nemzeti értéket képeznek, amelyet összefogottan hasznosítani
kellene. Egyes szolgálatoknak van ilyesféle szervezetük, de tevékenységüket úgy
kellene összefogni, hogy a különböző védelmi szektorok „öregjei” folyamatos
kapcsolatban legyenek egymással. A téma sajátsága, érzékenysége, jellege miatt
alaposabb körbejárást igényel, de szakmapolitikai előnyei is lehetnének.
A tudatos nemzetbiztonság személet illetve gondolkodásmód által vezérelt komplex
védelmi tevékenység és struktúra jelenti a jövőnk biztonságát, a biztonságunk
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jövőjét. A nemzeti értékeink és érdekeink védelme illetve érvényesítése integrált,
átfogó és komplex biztonsági szemléletet, stratégiai gondolkodást és rendszert
igényel, különös tekintettel a biztonsági környezetünkre.
13.4.35. A szolgáltató állam illetve a szolgáltató kormány feladata az állampolgárai számára
a mindenkori kockázatoknak megfelelő biztonsági és védelmi szolgáltatás
nyújtása! A kormányoknak és a kormányprogramoknak megfelelő mértékben kell
foglalkozni az ország komplex biztonságával. A kormány igényessége és rendszeres
interaktív kapcsolata nagyon fontos az átfogó biztonságunk kialakításában, különös
tekintettel a nemzetbiztonságra. A biztonságot, mint egyik fontos
kormányszolgáltatást célszerű kezelni más biztonságelemek mellett, melyet a
Kormány nyújt a lakosságnak és a cégeknek. A teljes magyar védelmi
tevékenységet, struktúrát és költségvetést újra kell gondolni, mert a rendszerváltás
óta jelentős (biztonsági) környezeti változások voltak, vannak és várhatóan lesznek
is a világban.
13.4.36. A védelemben, a biztonságban érdekelt szerveket, szervezeteket egy Védelmi
Minisztériumba célszerű összevonni a szakmai összefogás és egységes irányítás
érdekében, de ez a minisztérium lehetne csak koordinációs jellegű is, különösen
kezdetben. Ez fejezhetné ki legmagasabb értékítélettel a magyar kormánynak a
viszonyulását a nemzeti értékeink és nemzeti érdekeink biztonságához illetve
védelméhez. Ezzel az összevonással megszüntethetők a rivalizálások; az „én házam,
az én váram” effektusok; a pénzügyi-gazdálkodási, beszerzési, humánpolitikai,
igazgatási, jogi, oktatási, logisztikai, adminisztrációs, távközlési és informatikai, stb.
többszörözések, átfedések. Alapjavaslatom tehát az, hogy a teljes magyar védelmibiztonsági tevékenység, feladatkör egy minisztérium alá tartozzon, mert elsősorban
ezzel biztosítható a leghatékonyabb együttműködés és a leggazdaságosabb
működtetés. Továbbá így biztosítható a védelem-biztonság szakmai és
költséghatékonysági optimalizálása. Ezt valósíthatná meg a Biztonsági és/vagy
Védelmi Minisztérium. Az összevont szervezetek tevékenysége – a szoros, gyors
biztonsági és védelmi együttműködés, valamint a közös irányítás, szervezés,
gazdasági és technikai ellátás révén – jelentősen ésszerűsödne és
költséghatékonysága is lényegesen növekedne. Természetesen a javaslatom
elemzéséhez, előkészítéséhez és kidolgozásához jól válogatott és szervezett csapatra
van szükség (politikusok+szakmapolitikusok+szakértők+társadalmi egyeztetés).
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A földrészeket is átfogó nemzetközi szövetségek; társadalmak; a társadalmak
intézményei és gazdasági egységei az egyéb szerveződések; családok és az előzőket
létrehozó, fenntartó és fejlesztő rendszereleme az EMBER; együtt
rendszerhierarchiát alkotnak.
A titkosszolgálatok minden történelmi időszakban fontos szerepet töltöttek be az
egyes országok, társadalmak, gazdaságok, kormányok, szerveződések, hadikultúrák
irányításában, szervezésében, védelmében és érdekérvényesítésében.
Az egyes földrajzi, nemzetközi szövetségek, társadalmak, szerveződések és az
emberek egymás közötti kapcsolata a párbeszéden, a sokoldalú együttműködésen, a
kölcsönösségen, az érdekegyeztetésen és az erőviszonyokon alapul. Ezeknek a
kapcsolatoknak az eszközei a formális, nyílt, nyilvános információk. Az eltérő
érdekek, az érdekviszonyok összetettsége, bonyolultsága, diszharmóniája viszont
informális, nem nyilvános, titkos információkat is generálnak, amelyeknek igény,
szükség szerinti megszerzése vagy éppen védelme a hírszerzés és elhárítás alapvető
és meghatározó illetékességébe tartozik.
Sokat ártott a rendszerváltás utáni magyar titkosszolgálati tevékenységnek, illetve a
magyar titkosszolgálatoknak az, hogy a társadalom kisebb csoportjai megkísérelték
összemosni a BM III/I (hírszerzés) és a BM III/II (kémelhárítás) tevékenységét a
III/III-aséval (belső reakcióelhárítás), miközben a célok, feladatok, eszközök
jelentősen eltértek.
A világrendszer és ennek egyes alrendszerei nem sztatikusak, hanem – az
érdekviszonyok által determináltan – dinamikusan, részben kiszámíthatóan és
részben kiszámíthatatlanul változnak. A rendszerek a biztonságra valamint a
kiszámíthatóságra törekszenek, a veszélyek, a kockázatok, a veszteségek
minimalizálásával, az eredmények, a fejlődés, a gyarapodás, a bevételek, az
érdekérvényesítés maximalizálása mellett.
Az ember középpontba helyezése a biztonságban már túlmutat a szigorúan katonai
megfontolásokon és a biztonság értelmezésének kibővülésével jár: a politikai-,
társadalmi-, gazdasági-, katonai-, környezeti- biztonság dimenziói alkotják a
komplex biztonságot, az általános biztonságérzetet. Az emberi biztonság ugyanis
érzelmekkel, érzésekkel is telített, azokkal kapcsolható össze.
Az internet viszonylag nehezen és költségesen ellenőrizhető közművé vált, amely a
biztonságot jelentősen veszélyezteti, ugyanakkor egy fontos élettér, mozgástér,
életforma, jóhiszemű társasági kapcsolati fórum.
Az információ éppen olyan főszerepet játszik a világban, mint az anyag és az
energia, sőt a tudás az információkból keletkezik.
Az elmúlt évtizedek során a titkosszolgálati munkában a technikai és az emberi
eszközök aránya is jelentősen megváltozott. Régebben az emberi erőforráson volt a
hangsúly, de ez a jelen időszakra a technikai eszközökre helyeződött át, ami egyrészt
jó, másrészt rossz. A technikai hírszerző eszközök műszaki megoldásai rendkívül
sok célra váltak alkalmassá (érzékelés, észlelés, pontosság, gyorsaság, feldolgozás,
elemzés, kiértékelés, döntés előkészítés, stb.), amire a közvetlen emberi (human)
megoldások nem alkalmasak. Továbbá a human kockázatok jelentősen
csökkenthetők a technikai megoldásokkal. Viszont a technikai megoldásokkal a
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bűnözők gondolatai, szubjektumuk, mentalitásuk, személyes kapcsolatrendszerük,
stb. nem ismerhető meg.
A nemzetbiztonság és a diplomácia, illetve a külpolitika szoros kapcsolatban van
egymással. A hírszerző és biztonsági szolgálatok a tevékenységük jelentős részét
rejtett vagy nyílt formában a diplomácia területén fejtik ki, tekintve, hogy az adott
állam számára fontos biztonságpolitikai információkat külföldről lehet megszerezni.
Alaptörvényként kezelhető, hogy nincs katonai művelet megfelelő felderítő
előkészítés illetve támogatás nélkül, értelemszerűen beleértve a válságreagáló illetve
béketámogató műveleteket is.
A jelenlegi többpólusú világrend megannyi független gravitációs központtal és azok
befolyási szférájával jellemezhető. A biztonságra irányuló tevékenység végső célja a
túlélés, de ez logikusan magába foglalja a létezés feltételeihez kapcsolódó
kockázatok és fenyegetések széles skálájának visszaszorítását is.
A katonai biztonságunkat az jellemzi, hogy jelenleg és a belátható jövőben
Magyarországot fegyveres katonai támadás veszélye nem fenyegeti.
A korrupció esetében olyan szerteágazó jelenségről beszélünk, amely áthatja a
politikát, a gazdaságot, a közigazgatást, a társadalom szellemi életét és a civil
szférát, sőt egyre inkább átterjed a nemzetközi kapcsolatokra is. A magyarországi
üzleti kultúra nem a tiszta versenyt helyezi középpontba. Az igazságszolgáltatás
lassan működik és a joggyakorlat nem kiszámítható. A gazdaságvédelem
hatékonyságának növelése kapcsán tovább erősödhet – esetenként politikai
színezetet is kaphat – a jogalkotásra, a jogalkalmazásra, az állami felügyeleti és
ellenőrző, valamint a bűnüldöző, igazságszolgáltatási szervekre nehezedő korrupciós
nyomás.
A gazdasági bűnözés egyik leginkább virágzó területe az úgynevezett
feketegazdaság. A feketegazdaság olyan jelenség, amely a termelés és a forgalom
körébe sorolható reálfolyamatokat ölel fel, amelyeket azonban, eltitkolnak, az
államot illető közterhek megállapítására jogosult hatóságok (adó-, vám-,
társadalombiztosítás stb.) elől, így nem kerülnek számbavételre a nemzeti
össztermék számításakor. Gazdasági elemzők szerint évente 1000 milliárd forint
adó- és járulékbevételtől esik el a költségvetés a szürke- és feketegazdaságban
elillanó jövedelmek miatt, miközben a legálisan működő vállalkozások évente 500
milliárd forint társasági adót fizetnek. A gazdasági bűnözés segítségével a bűnöző
szervezetek egyre mélyebben be tudnak épülni a legális társadalom életébe, ez által
képesek megbontani annak belső egyensúlyát.
A szervezett bűnözők gyakran élnek az okiratok, okmányok hamisításának
lehetőségével, hiszen a gazdasági-pénzügyi bűncselekmények szükségszerű kelléke
az okirati bűnözés. Az okirati bűnözés e tekintetben szerves részét képezi a
nemzetközi embercsempészetnek és az illegális migrációnak.
A párthisztériák, a párthazugságok, a pártcsalások és a pártfélrevezetések a
lakosságban is jelentős bizalmatlanságot váltanak ki. A politikai elit megítélése
mélypontra süllyedt, ezáltal a lakosság munkaképes, képzett, tehetséges,
vállalkozóbb része egyrészt külföldre távozott, másrészt külföldi vállalakozásokban
dolgozik résztulajdonosként vagy szakértőként, alvállalkozóként. Mindezekhez az
EU kiváló lehetőségeket nyújt. Tehát az intellektuális polgárháború elől elmenekül
az aktív keresők és a képzettebbek növekvő része.
Az államigazgatás és a közigazgatás vezetőit „lecserélik” (jelentős mélységig)
minden választás után olyanokra, akik feltétlen párthívek. Tehát nem a képesség, a
tehetség, a szakszerűség a döntő, hanem a bizalom. Ez a módszer semmiképp sem a
tízmillió ember érdeke, ez a pártdiktatúrák sajátja. Felvetődhet, hogy mit tehet ez
ellen az állampolgár? Hallgat, elfogadja, megöregszik, iszik, öngyilkos lesz,
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depressziós lesz, tönkremegy a szíve és keringési rendszere, bűnözni fog, elhagyja
az országot. A jóhiszemű állampolgár nem fog konfrontálódni, mert tudja, hogy
nincs mozgástere. Az ország korátlaga nő, a családalapítási kedv jelentősen
csökkent, a gyermeket vállalók száma mélyminimumon van. Tehát az intellektuális
polgárháború hatására kritikusra csökken a lakosság és az aktív keresők száma. Nem
lesz, aki a nyugdíj- és egészségügyi alapokat megfelelő szinten tartsa a
befizetéseivel.
Az Állami Számvevőszék elnöke azt állította: korrupció melegágya az
államszervezet működésének kiszámíthatatlansága. Az önkormányzatok szintjén
viszont az uram-bátyám világ a korrupció táptalaja, hisz egy településen általában az
önkormányzati vezetők rokonai, barátai foglalják el a helyi intézményekben az
irányítói posztokat, és ők nyerik el a beruházásokat. Az ÁSZ elnöke egyébként nem
számít arra, hogy a korrupció csökkenne a jövőben Magyarországon, mivel a
magyar közigazgatás újabb és újabb átszervezése növeli a bizonytalanságot, a
labilitás pedig a korrupciót.
Az Amnesty International 2009-es jelentése szerint a világ emberi jogi válság
közepén van. Mindannyian egy ketyegő szociális, politikai és gazdasági bombán
ülünk, amelyik bármelyik pillanatban felrobbanhat, hacsak az emberi jogok kérdését
nem rendezik sürgősen. Milliók szenvednek az egész világon a biztonság és az
igazságszolgáltatás hiányától, az emberi méltóság semmibe vételétől. Nyilvánvaló,
hogy a gazdasági világválság csak ront az emberi jogok eddig sem túl bíztató
helyzetén.
A növekvő ipari és mezőgazdasági fogyasztás és a globális felmelegedés káros
hatásai számos régióban gyorsabban merítik ki a tiszta édesvízkészleteket, mint
ahogyan azok meg tudnának újulni. Az édesvíz egyre inkább stratégiai termékké
válik a következő évtizedben és ezáltal a biztonság egyik feltétele, eleme lesz.
Szinte minden biztonsághoz, nemzetbiztonsághoz tartozó terület, kérdés, jelenség,
gondolat, tevékenység mögött megtalálhatók a globalizálódott Információs
Társadalom mindenre kiható biztonsági kihívásai és kockázatai (az előnyei mellett).
Vannak az információs társadalomnak politikai dimenziói is. Az informatika
lehetőséget ad a bűnüldözés hatékonyságának, a személyi biztonságnak a
növelésére, de a totális diktatúrák (lásd "Big Brother") is jó segítséget találhatnak
benne, hiszen olyan vékony a jogi védelem "páncélja". A demokrácia erősítésére is
jó, elősegítheti a diktatúrák bukását azok destabilizálásával, de a demokráciákat is
lehet az informatika eszközeivel destabilizálni.
Az információs társadalom elméletében az elmúlt években a hálózattársadalom
fogalma nyert fontosságot. A hálózatépítés logikájának terjedése lényegileg
módosítja mind a működési folyamatokat, mind az eredményeket a termelés, a
tapasztalat, a hatalom és a kultúra folyamataiban. Ezeknek a folyamatoknak az
elemzése és értékelése stratégiai kérdés.
Az EU az informatikai technológiai forradalom gazdasági és szociális kihívásaival
kapcsolatban pozitív álláspontot alakított ki. Szerinte – a forradalom révén – elő kell
segíteni a foglalkoztatást, a növekedést és a termelékenységet; biztosítani, hogy az
információs társadalom kialakulása Európa számára kohéziós és ne megosztó,
integráló és ne fragmentáló, lehetőséget hozó és ne fenyegetést jelentő folyamat
legyen.
Az információs forradalom olyan jellegű és ütemű fejlődést hozott, ahol – az
infokommunikációnak a társadalmakat, a politikát, a gazdaságot befolyásoló, pozitív
hatásai mellett – az infokommunikációs biztonsági kockázatok hatványozottan
megnőttek. Az egészségügyi, szállítási, banki-pénzügyi, államigazgatásiközigazgatási, stb. rendszerek támadhatóságában és egyben védelmében is jelentős
997/1098

14. Befejezés

14.1.27.

14.1.28.

14.1.29.

14.1.30.

14.1.31.

14.1.32.

998/1098

szerepet játszik az infokommunikációs közmű. A gazdasági szféra, a gazdasági
egységek infokommunikációs biztonsága meghatározó összetevője egy ország
gazdasági biztonságának.
Egyre növekvő számú terrorcsoport alkalmazza az interneten alapuló hálózatos
szervezeti formát. Ennek megfelelően szétszórt csoportok működnek interneten
keresztüli kommunikációval, központi parancsnokság nélkül. Statisztikailag
kimutatható, hogy a hálózatos struktúrákon alapuló szervezetek több merényletet
hajtanak végre, illetve a végrehajtás szervezettsége is magasabb fokú. Több
terrorszervezet a logisztikai támogatásban, a személyi és tárgyi utánpótlás
megszervezésében is felhasználja az információtechnológia vívmányait.
Az információszerzés eljárásainak és képességeinek megváltozása mellett új
jelenség, hogy az információszerzés privatizálódik. Ma már nem csak állami
szervezetek végeznek felderítő munkát, hanem civilek is folytatnak adat- és
információgyűjtést, elemzést, valamint értékelést. Ez sok esetben meglepően
termelékenyebb és költséghatékonyabb, sőt sokkal diszkrétebb is lehet.
A Magyar Köztársaság legfontosabb alapdokumentuma a biztonság vonatkozásában
is az Alkotmány. Minden más jogszabály, stratégia, koncepció, irányelv erre épül,
ebből indul ki. Ezen dokumentumok vizsgálata során fontos következtetéseket
vonhatunk le. Megállapíthatjuk, hogy mennyiben hasonlóak, mennyire épülnek
egymásra, vagy egészítik ki egymást, milyen hiányosságokkal és
„diszharmóniákkal” rendelkeznek, mennyire korszerűek, valamint irányelveik és
rendelkezéseik milyen mértékben realizálódtak.
A Nemzetbiztonsági Stratégia a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének főbb
irányait az ország jelenlegi biztonsági, társadalmi és gazdasági helyzetének
ismeretében határozza meg, útmutatót adva a nemzetbiztonsági szolgálatok
működését hatékonyabbá tevő jogszabályok megalkotásához is. Ez a részstratégia
sem készült el közvetlenül a 2004-es nemzeti biztonsági stratégia után, sőt
hivatalosan meg sem jelent. Nincs benne semmi titkos, hiszen nem is ilyen a
szerepe. Viszont az anyag viszonylag általános, kevésbé konkrét. „Diplomatikusan”
illeszkedik a MK Nemzeti Biztonsági Stratégiájához, a jogszabályokhoz, a
hagyományos kihívásokhoz, de újabbakat is említ, bár – nemzetbiztonsági,
titkosszolgálati aspektusból – nem eléggé karakteresen. Nem kezeli megfelelően a
nemzetbiztonsági értékrendet. Szerényen kezeli a szolgálatok működési problémáit,
a múlthoz és a jövőhöz szükséges pozícionálásokat, feltételrendszert.
A biztonsági illetve védelmi szektor (államigazgatási) szervezetei közötti
együttműködéseket az egyes szervezetekre vonatkozó jogszabályok rendezik
bizonyos mértékben. Ezt egészítik ki az öntevékenységek. A magyar biztonságivédelmi rendszer széttagoltsága, 4-5 minisztériumhoz tartozása kedvezőtlen a
hatékonyság és a gazdaságosság szempontjából. Ezen a téren a konzervatív nézetek
szerint, összevonásuk a rendszerváltás előtti szellemet idézné, bár mindenki tudja,
hogy az alkotmány, a demokratikus köztársasági forma ma már garantálja a
titkosszolgálatok jogszerű működését. A későbbi fejezetek értékelései alapján is
megállapíthatjuk, hogy a szolgálatok együttműködése többnyire megfelel (vagy
néha nem teljes mértékben) a jogszabályokban rögzített előírásoknak. Sőt, néhány
esetben – a vezetők jó együttműködési készségének köszönhetően – meg is haladja a
kötelezően előírt együttműködési szintet.
A társadalom és az ország érdekeinek illetve értékeinek védelme össz-nemzeti
feladat, ezért parancsolóan megköveteli az adófizetők pénzén működtetett katonai és
rendvédelmi szervezetek maximális kormányzati és politikai megbecsülését. A
mindenkori kormánynak és (bel)politikának, a parlamenti pártoknak az
egyetemleges felelőssége, kötelessége a nemzetbiztonsági szolgálatok olyan

14. Befejezés

14.1.33.

14.1.34.

14.1.35.
14.1.36.

14.1.37.

14.1.38.

14.1.39.

14.1.40.

irányítása, szervezése, működtetése, ellenőrzése és védelme, hogy a tízmillió
magyar biztonsága ne sérüljön. Sajnos az ezzel kapcsolatos a felelősség és
kötelességérzet közel sem kielégítő. Így a magyar nemzetbiztonsági szolgálatokat ért
valós illetve valótlan támadások, a negatív társadalmi hatású „demokratikus”
médiahisztéria nagyon sokat árt a védelmünkben, a biztonságunkban egyre nagyon,
sőt meghatározó szerepet játszó nemzetbiztonsági szolgálatok hatékonyságának.
A titkosszolgálati minisztereknek sűrű cseréje és az alkalmasságuk
megkérdőjelezése, valamint az országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága általi
elutasításuk komoly károkat okozhatott a szolgálatok társadalmi megítélésének és
maguknak a szolgálatoknak is.
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok élén történt, 2009-es személycserék módja,
jellege, értelmetlensége, szakszerűtlensége, valamint az egyik szolgálatvezetőnek a
teljes elutasítottság ellenére történő kinevezése szintén nagyon sokat ártott a
szolgálatok belföldi, nemzetközi, de ami a legfontosabb, a társadalmi megítélésének.
Az EU tagságunk és az EU kollektív biztonsági rendszere alapvetően befolyásolja a
nemzeti biztonsági rendszerünket és ezen belül a nemzetbiztonsági
tevékenységünket is.
Az Unió közös kül- és biztonságpolitikára vonatkozó hatásköre a külpolitika minden
területére és az Unió biztonságát érintő valamennyi kérdésre kiterjed, ideértve egy
közös védelempolitika fokozatos kialakítását, amely közös védelemhez vezethet. Az
Európai Tanács megállapítja az Unió stratégiai érdekeit, valamint meghatározza a
közös kül- és biztonságpolitika célkitűzéseit és az arra vonatkozó általános
iránymutatásokat, beleértve a védelmi vonatkozású kérdéseket is.
A közös biztonság- és védelempolitika a közös kül- és biztonságpolitika szerves
része. E politika polgári és katonai eszközök igénybevételével biztosítja az Unió
műveleti képességét. Az Unió ezeket az eszközöket – az Egyesült Nemzetek
Alapokmányának alapelveivel összhangban – igénybe veheti az Unión kívüli
békefenntartó, konfliktusmegelőző és a nemzetközi biztonságot erősítő
missziókban. E feladatok végrehajtása a tagállamok által rendelkezésre bocsátott
képességeken alapul. A közös biztonság- és védelempolitika magában foglalja egy
közös uniós védelempolitika fokozatos kialakítását. Ez, amennyiben az Európai
Tanács egyhangúan úgy határoz, közös védelemhez vezet. A tagállamok a Tanács
által meghatározott célkitűzések megvalósításához való hozzájárulásként a közös
biztonság- és védelempolitika végrehajtásához polgári és katonai képességeket
bocsátanak az Unió rendelkezésére.
Az Európai Uniót létrehozó 1992-es Maastrichti Szerződés három pillérre alapozta
az európai integrációt. Az első pillér továbbra is a gazdasági integráció volt,
másodikként azonban megjelent a közös kül- és biztonságpolitika (Common
Foreign and Security Policy, CFSP), a harmadik pillért pedig a tagállamok közötti
bel- és igazságügyi együttműködés alkotta.
Az Unió hosszú távú kitekintési dokumentuma három vonulatból áll. Az első
vonulat az unió 2025-ös állapotát prognosztizálta, a második vonulat a jövőbeni
katonai műveletek jellegét foglalta össze, míg a harmadik vonulat az európai
védelmi iparra koncentrált. A dokumentum alapján Európának lesz miért aggódnia
2025-ben. A hangsúly ismét a megelőzésre, a konfliktustól való elrettentésre és a
békeépítésre fog helyeződni. A dokumentum külön tárgyalja a jövő európai
(katonai) képességprofilját. Ebben a leginkább alapelvekként definiálható
megállapításokat sorolnak fel a vezetés, az információszerzés és - felhasználás, a
harcba lépés, a védettség, a telepítés és a fenntartás képességfejlesztési területein.
A NATO szövetségesek 1999-ben fogadtak el egy Stratégiai Koncepciót. Ez a
dokumentum határozza meg a Szövetséget fenyegető biztonsági veszélyeket és azok
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kezelésének módját. A Stratégiai Koncepció, amely szerint ezek a veszélyek "több
irányból érkezhetnek és gyakran nehezen előre jelezhetőek", külön figyelmet
szentelt a tömegpusztító fegyverek és azok célba juttatását biztosító eszközök
proliferációja által okozott veszélynek. Egyértelművé tette továbbá, hogy a
Szövetség biztonsági érdekeit ennél szélesebb körű fenyegetések is sérthetik, így
például terrorista cselekmények, szabotázs vagy a szervezett bűnözés, csak úgy,
mint a szövetséges országok gazdasági működéshez szükséges életfontosságú
erőforrások áramlásának megszakítása.
A NATO első főtitkárának a megfogalmazása szerint Európában a NATO-nak
három feladata van: „az amerikaiakat bent tartani, az oroszokat távol tartani, a
németeket pedig lenyomva tartani”. Ezzel nagyjából össze is foglalta a NATO
régebbi stratégiai feladatrendszerének lényegét. 2010-re viszont a NATO-nak
finomabb felbontású és a jelenlegi, illetve a jövőbeni biztonsági környezetnek
megfelelő, új stratégiára van szüksége. A NATO a 2009. áprilisi strasbourg/kehli
csúcstalálkozón döntést hozott a szervezet új stratégiai koncepciójának
kidolgozásáról. A NATO politikai alapdokumentumának számító stratégiai
koncepció elsődleges célja, hogy politikai és védelmi-katonai téren jól
meghatározott és világos irányt mutasson a Szövetség jövőbeni tevékenységét
illetően. Az új stratégiai koncepció elfogadása a 2010 végére tervezett lisszaboni
csúcstalálkozón várható.
A NATO-tagállamok és parancsnokságok által támogatott felderítő osztály
folyamatos tájékoztatást nyújt a szövetség vezető testületeinek, megkönnyítve ezzel
a Katonai Bizottság tevékenységét, amely arra irányul, hogy megfelelő tanácsokat
dolgozzon ki a politikai szerveknek, és biztosítsa a szükséges felderítési adatokat a
NATO fegyveres erők összetételére, szervezetére és tevékenységére vonatkozó
döntések meghozatalához. Az osztály számos feladatot hajt végre a NATO védelmi
és politikai funkcióinak támogatásában.
A felderítő-hírszerző támogatás – ennek is főként a katonai területe – kiemelt
jelentőséggel bír a válságok hatékony megelőzésének és eredményes rendezésének
szempontjából. A felderítő-hírszerző támogatás segíti a döntéshozókat annak
eldöntésében, hogy a nemzeti politikai érdekeknek megfelelően küldjenek-e erőket
az adott területre, illetve mekkorák a műveletekben való részvétel politikai és
katonai kockázatai. Információkat ad a csapatok béketámogató feladatokra történő
felkészítéséhez és a szembenálló erők folyamatos figyelemmel kísérésével
naprakész információkat szolgáltat a telepített erők részére. Információkat biztosít a
csapatok védelme érdekében, hogy a parancsnok időben tudjon intézkedni a saját
erők védelmére.
Az ügynöki felderítés (HUMINT) megnövekedett jelentősége, a felderítési
követelmények változatossága, az előre nem jelezhető és folyamatosan változó,
geopolitikai, szociális és gazdasági dimenziókat is felvonultató új helyzet nagy
kihívást jelent a felderítési folyamat végrehajtása során. Világosan meg kell érteni,
hogy a válságkezelő műveletek során a felderítés „előrelátása” legalább annyira
fontos, ha nem fontosabb, mint hagyományos műveletek esetén.
Az ENSZ, (a WEU), a NATO, az EBESZ és az EU több vonatkozásban
kapcsolódott, illetve kapcsolódik a hírszerzés-felderítés és az elhárítás által érintett
területeihez.
Az EU védelempolitika mozgástere korlátozott. A válságkezelés terén a civil és
katonai eszközök közötti maximális összhangot hangsúlyozó európai hozzáállás
messze a legalkalmasabb a jelen kihívásainak kezelésére. Mindazonáltal továbbra is
kérdés, hogy vajon az európaiak képesek-e határozottan követni saját útjukat. Annál
is inkább, mert az Egyesült Államok jó ideje beazonosította azt a két területet, amely
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kulcsfontosságú az európaiak függőségének tartósítása szempontjából. Eszerint az
amerikai elsőbbség biztosítására és az európai emancipációs törekvések
megtorpedózására mindenekelőtt a műveleti tervezés és parancsnoklás, valamint az
önálló ipari-technológiai alapok terén kell különösen ügyelni. Az iraki háborút
ellenző négyek (Franciaország, Németország, Belgium és Luxemburg) államfői a
2003-as brüsszeli csúcstalálkozójukban úgy foglaltak állást, hogy: az EU-nak
fejlesztenie kell védelmi képességeit; a gazdasági, szociális és piaci integráción túl,
az EU tagországok a biztonságukért és védelmükért is közösen vállaljanak
felelősséget; és védelmi kérdésekben csökkentsék az USA-tól való függőségüket.
Kihangsúlyozták, hogy kezdeményezéseik nem Washington ellen irányulnak.
Ellenkezőleg, az Európai Unió megerősödő védelmi kapacitása egyúttal növeli a
NATO európai pillérének, vagyis az egész NATO-nak az erejét, következésképpen
megújíthatja a transzatlanti kapcsolatokat is.
Az orosz titkosszolgálatok tevékenységükkel kiszolgálják a nemzetközi befolyás
növelésére törekvő orosz politikai és katonai vezetést. Az orosz érdekek védelmében
a legfontosabb célkitűzés a megfelelő nagyhatalmi kapcsolatrendszer kiépítése –
orosz értelmezés szerint – a három stratégiai irányban (nyugatra az EU-val, délre
Izraellel és Indiával, keleti irányban pedig Kínával). Az orosz politikai vezetés
célkitűzései között szerepel a „Közelkülföld” mint orosz érdekszféra megfelelő
ellenőrzés alatt tartása, a Nyugat befolyásának háttérbe szorítása ebben a régióban.
Egyes USA szakértők – hazai tapasztalataik alapján – úgy vélik, hogy az új típusú,
dinamikus és decentralizált fenyegetésekkel szemben a titkosszolgálatok –
bürokratikus felépítésük miatt – nem tudnak hatékonyan fellépni. E nézetek szerint,
a modern hírszerzési rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy állandó állományát
– mintegy gombnyomásra – külsős szakértőkkel egészítse ki annak érdekében, hogy
megfelelhessen a rövidtávon jelentkező követelményeknek. „Mind a nemzeti
biztonság, mind a nemzeti prosperitás gravitációs központja ma a magánszektorban
és annak intellektuális tőkéjében rejlik.”
Az iraki hírszerzési tevékenység privatizálásának sokadszori vizsgálata során
többször felmerült, hogy az USA kormánya számára hol a határ a szigorúan vett
államérdek és a feladatok magánvállalkozókhoz való kiszervezése között, vagyis e
szenzitív területen mikor lenne a kormány kötelessége, hogy a rendelkezésére álló
állami szervekkel dolgoztasson. Nemcsak a biztosításban és a logisztikában, de a
CIA által irányított, legkényesebb műveletekben: az ellenséges harcosok
elfogásában és megölésében is kulcsszerep jutott a szerződéses magánhadseregnek
Irakban és Afganisztánban. A szerződésesek rugalmasságot biztosítanak a
képességek összeállításában és irányításában, de továbbra is a kormányé a
felelősség. Irakban 25-75 ezerre, Afganisztánban 75 ezerre tették a "láthatatlan
légió" létszámát.
A háborún dollár százmilliókat kasszírozó Blackwater magánbiztonsági cég
Bagdadban és Washingtonban is kegyvesztetté vált, és névváltoztatásra is
kényszerült. Ennek fő oka a 2007-es bagdadi vérfürdő volt, amelyben a cég emberei
17 iraki polgári személyt lőttek le, az FBI vizsgálata szerint zömüket minden ok
nélkül. Más ilyen cégek is kínos helyzetbe hozták Amerikát. A washingtoni külügy
nemrég szabadult meg az ArmorGroup nevű vállalkozástól, amely a nyár végi
"kabuli buliról" híresült el: az ottani amerikai nagykövetség védői tivornyákat
rendeztek, bevonva helybélieket is, megsértve az iszlám szabályait.
„Moszkva nagy veszély esetén kész atomfegyvert bevetni megelőző csapásként jelentette ki 2008-ban Jurij Balujevszkij orosz vezérkari főnök.”…. „Oroszország
atomtámadással fenyegette meg Lengyelországot azt követően, hogy Varsó aláírta a
szerződést az amerikai rakétapajzsról.”…..”Nogovitszin kifejtette, Oroszország
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képes nukleáris fegyvert bevetni, ha az ország védelme úgy kívánja, olyan ország
ellen, amelynek szövetségese atomfegyverrel rendelkezik. Hozzátette: a szerződés
aláírásával Lengyelország aktív célponttá vált.”
A hírszerzés védelmi elemének hiányosságait – az USA elleni 2001.09.11.-es
terrortámadásához kapcsolódóan – évek alatt több szakbizottság tárta fel. A
Szenátus és a Fehér-ház közös bizottsága a hírszerzés és a nemzetbiztonság
területein elkövetett hibákkal és az ott felmerülő hiányosságokkal foglalkozott,
melynek eredményeként rendkívül nagy zűrzavarról, alkalmatlanságról,
illetéktelenségről és elégtelen munkavégzésről tettek tanúbizonyságot. A Közös
Bizottság megállapította, hogy „az ügyben érintett szervezetek, számos ok miatt,
kudarcot vallottak a rendelkezésre álló, szignifikáns személyi és szervezeti
információk összekovácsolásában.” A repülőtéri biztonság tekintetében kiderült,
hogy annak hatékonysága a támadást megelőzően még a 10%-ot sem érte el, a
biztonsági személyzet felkészültsége alacsony volt. A vizsgálat során
megkérdőjeleződött a NORAD, az Észak-Amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság
hatékony tevékenysége is, hiszen az első F–16-os vadászgép csak az első
utasszállítónak a World Trade Centerbe történő becsapódása után 44 perccel szállt
fel a virginai Langley légi bázisról. A Bizottság jelentése szerint az USA-nak volt
hírszerzési információja arról, hogy a terroristák esetleg repülőgépeket használnának
fegyverként egy támadás végrehajtására, azonban a CIA Terrorista Ellenes
Központja „nem elemezte hogyan lehetséges egy eltérített utasszállító vagy más
robbanóanyaggal megrakodott repülőgépet fegyverként felhasználni. Ha és
amennyiben ez megtörtént volna, akkor egy öngyilkos terrorista megtalálása, aki
képes ilyen gépek vezetésére – egyből szembeötlött volna.” Nyilvánvaló, hogy ez
esetben a potenciális „jelöltek” kiszűrésére bevezetett szabályok elegendőnek kellett
volna, hogy bizonyuljanak a támadás elkerülésének érdekében. Két külföldi
hírszerzői forrás szerint létező fenyegetés volt, hogy a terrorista vezér
„megtorlásokat tervez Washington ellen”, míg az FBI „olyan gyanús tevékenységek
jeleit vélte felfedezni az országban, amelyek repülőgép-eltérítések vagy más akciók
formájában” következnének be. A legsúlyosabb figyelmeztetés az, hogy a világ
legjelentősebb gazdasági, katonai, tudományos-technológiai, innovatív fölénnyel
rendelkező, csillagháborús fejlesztésekkel, rakétaelhárító űrfegyver rendszerrel, több
száz milliárd dolláros védelmi költségvetéssel rendelkező országát néhány tucat,
egyszerű, de végtelenül fanatikus ember, relatíve egyszerű ötlettel, nem túl költséges
szervezéssel, az ellenőrzések és a védelem gyengeségeit, hibáit kihasználva
megtámadja, több ezer ártatlan ember, polgári személy halálát, súlyos tragédiát
okozva!
A terrorizmusnak társadalmi infrastruktúrára van szüksége. Például a jelenleg
legveszélyesebbnek tekintett, a szélsőséges iszlámhoz kapcsolódó új típusú
terrorizmus esetében olyan viszonylag nagy létszámú muzulmán közösségre van
szükség, melyen belül megtalálható az a szűk réteg, amely támogatja vagy
legalábbis tolerálja a terrorista módszereket.
A terrorizmus technikai infrastruktúrája napjainkban szorosan összefonódik a
szervezett bűnözés infrastruktúrájával, így a terrorcselekményekhez szükséges
eszközök (pl. robbanószerek, fegyverek) is egyszerűen beszerezhetők mindenütt,
ahol a szervezett bűnözés is hasonló eszközöket használ fel a tevékenysége során.
Az új típusú terrorizmust több értelemben is különleges és szoros kapcsolat fűzi a
médiához. Az al-Kaida-típusú terrorizmusnak azonban mégsem az internet, hanem a
tömegmédia biztosítja a legnagyobb publicitást. Pontosan tisztában vannak ezzel a
terroristacsoportok vezetői is, akik merényleteik színhelyéül, illetve tárgyául olyan
célpontokat választanak, melyek szimbolikus jellegűek, vagy jelentőségük miatt a
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nemzetközi média figyelmének középpontjában állnak. Az al-Kaida-típusú
terrorizmus e tekintetben valójában csupán egyetlen újdonsággal szolgált: olyan
merényleteket igyekszik elkövetni, amelyek nagyszámú halálos áldozattal járnak, s
így cselekedeteik óhatatlanul a híradók első számú hírévé lépnek elő. S paradox
módon talán éppen a gyors tájékoztatásra törekvő televíziós csatornák teszik a
legnagyobb szolgálatot a terroristáknak. Nevezetesen azzal, hogy a merényletek,
illetve azok következményeinek repetitív bemutatásával generálják nézőikben a
terrorizmustól való félelmet, és irreálisan megnövelik a terrorcsoportok, a
terroristák, illetve tevékenységük jelentőségét.
Csupán erőszakos, fegyveres módszerekkel nem lehet hosszútávon és hatékonyan
küzdeni a terrorizmus ellen, mert az erőszak további erőszakot szül és a társadalom,
az állam önmaga terrorizálójává válik.
Egy ország, vagy katonai szövetség hadipotenciálja nagyon sok összetevőből áll,
kezdve az egyes katona kiképzettségétől az őt irányító politika elszántságáig. A
hadipotenciál egyik viszonylag új eleme a polgári-katonai együttműködés (CIMIC,
Civil-Military Co-operation). Az új évezred új katonai-biztonsági kihívásainak
leküzdésében és a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben is megtalálható az
általános és konkrét szerepe. A balkáni békeműveletek során a CIMIC tevékenység
főcsapása már a kezdetektől arra irányult, hogy az IFOR/SFOR csapatok
rendelkezésére álló speciális katonai erőforrásokkal (egészségügy, szállítás, műszaki
támogatás, aknamentesítés, út- és hídépítés, lakó és közösségi épületek építése és
újjáépítése, ellátás, képzés) hozzájáruljon a polgári lakosság normális
életkörülményeinek helyreállításához, az új közösségek, falvak, régiók
életképességének megteremtéséhez, a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek,
menekültek és hontalanok visszatelepítéséhez, a szociális körülmények
(egészségügy, oktatás, lakhatás) javításához, összességében a háborús
pusztításoktól, rombolásoktól sokat szenvedett polgári lakosság normális
életfeltételeinek megteremtéséhez, a „békeélet” újraindításához.
A rendszerváltozást követően hazánkban is megjelent magán titkosszolgálatok
kezdeti tevékenységének nagyobb részét őrző-védő szolgáltatások nyújtása tette ki.
Tevékenységük alapvetően biztonságtechnikai, védelmi berendezések kiépítéséből,
információs szakértői tevékenység végzéséből, magánnyomozó irodák
működtetéséből, illetve ismeretek oktatásából tevődött össze. Később e téren
jelentős minőségi fejlődés ment végbe: a képzettséget alig igénylő élőerős szakmai
tevékenység helyett a magán-titkosszolgálatok egyre gyakrabban már komplex
(élőerő, technika, adat-kép-jel továbbítás stb.) védelmi-biztonságtechnikai
rendszerek tervezésére, kiépítésére, illetve fenntartására és működtetésére kaptak
megbízásokat.
A magán titkosszolgálatok szakemberei – mivel a hatályos jogszabályok jelenleg is
korlátozzák, így azt mindig is cáfolták – intenzív baráti, személyi kapcsolatot
tartanak fenn volt kollégáikkal, barátaikkal, akik a hazai fegyveres és rendvédelmi
szervek titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott szervezeteknél
dolgoznak. Eszerint a magán hírszerzést (felderítést) és elhárítást (nyomozást)
folytatók korábbi kapcsolataikat „hasznosítva” az állami titkosszolgálatok,
rendvédelmi (közhatalmi) szervek – közpénzből finanszírozott, több évtized alatt
kiépített, rendszerezett – adatbázisait magán megbízások teljesítésére igyekeznek
illegálisan felhasználni.
A hálózatközpontú hadviselés legfontosabb eleme az információk megszerzésének
és felhasználásának radikálisan új módja, ami gyökeresen átalakítja a haderő
vezetési rendszerét is, hiszen lehetővé teszi, hogy minden információ a vezetés
minden szintjén egy időben álljon rendelkezésre és ennek megfelelően a döntések
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mindig a lehető leggyorsabban, és a lehető legcélszerűbb, ha szükséges, a
legalacsonyabb szinten történjenek.
Az információs háború – vagy más közelítéssel vezetési háború – a háború új,
egyben sajátos megvívásának módja, amelyet az integrált tudást tartalmazó
információk megszerzése, felhasználása és védelme érdekében az úgynevezett
információs hadviselés keretében vívnak meg a küzdő felek. Az információs
hadviselés olyan egységes elgondolás alapján végrehajtott tevékenységek rendszere,
amely valamely állam részéről egy másik állam működési rendjének befolyásolására
vagy megtörésére, továbbá a saját állam hatékony működőképességének
megőrzésére irányul; a saját információs képességek megvédése, fejlesztése és
alkalmazása, valamint a másik állam hasonló képességeinek bénítása, zavarása vagy
megsemmisítése révén.
A hírszerző és biztonsági szolgálatok feladatrendszere – igazodva a biztonsági
környezet és a biztonság-felfogásunk változásaihoz – egyre szerteágazóbbá és egyre
dinamikusabbá válik. A szerteágazó feladatrendszer kezelése sokrétű, diverzifikált
tudást igényel, és szinte minden feladat saját specialistát (speciális szervezetet)
követel.
A technológiai fejlődés közvetlen hatásai elsősorban a szolgálatok adatszerző
képességét érintették, a legnagyobb kihívást azonban az elemző-értékelő szervezetek
számára jelentik. A mérhetetlenül megnövekedett információtömeg befogadása és
feldolgozása még a legkorszerűbb adatfeldolgozó rendszerek alkalmazása mellett is
nehezen oldható meg. Ezek a rendszerek jelentősen megkönnyítik ugyan az adatok
rendszerezését és szűrését, de a mesterséges intelligencia kifejlesztésére irányuló
kutatások ma még nem teszik lehetővé annak a hozzáadott értéknek a létrehozását,
amely a rendelkezésre álló adathalmazt a felhasználók igényeinek megfelelő
tájékoztatássá konvertálják.
A nemzetbiztonsági szolgálatok illetve a működésüket meghatározó törvény
alapvető módosítása, illetve reformja kizárólag akkor lehetséges, ha a kétharmados
parlamenti döntést igénylő konszenzus megvan. E-nélkül lehet gondolkodni,
tervezni, de ennek évtizedes huzavonája csak rontja a szolgálatokban dolgozók
biztonságérzetét és ezen keresztül a munkájuk hatásfokát is. Kalandor politikára
vall, ha valaki úgy indítja el egy reformnak akár a gondolatát is, hogy nem szerezte
meg előzetesen vagy együttműködés során a mindenkori ellenzék egyetértését.
Persze ahhoz is diplomáciai érzék és megfelelő alkalmasság kell, hogy az érintett
(szak)politikust az ellenzék egyáltalán tárgyaló partnernek elfogadja és képesnek
tartsa arra, hogy az ország érdekében kész értelmes kompromisszumokra.
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A XXI. századi, magyar, intellektuális polgárháború közel tíz éve rontja,
rombolja Magyarország jelenét és jövőképét. Az 1989-es rendszerváltás utáni, de
különösen az ezredfordulót követő magyar belpolitikai viszonyokra a tudatosan
előkészített és érvényesített társadalmi megosztás a jellemző. A nyugat-európai
demokratikus kultúráktól eltérően, a ma már jobboldalnak alig nevezhető „jobbos-”
és a ma már baloldalnak alig nevezhető „balos táborok” a pártharcok, átfogóan a
magyarországi parlamenti pártok pártháborújának eredményeként, szellemi illetve
értelmi, azaz intellektuális polgárháborús állapotba kerültek.
Az elmúlt 20 év és azon belül az utóbbi 8-10 év során a magyar belpolitika negatív
hatásai, kockázatai a biztonságunkra megközelítették, sőt talán túl is haladták
a nemzetközi vonatkozású, negatív biztonsági hatásokat, kockázatokat. A
magyar politikai elit felelőssége és kötelessége ennek enyhítése és megszüntetése.
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A magyar gazdaság zavartalan működése és fejlődése, valamint a foglalkoztatás – és
az ezekből fakadó társadalmi stabilitás – szempontjából az országnak
elengedhetetlenül szüksége van a külföldről származó tőkére, energiára és
nyersanyagra, valamint az export piacok folyamatos biztosítására. A tőke, a pénz, a
profit jellemzője, hogy szereti a nyugalmat és keresi a nyugodt, jövőstabil,
kedvezményes, biztonságos körülményeket. Sajnos a rendszerváltás utáni, hektikus,
hisztérikus, zavart, kiélezett ellenséges pártpolitikai harcok az előzőekben felsorolt
szükségleteink kielégítésére irányuló erőfeszítéseinket és lehetőségeinket nem
erősítették, hanem jelentősen gyengítették. Tehát az intellektuális polgárháború
visszafogja a befektetőket, rontja az export piac biztonságát és nagyon
negatívan befolyásolja a külpolitikai-külgazdasági megítélésünket, más keleteurópai országokhoz képest is.
Az anyag – energia – információ fogalomhármas súlyozása módosult az információ
javára. Az információ – a tőkéhez és a munkaerőhöz hasonlóan – termelési
tényezővé, áruvá vált. Ma pedig már minden terméknek van pénzértéke és
információértéke is, s az információtartalom a mérvadó. Az információs (termelő,
feldolgozó, terjesztő, ellenőrző) tevékenységek egy új gazdasági szektort hoztak
létre. Az információtechnológiai fejlődésmenet eredményeként az áruk vagy
termékek információtartalma igen jelentősen megnőtt az elmúlt ötven évben a
nyersanyag- és energiatartalom rovására, ami kockázatkövetést igényel.
Mindennemű állami ellenőrzés hatástalan a hálózatokba szerveződő
kommunikációra nézve, ezért a korszerű információtudományos szemlélet a
kvázikaotikus társadalom, mint rendszer modellezésével, megértésével próbálkozik.
A tisztességtelen előnyszerzés, a jogszerű, de erkölcstelen spekuláció, ill. a bűnözés
világméretű jelenléte a legfőbb veszélyei az internet által megtestesített
paradigmának.
Minden magyar államigazgatási és közigazgatási szervezet teljes adat- és
információvédelmét, országos hatáskörrel egyetlen állami szervezettel kell
elláttatni, teljes körű szolgáltatás nyújtás formájában, a megfelelő információs
illetve informatikai biztonság érdekében. Ezzel maximálisan biztosítható lenne az
egységes biztonsági szint, a kézben tartható kockázat, az egységes biztonsági
szemlélet és gyakorlat, a fejlesztés illetve naprakészség érdekében is.
Az információ és informatikai biztonság nem informatikusi, hanem
rendvédelmi szemléletet, feladatot és felelősséget igényel. Viszont az
informatikusok, az informatikai és információ kezelők szemlélete általában messze
van a rendvédelemtől, a vagyonvédelemtől, az érdekvédelemtől, hiszen a képzésük,
ismereteik, a gyakorlatuk, a szemléletük, az egyéniségük ettől jelentősen eltérő. A
cégek vezetői ezt általában nem látják át, illetve ők sem kezelik rangján ezt a
kérdést. A távközlési és számítástechnikai rendszerek védelmét, biztonságát egy
külön belső ellenőrzési- védelmi-rendészeti (belbiztonsági, belső elhárítási!)
szervezeti egységben lévő szakemberekkel kell biztosítani, mert e-nélkül
bizonytalan és kockázatos marad.
A Magyar Köztársaság bel és külbiztonsági környezetét befolyásoló kihívások,
kockázatok és veszélyek kezelésével kapcsolatban, különböző kormányciklusokban
hozott törvények, kormányrendeletek, stratégiák, koncepciók vannak érvényben.
Ezek összhangja bizonyos fokig biztosított, de a dinamikusan változó folyamatok
jelentősen megbontják ezt az összhangot, ami negatívan befolyásolja a komplex
biztonságunkat.
A
kormányoknak
fontos
feladatuk
egy
átfogó,
rendszerszemléletű nemzet fejlesztési stratégiára épülő, nemzeti biztonsági
stratégia rendszer kidolgozása, megfelelően harmonizált részstratégiákkal.
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A nemzetbiztonsági szolgálatok sokoldalú és együttműködő kapcsolata a
társadalommal a legfontosabb tényező az elfogadásuk, a hatékonyságuk, az
értékükön való hasznosulások szempontjából. A nemzetbiztonsági szolgálatok az
államigazgatás részei, a kormányok jelentős támaszai, a politika és a média
„áldozatai”, a nemzeti biztonságunk gyöngyszemei. Stratégiai fontosságú, hogy a
társadalom és nemzetbiztonsági szolgálatok között közvetlenebb kapcsolat
alakuljon ki.
A magyar médiumok, mint általában a globalizálódott média, lassan kicsúszik a
kormányok hatásköréből, ami a demokrácia szempontjából még nem lenne baj.
Azonban, a kormánytól „elszakadt” médiának is politikai és pénzügyi
támogatásra van szüksége, amit viszont olyan politikai, pénzügyi és gazdasági
köröktől tud megszerezni, amelyek számára a biztonság legfeljebb csak
másodlagos tényező. Így a média törvényszerűen ezen körök „hálójába” kerül.
Továbbá a médiumok is „pártosodtak” és így a magyar pártharcok eszközeivé váltak
és ilyen minőségükben semmi sem drága, még a nemzetbiztonsági tevékenység
illetve hatékonysága sem. Mindezt egy konszenzusosan felépített nemzetbiztonsági
kommunikációval, társadalomkapcsolati stratégiával ellensúlyozni lehetne.
A kormánynak nincs nyilvánosan ismerhető, a lakossági kapcsolatokat erősítő
nemzetbiztonsági kommunikációs stratégiája, gyakorlata. A kommunikáció
megváltoztatásának fontos feltétele, hogy a társdalom, a pártok, a kormányok
viszonyulása (szemlélete, igényessége, gyakorlata) a magyar nemzetbiztonsági
szolgálatokhoz alapvetően megváltozzon. A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok
média nyilvánosságának és kommunikációjának aktualitását több politikai,
társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamat változása is erősíti, mint például:
a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok összehangolt kommunikációs stratégiájának
hiánya; a rendszerváltás óta eltelt időszakban az általános társadalmi
demokratizálódási folyamatok megnövekedett kommunikációs, információs igényei;
a Magyarországon élő lakosság és az intézmények, cégek felé irányuló nyílt, őszinte
tájékoztatási kötelezettség a biztonságpolitikai kihívásokról és lehetséges
kezelésükről is; az öt magyar nemzetbiztonsági szolgálat szerepének,
tevékenységének felértékelődése a rendszerváltás óta megváltozott szerkezetű és
súlyozású biztonsági kockázatok tükrében; a NATO és az EU szövetségi rendszer
gyakorlata, példái a polgári-civil együttműködések megnövekedett jelentőségének
érvényesítésére.
Az új biztonsági, nemzetbiztonsági kihívások, kockázatok, veszélyek egyik
következménye lehet a kritikus infrastruktúrák elleni támadás, visszaélés, szabotázs,
mely jelentős tömegeket és az emberi élethez, léthez kapcsolódó alapvető
szolgáltatásokat érint. Ilyen infrastruktúrák például: vízellátás(csatornázás),
energiaellátás (villamos energia, gáz, olaj, benzin), távközlés(telefon, rádiótelefon),
informatika(hálózatok, internet), szállítási hálózatok(út, vasút, tömegközlekedés),
egészségügyi ellátó hálózatok és intézmények, államigazgatási és közigazgatási
szolgáltató hálózatok-intézmények, pénzügyi-gazdasági szolgáltató hálózatokintézmények. Ezeknek az infrastruktúráknak a védelme koncepciót, stratégiát,
törvényeket, szabályozásokat, előírásokat és pénzt igényel. Legalább ilyen fontos
egy mielőbb létrehozandó integrált Nemzeti (Kritikus) Infrastruktúra
Biztonsági Központ, – amely más országok példái alapján – ügyeleti, koordináló,
ajánló, segítséget nyújtó szerepet töltene be, de operatív jogokkal is felruházható
lenne. Amennyiben létrejönne egy Védelmi Minisztérium úgy abban lenne a helye,
például a katasztrófavédelem környékén.
A komplex biztonságunkat olyan kihívások, kockázatok és veszélyek befolyásolják,
melyek, növekvő többsége a titkosszolgálatok illetékességébe tartozik. A jövőnket
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lényegesen meghatározza nemzetközi érdekérvényesítési képességünk, melynek
biztosításában a nemzeti hírszerzésünk fontos szerepet játszik. A modern, okos, a
nemzetközi körülményeket is dinamikusan kezelő kormányok felismerik a
titkosszolgálataik felértékelődését, hasznosíthatóságát, hiszen ez is egy
versenytényező, egy nemzeti életképességi mutató. Következésképp nincs reális
magyar nemzeti jövőkép megfelelő szintű (nemzet)biztonság, azaz hatékony és
meghatározó titkosszolgálati tevékenység és az ezt meghatározó tudatos
nemzetbiztonsági személet és gondolkodásmód nélkül.
A modern világban, a XXI. században a hírszerző és biztonsági szolgálatok
meghatározó szerepet játszanak az államok kül- és biztonságpolitikájának
alakításában, stratégiai döntéseik meghozatalában, és saját biztonságuk
szavatolásában.
A hírszerző és biztonsági szolgálatok klasszikus feladatainak módosulása
önmagában is új követelményeket támaszt, amelyeket a transznacionális
fenyegetések minden eddiginél hangsúlyosabb megjelenése tovább fokozott. A
terrorizmus, az illegális migráció, a fegyverzet proliferáció és az ezt elősegítő
illegális fegyverkereskedelem, valamint a mindezekkel összefüggő szervezett
bűnözés nem új jelenségek. Viszonylag újszerű azonban mindezek globalizálódása,
nemzetek fölötti szerveződése. Az ellenük folytatott küzdelem korábban tisztán
nemzeti, rendészeti, belső elhárítási, vagy éppen hírszerzési jellege mára
összemosódott, így hagyományos felosztásuk, munkamegosztásuk már nem
felel meg a XXI. századi kihívások megfelelő lekezelésének. A nemzetek és a
különböző szolgálatok koordinált, szoros együttműködése nélkül ezek a
fenyegetések könnyen kezelhetetlenné válnának.
Egy demokratikus országban nem lehet kétséges, hogy a társadalom érdeke és
elvárásai előbbre sorolnak, mint a titkosszolgálatok parciális érdekei, még, ha azok a
köz javát szolgálják is. Ebből kifolyólag a szolgálatoknak számolniuk kell azzal,
hogy tevékenységüket egyre fokozódó társadalmi érdeklődés közepette kell
folytatniuk, és esetenként a szakmailag indokoltnál mélyebb betekintést kell
engedniük a külvilág számára.
Fontos biztonsági alapelv, hogy a szövetségi együttműködések mellett soha nem
szabad feladni a titkosszolgálatok megfelelő szintű nemzeti önállóságát,
függetlenségét, mert a ma még jó kapcsolatok is folyamatos változásban vannak és
a környezet változásai is valamint a történelem bármit hozhat a magyar nemzet
számára.
A jelenlegi globalizálódó biztonsági környezetben – szemben a korábbi
korszakokkal – a külső és a belső biztonság közötti határvonal egyre inkább
elmosódik, a hagyományos területelvű biztonság- és védelempolitika helyett az
érdekalapú (érdekérvényesítő, érdekvédő) és értékalapú biztonságpolitika került
előtérbe, ami már komplex biztonságpolitikai személetet és gondolkodásmódot
igényel. Látványosan növekszik a biztonságpolitika társadalmi meghatározottsága, a
biztonságtudatos gondolkodás és a nem állami biztonságpolitikai aktorok
biztonságpolitikai szerepe (pl. a multinacionális vállalatok, a nemzetközi és hazai
NGO-k, az állam nélküli nemzetek, terrorszervezetek, nemzetközi bűnözői
szervezetek stb.). A biztonságpolitikai paradigmaváltást a komplex
biztonságpolitikai szemlélet alkalmazásával és az integrált biztonsági szektor
megteremtésével érhetjük el. Hazánkban a nemzeti biztonság komplex
felfogásának elmélete, valamint és az egységes és integrált kormányzati praxis
egyaránt hiányzik, vagy csupán esetlegesen jelenik meg az elméleti és gyakorlati
szférában.
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14.2.19. A nemzetbiztonság tudatos személet és gondolkodás egyrészt feltétele, másrészt
következménye a többségében a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességébe
tartozó kihívások, kockázatok, veszélyek megfelelő kezelésének. Minden, a
komplex biztonságunk körébe tartozó területen (külpolitika, társadalom, gazdaság,
környezet, belpolitika, stb.) célszerű kialakítani és alkalmazni egy nemzetbiztonsági
értékrenden alapuló, egységes nemzetbiztonság tudatos szemléletet és gondolkodást,
mivel e-nélkül nem lehet megfelelő szintű biztonságot, titkosszolgálati
tevékenységet realizálni.
14.2.20. Az információ hatalom, mellyel védelmet nyújthatunk, de érdekeink
érvényesítésére is hasznosítható. A bennünket körülvevő külvilág részeként fontos,
hogy ismerjük a közel és távol környezetünket, a szövetségeseinket és az
ellenérdekelteket is. Következésképp a nyílt és az informális információ szerzés,
értékelés, feldolgozás, hasznosítás, archiválás szerepe meghatározó az élet és a
politikai, társadalmi, gazdasági folyamatok, biztonsági aspektusok területén is a
megfelelő döntés előkészítések és végrehajtások majd visszaellenőrzések,
hatásvizsgálatok vonatkozásában.
14.2.21. A nemzetbiztonsági törvényben deklarált, a nemzetbiztonsági szolgálatok
érdekérvényesítő szerepét fel kell építeni és hangsúlyosan az össznemzeti
fejlődés meghatározó pillérévé, motorjává. A szorosabban vett biztonságivédelmi funkciók mellett ez a lehetőség nincs eléggé kihasználva, melyhez a
szolgálatok ilyen irányú fejlesztése is szükséges. Az érdekérvényesítő funkció,
szerepkör, tevékenység kiteljesítése és csúcsra járatása szemléletváltást igényel a
nemzetbiztonsági
szolgálatok
társadalmi,
államigazgatási,
közigazgatási
kapcsolódását és beágyazottságát tekintve: nemzetbiztonság tudatos személetet és
gondolkodást. Ehhez innovatív stratégiai szemléletváltásra van szükség.
14.2.22. A nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetés elemzését el kell készíteni
(folytatólagosan 1990-től napjainkig) és évente aktualizálni, mivel egyértelmű,
hogy a nemzetbiztonsági tevékenység hatékonysága is arányban áll a
költségvetési lehetőségek mértékével. Az elmúlt húsz év költségvetési mértékéből,
arányaiból, tendenciájából le kell vonni azt a következtetést, hogy a speciális
biztonsági-védelmi
feladataik,
az
ország
érdekérvényesítéséhez,
a
kormányigényesség teljesítéséhez milyen anyagi forrásokra van szükség. Az
egyedüli kiszámíthatóságot biztosító megoldás az, ha a mindenkori GDP
százalékában meghatározzák a biztonsági-védelmi kiadások együttesét és ebből
meghatározzák a nemzetbiztonsági szolgálatok százalékos arányát. Ez esetben lehet
tervezni, igényelni, biztonsági szolgáltatást nyújtani, a költségvetés mértékében.
Ekkor lehet harmonizálni kiszámíthatóan a nemzetbiztonsági szolgálatok rövid közép - hosszútávú programjait, feladatait, működését.
14.2.23. Egy (kis) ország, egy nemzet életképességének, stabilitásának, nemzeti és
nemzetközi tekintélyének egyik fontos jellemzője a védelmi, védekező képessége.
Ennek egyik mutatója a védelem, a biztonság szervezésének, irányításának módja
békeidőben is. Egy Nemzeti Operatív Válságkezelő és Koordináló Biztonsági
Központ létrehozása esetén a Kormány, az Országgyűlés, a Köztársasági Elnök
első kézből értesülhetne mindenről, különös tekintettel a rendkívüli helyzetekre,
eseményekre. Továbbá ezen a központon keresztül lehetne az operatív
intézkedéseket is végigfuttatni az operatív végrehajtó egységekig. Ezzel a
megoldással minden, a biztonságot veszélyeztető kihívás, kockázat, veszély esetén a
rendkívüli-, a szükség-, a megelőző védelmi, stb. állapotokhoz, helyzetekhez
hasonlóan ez a (rövidebb elnevezéssel) Védelmi vagy Biztonsági Központ betöltené
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a kvázi, legfelső vezetési (köz)pont szerepét is. Ez a központ biztosítaná a
kapcsolódást a honvédelmi és rendvédelmi szervezetek ügyeleteihez, akár egyidejű
kép- és hangmegosztással is, közös nemzetbiztonsági adatbázissal illetve tudástárral.
A védelmi struktúra szereplői ezzel a módszerrel tudnának a leggyorsabban és
leghatékonyabban együttműködni az operatív területen is.
14.2.24. A honvédelmi és rendvédelmi szervezeteknél (rendőri, nemzetbiztonsági, vámos,
APEH-es, stb.) működő belső ellenőrzési egységeket (belbiztonsági szervezeti
egységeket, belső elhárításokat) össze kellene vonni illetve újraszervezni egy
önálló szervezetbe, például egy új szolgálatba vagy főigazgatóságba, mely
közvetlenül a titkosszolgálati miniszterhez tartozhatna. Ezzel egyen szilárdságúvá
válna a belső biztonság, amit nagyon szigorúan fel kellene keményíteni, mivel
egyrészt az életforma változások, a jövedelmi hiányosságok miatt megnő(hete)tt a
szervezetek munkatársainak fogékonysága a „csábításokra”. Másrészt a liberálisabb
közhangulat ezen a területen sem zárható ki. A miniszter első kézből értesülhetne a
problémákról Átfogó szemlélete révén ő lenne a legalkalmasabb arra, hogy
megtalálja a problémák megoldásának leghatékonyabb módját. A rendvédelmi
szervek vezetői nem fonódhatnának össze saját belső ellenőrzésükkel, nem
fékeznének le, nem tartanának vissza egyes ügyeket. Pozitív újdonság lenne az is,
hogy a miniszter – mivel „rálát” minden egyes szervezetre – felfigyelne olyan
általánosítható káros jelenségre, amelynek több szervezetre ható jellegét az egyes
szervezetek illetékesei nem vennék észre. A miniszter osztaná vissza az
információkat, szelektíven az egyes szervetek vezetőinek, de végsős esetben az is
már egyféle megoldás lehetne, hogy a belső ellenőrzések a szervezetek, szolgálatok
vezetői mellett egy időben tájékoztathatnák a minisztert is.
14.2.25. Nincs titkosszolgálati illetve rendvédelmi tevékenység megfelelő hálózatok nélkül.
A hírszerzés - felderítés és az elhárítás nem lehet eredményes ügynök-,
informátor- és együttműködő céges illetve állampolgári kapcsolati hálózatok
nélkül. Az ügykörönkénti, ügyenkénti alkalmi kapcsolatok létesítése, kiépítése
sokkal kisebb hatékonyságú, mint egy „bármilyen”, de tartós hálózati kapcsolatkör.
Természetesen a mindenkori nemzeti biztonsági kockázatainknak megfelelő
célterületeken, a jól szervezett és fenntartott kapcsolati hálózatok feltétlenül
szükségesek és a hatékony megelőzés és reagálás elengedhetetlen feltételei. A
különböző hálózatok ugyanakkor a titkosszolgálati munka célterületei is, hiszen
az egyéni bűnelkövetők mellett a mind gyakoribb bűnözői kapcsolatok, illetve
hálózatok a meghatározók, gondoljunk csak a terrorizmusra, a (nemzetközi)
szervezett bűnözésre, a maffia jellegű szervezetekre, a csoportos bűnelkövetésekre
és nem utolsósorban, a nemzetközi hírszerző hálózatokra. Ezeknek a feltérképezése,
a tudásbázis illetve adattár kialakítása és napi, operatív használata alapvető feltétele
a hatékony titkosszolgálati munkának. Az előzőek mellett a minden életterületet
átfogó hálózattudomány a titkosszolgálati felkészültségnek egyik meghatározó
eleme. Ennek az az oka, hogy a körülöttünk lévő világ egyik meghatározó
szerveződési, működési formációja a HÁLÓZAT-osság. Tehát ennek működési
mechanizmusai, tömegpszichológiai jellemzői fontosak a hálózatossághoz
kapcsolódó
(bűn)cselekmények
megelőzéséhez,
megszüntetéséhez
és
utókezeléséhez.
14.2.26. A nemzetbiztonsági képzést felsőfokon illetve egyetemi szinten is meg kell őrizni,
sőt az igényeknek megfelelően tovább kell fejleszteni. Egy szakterületen az
egyetemi képzés fenntartása megerősíti és jellemzi az adott ország értékítéletét
egy-egy szakterületről, így a nemzetbiztonságról is. Az utánpótláshoz szükség
van ilyen szakterületen a felsőfokon alapozó és tudományos képzésre is, a
szolgálatokban meglévő operatív, műveleti képzés mellett. A nemzetbiztonsági
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képzés megfelelő színvonalú, de tovább kellene fejleszteni, szélesíteni, különös
tekintettel a polgári titkosszolgálatokkal történő együttműködés kialakítására,
erősítésére is. Ezt a polgári titkosszolgálatokkal kötendő együttműködési
szerződésekkel lehetne erősíteni, kiegészítve ilyen jellegű tantárgyakkal,
hallgatókkal és előadókkal is.
A magyar katonai és rendvédelmi, összefoglalóan biztonsági szakemberek képzési
rendszerét felül kellene vizsgálni és harmonizálni. Az egységesebb szemléletű és
szerkezetű képzéshez induljunk ki azokból a jelenlegi és belátható, jövőbeni
feladatokból, amelyeket a bel- és külföldi biztonsági kihívások, kockázatok és
veszélyek generálnak. Eddig ezeket hagyományosan úgy osztottuk fel, hogy katonai,
rendőri, nemzetbiztonsági, vám-pénzügyőri, katasztrófavédelmi, stb. Most
emelkedjünk ezen felül és kezeljük úgy, hogy vannak biztonsági, védelmi feladatok,
melyek olyan biztonsági szakembereket igényelnek, akik kell, hogy rendelkezzenek
általános és szinte azonos biztonsági alap- esetleg középfokú biztonsági
ismeretekkel és csak a szakosodásuk során orientálódnak a speciális biztonsági
szakágakhoz. Ezek hasonlóak lehetnek, mint a jelenlegiek, de a történelem során
kialakult átfedések és elkülönülések miatt újra kell gondolni és szükség szerint
módosítanunk is kell ezeket, mert már egyre kevésbé jelennek meg tisztán a katonai,
rendőri, vám-pénzügyőri és nemzetbiztonsági események, ügyek, feladatok. Ezzel
kialakíthatnánk egy egységes biztonsági szakemberképzést, a XXI. századi
biztonsági feladatok optimális ellátásához, egy egységes és komplex
biztonságpolitikai illetve tudatos nemzetbiztonsági szemlélet alapján.
A magyar felsőfokú illetve egyetemi képzés még mindig jó hírű, így a
diplomatervek, PHD, habilitációs, MTA doktori, stb. disszertációk, tanulmányok
nagy értéket képviselnek. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak fontos érdekük
ezek adatbázisának létrehozása, kategorizálása, elemzése, értékelése. Egyrészt a
szolgálatok utánpótlása érdekében. Másrészt a tudományos témák esetleges védelme
miatt. Harmadrészt a közvetlen titkosszolgálati hasznosíthatóságuk miatt.
Feltételezem, hogy ez ma még így nincs meg.
A védelmi szektorból, de különösen a nemzetbiztonsági szolgálatoktól kikerült
illetve kikerülő, arra érdemes szakembereket össze kellene fogni valamilyen
önkéntes és nem kényszerjellegű, pártfüggetlen szervezetbe. Például a Magyar
Hírszerzők és Kémelhárítók Országos Szövetsége néven, egyesület, klub
formájában. A szövetség célja lehetne, hogy – tagjai szakmai múltjára és
tapasztalatára alapozva – kikérje véleményüket bizonyos ügyekkel, illetve
feladatokkal kapcsolatban bevonja őket az oktatásba, a stratégiai tervezésbe, és
megakadályozza e jelentős szakmai „szürkeállomány” elkallódását, ugyanis ezek a
szakemberek óriási nemzeti értéket képeznek, amelyet összefogottan hasznosítani
kellene. Egyes szolgálatoknak van ilyesféle szervezetük, de tevékenységüket úgy
kellene összefogni, hogy a különböző védelmi szektorok „öregjei” folyamatos
kapcsolatban legyenek egymással. A téma sajátsága, érzékenysége, jellege miatt
alaposabb körbejárást igényel, de szakmapolitikai előnyei is lehetnének.
Az új, magyar, védelmi-biztonsági modell kialakításához felhasználtam a magyar
honvédelmi és rendvédelmi szervezeteknek a biztonsági kihívásokhoz,
kockázatokhoz és veszélyekhez kapcsolódó mátrixát, amely az eddigi publikációim
fontos része volt (az alkotás 1. számú melléklete). Ebben a táblázatban súlyozott
becsléssel mutatom be, hogy a szervezetek milyen mértékben illetékesek biztonsági
fenyegetettségekkel szembeni fellépésre. A táblázat egyik kiindulópontja az új,
integrált, védelmi-biztonsági modellemnek.
A védelemben, a biztonságban érdekelt szerveket, szervezeteket egy Védelmi
Minisztériumba célszerű összevonni a szakmai összefogás és egységes irányítás
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érdekében, de ez a minisztérium lehetne csak koordinációs jellegű is, különösen
kezdetben. Ez fejezhetné ki legmagasabb értékítélettel a magyar kormánynak a
viszonyulását a nemzeti értékeink és nemzeti érdekeink biztonságához illetve
védelméhez. Ezzel az összevonással megszüntethetők a rivalizálások; az „én házam,
az én váram” effektusok; a pénzügyi-gazdálkodási, beszerzési, humánpolitikai,
igazgatási, jogi, oktatási, logisztikai, adminisztrációs, távközlési és informatikai, stb.
többszörözések, átfedések. A rendszerváltás előtti, „túlhatalmi” hasonlóságra való
utalás már avítt, mivel a demokratikus Magyar Köztársaság és Alkotmánya már
teljesen eltérő politikai, társadalmi, gazdasági környzetet garantál, mint 20-70 évvel
ezelőtt. Alapjavaslatom tehát az, hogy a teljes magyar védelmi-biztonsági
tevékenység, feladatkör egy minisztérium alá tartozzon, mert elsősorban ezzel
biztosítható a leghatékonyabb együttműködés és a leggazdaságosabb működtetés.
Továbbá így biztosítható a védelem-biztonság szakmai és költséghatékonysági
optimalizálása. Ezt valósíthatná meg a Biztonsági és/vagy Védelmi Minisztérium.
Az összevont szervezetek tevékenysége – a szoros, gyors biztonsági és védelmi
együttműködés, valamint a közös irányítás, szervezés, gazdasági és technikai
ellátás révén – jelentősen ésszerűsödne és költséghatékonysága is lényegesen
növekedne. Természetesen a javaslatom elemzéséhez, előkészítéséhez és
kidolgozásához jól válogatott és szervezett csapatra van szükség
(politikusok+szakmapolitikusok+szakértők+társadalmi egyeztetés).
14.2.32. Új tudományos eredményként az alkotásban bevezettem és kifejtettem néhány olyan
új fogalmat, amelyek célszerűek és szükségesek az alkotásban szorgalmazott
innovatív, újszerű szemlélet és gondolkodás bemutatásához, de amelyekkel még
nem találkoztam eddig más hasonló témájú írásokban, dokumentumokban. Ezek a
következők: intellektuális polgárháború, nemzetbiztonsági értékrend, tudatos
nemzetbiztonság, tudatos nemzetbiztonsági szemlélet, tudatos nemzetbiztonsági
gondolkodás, nemzetbiztonság vezérelt védelem, nemzetbiztonsági adatbázis,
nemzetbiztonsági tudásbázis, nemzetbiztonsági tudástár, nemzetbiztonsági
készség, nemzetbiztonsági képesség.
14.2.33. A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar
Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében. A címben foglalt állítás az
átfogó új tudományos eredményem, mivel minden fejezet és alfejezet, minden
részgondolat tartalmaz olyan mondanivalót, valamint minden biztonsági kihívás,
kockázat, veszély tartalmaz olyan jellemzőt, amely tudatos nemzetbiztonsági
személetet, gondolkodást igényel és a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességébe
tartozik. Ez alapján állítom, hogy a jövőorientált, stratégiai, komplex biztonsági
szemlélet csak nemzetbiztonság vezérelt védelmet illetve biztonsági szolgáltatást
determinálhat, amelyben az elsődleges információ fogadók és feldolgozók mindig a
nemzetbiztonsági szolgálatok, amelyek tevékenységét a katonai, rendőri, vám és
pénzügyőri szakágak, együttműködése tesz teljessé és hatékonnyá (egy integrált
szervezet keretében).
14.2.34. Az értekezés jellege, többcélúsága, mint új tudományos eredmény.
A doktori értekezés általános formai és tartalmi előírásait a felsőoktatási törvényre
épülő Doktori Szabályzat fogalmazza meg relatíve pontosan, a tudományos jelleg
biztosítása érdekében. Ezeknek a teljesítése mellett, a kutatási eredmények
maximálisabb gyakorlati hasznosíthatósága, felhasználhatósága érdekében, a
következőkre terjesztettem ki a doktori értekezésem felépítését, szerkezetét, tartalmát,
szövegezését:
– Annak a szándékomnak a realizálására, hogy a doktori értekezésem címében
foglaltakat, azaz „A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar
Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében”, megismertessem és közelebb
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vigyem a társadalomhoz, a nemzetbiztonság nagyobb társadalmi elfogadtatásához,
hiszen társadalmi elfogadás nélkül nem lehet semmi eredményes. Ezt két
meghatározó pillérre alapoztam, építettem fel:
• Egyrészt a Doktori Szabályzatban a doktori értekezéssel illetve tézisfüzettel
kapcsolatos előírások egyike a kutatási eredmények gyakorlati
felhasználhatósága, mely gyakorlati felhasználás csak akkor valósulhat meg, ha
minél többen kapcsolatba kerülnek az értekezéssel, minél többen tudnak róla,
minél többen ismerik meg és ezen keresztül minél többen dolgozzák fel,
megismerési és/vagy hasznosítási célzattal.
• Másrészt Dr. Szternák György ZMNE professzor tanulmányában találkoztam az
orosz Tyuskevicsnek, a filozófiatudományok doktora megállapításával: „a
legfontosabb feladat, hogy visszaadjuk a hadtudomány rangját, megbecsülését és
nyilvánosságát a társadalomban. Ha ez a célkitűzés megvalósul, akkor a politikai
és katonai felsővezetők elfogadják a katonatudósok kutatási eredményeit.” Ez a
mindenkori, tehát a jelen Magyarországra is igaz, azaz legfontosabb feladat, hogy
visszaadjuk a tudomány, azon belül a hadtudomány és azon belül a
nemzetbiztonsági tudományszaknak is a rangját, megbecsülését és nyilvánosságát
a társadalomban. Amennyiben ez a célkitűzés megvalósul, úgy a politikusok és a
társadalom is elfogadják majd a kutatási eredményeket. E-nélkül a tudomány
elszigetelt, öncélú területté silányulhat.
– A tudományos igénypontok teljesítése mellett a következő eszközökkel,
módszerekkel, megoldásokkal érem el a társadalmi közérdeklődés felkeltését és a
közérthetőséget, részben figyelemmel a 2002-es, nemzetbiztonsági témájú könyvem
azonos tapasztalataira is:
• Az előszóban olyan tudatos szerzői, emberi szubjektivitással írom le szándékaimat
és gondolataimat, hogy a biztonságpolitika illetve a nemzetbiztonság iránt alig
érdeklődőkkel avagy közömbösökkel szellemi és érzelmi kapcsolati összhangot
teremthessek, megnyerjem Őket.
• Az értekezés szerkezetében az egyes fejezetei úgy épülnek egymásra, hogy a
történeti, fogalmi tisztázások után a célok-feladatok következnek. Ezt követik a
koncepciók-stratégiák, majd a belföldi jogi szabályozás, kiegészülve a
nemzetközi együttműködési környezettel, színesítve hasznos külföldi
titkosszolgálati bemutatásokkal. Végkifejletben speciális titkosszolgálati
kihívások majd a gyors, rugalmas, hatékony, gazdaságos szervezésű,
működésű, irányítású, jövőálló biztonsági-védelmi modell víziója. Ez a
rendszerszemléletű logika bizonyos értelmiségi érdeklődők számára szimpatikus
lehet.
• A nemzetbiztonsági téma ilyen széles átfogása, a tizenhárom fejezet eltérő
témasajátságai és ezek alábontásain keresztüli megközelítése nagyon sok,
különböző érdeklődési területű emberek figyelmét kelti fel. A tartalomjegyzéki
témák legmélyebb szintű alábontásit jelző címei által vonzott érdeklődések
biztosítják azt, hogy a leginkább érdekelt témarész elolvasása után más
fejezetekre is átterjedhet a szűkebb érdeklődésű emberek figyelme.
• Minden fejezet első és meghatározó része az értekezés tudományosságát, a kutató
munkát szolgálja. Ezen részek után, szinte minden fejezetben figyelemfelkeltő,
érdekes cikkekkel és hírekkel igazolom, színesítem a fejezet első részében
szereplő komolyabb részfejezetek napi, gyakorlati megjelenését, hatását,
következményét. Vannak olyan összetettebb fejezetek, amikor már a fejezet első
részeiben is felhasználok ilyen írásokat amiatt, mert a fejezeten belüli, későbbi
fejezetrészek már annyira eltérnek témában, hogy az összes hírt vagy cikket a
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fejezet végére téve már a kapcsolódásuk nem lenne felismerhető. Ezzel a színesítő
módszerrel több eredményt érhetek el:
o A hírek, újságcikkek logikai kapcsolása, összefüggés felismerése az előtte
lévő komolyabb értékű fejezetrészekhez az olvasóra van bízva. Ezzel
gondolkodásra, összefüggés vizsgálatra késztetve, amivel már bevontam az
anyag egyéni feldolgozásába, a gondolatok továbbfűzhetőségébe.
o A tartalomjegyzék alapján, a figyelemfelkeltő hírek, újságcikk címek alapján
egyes olvasók ezekből indulnak ki és ezek nyomán kereshetik fel a fejezetek
komolyabb részeit is.
o A társadalom tagjait, a közvéleményt elsősorban a médiumok napi hírei,
cikkei befolyásolják alapvetően és talán meghatározóan is. Tehát a
hírkörnyezetből származó hírekkel, cikkekkel viszem a nemzetbiztonságot
közvetlenül közelebb a társadalom érintett tagjaihoz, amiből a közvetettebb
kapcsolódású értekezés részek is képbe kerülhetnek.
• Az értekezésben az aktuálpolitikai vonásokról és megközelítésekről szintén
érdeklődés felkeltési valamint az együttgondolkodásra késztetési szándékkal írok.
Ezzel akarva-akaratlanul bevonom az olvasót egy-egy téma feldolgozásába olyan
mértékig, ameddig az olvasó hagyja magát. Tehát néhány részfejezetnél az
aktuálpolitizálásom tudatos, közönségkapcsolat építő, hiszen nagyon sok ember
szeret politizálni, így ennek mentén megismerheti a nemzetbiztonságot is.
Mindemellett az aktuálpolitizálás azt is szolgálja, hogy reálisan nézve nincs
vegytiszta nemzetbiztonság, hiszen az egész társadalom és annak minden
szerveződése egy politikai környezetben él, dolgozik, amiből kiszakítva már nem
ugyanaz, legfeljebb öncélú „tudományoskodásra”, elemezgetésre alkalmas. Tehát
politizálás nélkül nem életszerű a nemzetbiztonság sem.
• Bárkiben felmerülhet, hogy a hírek, újságcikkek, aktuálpolitikai események
időlegesek, átmenetiek, ami igaz, de a mindenkori történelmi környezetet
jellemzik ma, holnap és holnapután is. Én nem vállalkozom örökérvényű
alkotásra, életműre, értekezésre, tehát számomra nem releváns a hírek, cikkek
időszakos jellege. Egyébként a doktori értekezések és a tudományos művek nagy
része nem örökérvényű és bizony elévülnek, néhány éven vagy nagyon jó esetben
néhány évtizeden belül. Engem jó érzéssel tölt el, hogy a 2002-es
nemzetbiztonsági könyvemet még mindig idézik, hivatkoznak és használják az
illetékes egyetemek (könyvtárai). Ez alapján 5-10 éves aktualitási jövőt
mindenképp remélek az alkotásomnak, eltérően egyes részeit illetően és ez nekem
elég!
– Nemzetbiztonsági kézikönyvként szolgáljon általános politikusok, szakpolitikusok,
honvédelmi és rendvédelmi vezetők és munkatársak, biztonságpolitikai szakértők,
közép és felsőfokú tanulók, érdeklődő állampolgárok és minden ember számára. A
tizenhárom fejezet olyan széleskörű átfogással, megközelítéssel biztosítja ezt, amihez
hasonló még nem jelent meg a magyar történelem során, de 1990 óta biztosan nem.
Ami a kézikönyvben nem található meg úgy az, a mintegy 400 db irodalmi
hivatkozás alapján igen széleskörűen kereshető.
– Ezt az alkotásomat, szakértői anyagomat illetve életművemet azért is tartom új
tudományos eredménynek, mert a nemzetbiztonságot és a biztonságot még senki nem
vitte ilyen nyílt, közvetlen és őszinte módszerekkel, ilyen széles átfogással és sok
szempontú bemutatással, ilyen közel a közvéleményhez, a társadalomhoz. Bizonyos
mértékig ellensúlyozva ezzel a média és az egyes kormányidőszakok mostoha
titkosszolgálati kezelését, ami negatívan hatott a szolgálatokra és így közvetve nem
kedvezett adófizetői biztonságunknak sem. Nagyon fontosnak tartom, hogy a
titkosszolgálataink társadalmi elfogadottsága, presztízse nőjön és minél többen
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érezzék, hogy a mai szolgálatok már nem ellenük, hanem értük vannak. Az
alkotásom ezt maximálisan és sokoldalúan mutatja be a társadalomnak, de az olvasók
döntik el, hogy ez hogyan sikerült. Ezen túl ez az alkotásom majd akkor kerül
versenyhelyzetbe, ha lesz egy hasonló kiadvány. Ugyanis akkor azt majd lesz mihez
hasonlítani. Sajnos még egyenlőre nincs ilyen verseny, mivel az alkotásom egyedi és
egyedülálló!
– Csináltam egy gyors, szubjektív, önmagammal elfogultnak is mondható összegző
elemzést, hogy mitől tudományos és mitől új, amit a fentiekben ismertettem:
• Nincs még egy ilyen, de hasonló megoldású, többcélú nemzetbiztonsági alkotás
sem, tehát egyedülálló a fentiek és összefoglalóan az alábbiak miatt:
o A nemzetbiztonságot széleskörűen, nagy átfogással és a társadalmi
közvetlenség igényességével ismerteti meg
o A tudományosság igényessége fenntartása mellett a társadalmi közérdeklődés
felkeltését és a közérthetőséget is biztosítja
o A társdalom viszonylag széles érdeklődő csoportjainak biztosít kézikönyv
jellegű tudástárat
o A nemzetbiztonsági szolgálatok és a társadalom közötti 20 éves szakadék
áthidalását sokoldalúan segíti
• A felsorolt irodalmi, tudományos, (tömeg)pszichológiai eszközök, innovatív
szerkezeti és tartalmi módszer együttes miatt az értekezésem jellege is új,
tudományos eredmény!
14.3. Javaslatok és ajánlások
14.3.1.
14.3.2.

14.3.3.

14.3.4.

14.3.5.

14.3.6.
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A nemzeti érdekek és értékek, valamint az állampolgárok megfelelő szintű védelme
érdekében a magyar titkosszolgálatokat, minden kormányidőszakban, jelentős
értéküknek megfelelően kell kezelni, megőrizve nemzeti függetlenségüket.
A politika, a mindenkori kormányok feladata, hogy megfelelő szervezési és
kommunikációs stratégiával, hosszútávon építsék fel és rendszeresen tudatosítsák a
magyar társadalommal, hogy a mai és jövőbeni titkosszolgálataink már a
rendszerváltás óta nem ellenünk, hanem értünk vannak.
Az emberek és a gazdasági egységek jogbiztonságát az igazságszolgáltatás
függetlensége, pártatlansága és minősége jelentősen befolyásolja. Ezzel a kérdéssel
a szabályozás és a fokozott ellenőrzés szintjén rendszeresen foglalkozni kell, a
nemzetbiztonsági szolgálatoknak is.
Az állampolgárok és a gazdasági egységek infokommunikációs forgalmának
ellenőrzése és az esetleges illetéktelen vagy téves felhasználása az emberi
szabadságérzetre negatívan hat. Különös tekintettel a korlátozott civil kontrollra. A
tématerület fokozott civil kontrollt is igényel.
A közösségi internetes portálok sokoldalú biztonsági kockázattá váltak a jóhiszemű
tagjaik ellenére, különösen a személyes adatok által. A legsokoldalúbb
bűnelkövetések lehetősége mellett, ezek megelőzése, kiszűrése, felderítése jelentős
műszaki, szakmai, gazdasági ráfordítást igényel. A bűnözők sajnos itt is előbb
járnak, mint a bűnmegelőzés, illetve a bűnüldözés. A bűnüldözésnek lépést kellene
tartania az állampolgárok védelmében, ha nem akarjuk az örökös utókezelések
módszerét alkalmazni.
A titkosszolgálatok technikai megoldásainak előretörése és túlsúlya bizonyos fokig
elkényelmesítő, sőt megtévesztő is lehet. Ugyanis, például a terrorizmus, az
öngyilkos merényletek bebizonyították, hogy az egyes embercsoportok, az egyes
emberek viselkedésében, gondolataiban, szándékaiban a technika, az
infokommunikáció nem tud olvasni, ehhez meghatározóan a human hírszerzés a
megoldás. Tehát a közvetlen emberi hírszerzést, az ügynöki munkát, a beépítést, a
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14.3.7.

14.3.8.

hálózatépítést, a HUMINT szerepét nem szabad elhanyagolni, sőt minél inkább
rangján kell kezelni annak, aki eredményes és versenyképes kíván maradni a XXI.
században is.
A hírszerzés jelentőségét éppen az adja, hogy speciális eszközökkel speciális
eredményeket produkál, ezért megszervezése és megbízható, hatékony működtetése
elemi nemzeti (állami) érdek. Ebből egyenesen következik, hogy mivel a hírszerzés
a szuverenitás eleme, állami monopólium és felelősség, nem magánosítható, nem
adható ki „alvállalkozóknak”. A titkosszolgálatok számára a magánszektor nem
lehet más, mint kiegészítő erőforrás, a fenyegetések elhárításához szükséges
dinamikus eszköz, amelynek felhasználásával hatékonyabbá válhat működésük, és
amely lehetővé teszi, hogy a tevékenységük szétaprózása helyett a nemzeti
biztonság szempontjából legfontosabb feladatokra, a legkeményebb „célpontokra”
fókuszáljanak. Ezen túlmenően nagyon szoros ellenőrzést igényel.
A titkosszolgálati tevékenységnek és ezen belül a hírszerzésnek illetve a
felderítésnek a szerepe, célja, végeredménye kettős. Egyrészt védelmi, másrészt
érdekérvényesítési. Mindkettőt maximálisan ki kell használni egy életképes
nemzetnek. A nemzetbiztonsági törvényben deklarált, a nemzetbiztonsági
szolgálatok érdekérvényesítő szerepét fel kell építeni és hangsúlyosan az
össznemzeti nemzeti fejlődés meghatározó pillérévé, motorjává. A szorosabban vett
biztonsági-védelmi funkciók mellett ez a lehetőség nincs eléggé kihasználva,
melyhez a szolgálatok ilyen irányú fejlesztése is szükséges. Az érdekérvényesítő
funkció, szerepkör, tevékenység kiteljesítése és csúcsra járatása szemléletváltást
igényel a nemzetbiztonsági szolgálatok társadalmi, államigazgatási, közigazgatási
kapcsolódását és beágyazottságát tekintve: nemzetbiztonság tudatos személetet és
gondolkodást. Ehhez innovatív stratégiai szemléletváltásra van szükség. Az
érdekérvényesítő funkció alapja a politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, stb.
területekkel való szervezettebb, koordináltabb, tudatosabb, programharmonizált
együttműködés. Ennek keretében például: minden minisztérium, főhatóság, államközigazgatási egység és kapcsolódó gazdasági társaságaival, egyetemeivel, MTAval, stb. együttműködve, ezen intézmények, szervezetek, cégek rövidtávú, középtávú
és hosszú távú programjához kapcsolódóan kiválasztani a védelemben és az
érdekérvényesítésben titkosszolgálati közreműködést igénylő programpontokat,
programszegmenseket. Ez elméletileg történhet egyrészt azáltal, hogy a felsorolt
szerveződések kapnak egy titkosszolgálati kompetencia, közreműködési
választéklistát és ezzel a felsorolt szervezetek kijelölik a programjaikból azokat,
amelyeknél célszerűnek illetve szükségesnek látják a titkosszolgálati
együttműködést. Ennek az a hátránya, hogy nincs meg a megfelelő nemzetbiztonság
tudatos szemlélet ezeknél a szerveződéseknél. A másik lehetőség, hogy a
titkosszolgálatok elemzik át a felsorolt szerveződések különböző programjait,
tevékenységét
és
ehhez
tesznek
felajánlásokat,
természetesen
a
képességbővítésükhöz kapcsolt személyi, tárgyi, szervezési feltételekkel együtt.
Mindez kiegészülhet a várható eredménybecslési variációkkal, scenariókkal,
előnyök és hátrányok prognózisával, kockázatanalízissel, időütemezésével, stb. is.
Ezek alapján a kormány illetékesei dönthetnek a fentiekről és a döntések alapján
készülhetnek el a nemzetbiztonsági szolgálatok részprogramjai a rövid-közép és
hosszú távú végrehatásokat illetően, megfelelő költségvetést hozzárendelve a
mindenkori feladatokhoz. A nemzetbiztonsági szolgálatok ilyen irányú és
vonatkozású hasznosítását a társadalom és a világ felé az általánosság szintjén akár
ki is lehetne nyitni illetve kommunikálni. Ezzel a világban végbemenő globalizációs,
biztonságpolitikai, politikai, társadalmi, gazdasági, jövőképi kockázatok hatása
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mindenképp csökkenthető lehetne, a komplex fejlődésünk egyes elemeinek
erősítésével együtt.
Az észak-Karolinai (USA) székhelyű Blackwater biztonsági magáncég engedély
nélkül automata fegyvereket és katonai felszereléseket juttatott Irakba, amelyeket a
cég emberei a feketepiacon értékesítettek, és amelyek igazoltan a terroristák kezébe
került. Emiatt a magáncégek belbiztonsági ellenőrzése szigorúbb kell, hogy legyen
Magyarországon is, mint a hivatásosoké, mivel hatványozott a civil alkalmazottak
miatti kockázat.
A globalizációnak vannak előnyei és hátrányai, illetve kockázatai is. Az előnyök és
hátrányok aránya, jelentősége országonként hasonló, de a régiós illetve a helyi
sajátosságok miatt jelentősen el is térhet, ami miatt vannak nyertesei és vannak
vesztesei. Viszont a biztonság egyes összetevőit kockáztató hatásai mindenképp
folyamatosan követendők, értékelendők és kompenzálandók, az egyes országok
eltérő lehetőségeinek mértékében.
A világpolitikai és biztonságpolitikai folyamatokat ma már jórészt a pénzügyigazdasági folyamatok, állapotok és hatások befolyásolják, határozzák meg. Emiatt
ezeknek a naprakész ismerete, változásainak követése, elemzése, értékelése a
nemzetbiztonsági szolgálatok fontos teendője, saját és külső pénzügyi-gazdasági
szakértőkkel. Külső vonatkozásokban például a MTA és a különböző hazai illetve
nemzetközi pénzügyi kutatóintézetek, tanácsadó cégek.
Magyarországon kialakultak a pártklientúrák, az udvartartások, amelyek tagjai
kiemelt gazdasági helyzetbe kerülnek. A politikusok különböző kétes üzletelései,
botrányai, korrupciós ügyei mennyiségileg és minőségileg megszaporodtak, bár
mindig is voltak. Mindenképp titkosszolgálati illetékesség és érintettség ezek
ellenőrzése és felderítése, bizonyos esetekben a rendőrséggel együtt.
Óriási szükség lenne már egy kétkamarás parlamentre, amelyben a „civilebb szféra”
képviselői is részt kaphatnának a véleményezésekből, a döntés előkészítésekből, a
kezdeményezésből, a „néphatalomból”.
Egy társadalmi szerződést kellene kötni a pártoknak és/vagy a gazdálkodó
egységeknek, melynek keretében megállapodnának egy hosszabb távú jövőkép
megvalósításában.
Napjainkra egyre fontosabbá válik a környezeti károk, a természeti és ipari
katasztrófák megelőzése, illetve következményeik felszámolása. Magyarországot
földrajzi adottságainál fogva fokozottan érintik a Kárpát-medence szomszédos
országaiban keletkező környezeti ártalmak, az árvizek, a víz és levegő-szennyezés,
valamint az esetleges ipari katasztrófák. Ezek előrejelzésében szerepet vállalhatnak a
magyar nemzetbiztonsági szolgálatok is.
A Föld erőforrásai csak meghatározott ideig biztosítják az emberiség szükségleteit,
emiatt szembe kell néznie az önfenntartás alapjait biztosító energiahordozó
készletek gyors kiapadásával. A nukleáris energia rendszerbe állítása csillapította az
energiahordozók kiaknázásának ütemét, de számtalan újabb, megoldatlan kérdést
vetett fel. Magyarország energiahordozó- és nyersanyag szükségletének jelentős
részét külföldi forrásokból, főleg a Szovjetunió utódállamaiból biztosítja, ami
egyoldalú függőséget jelent. Magyarország számára alapvető stratégiai kérdés az
energiabiztonság növelése. Ez csak többcsatornás energiapiaci beszerzésekkel és az
úgynevezett „zöldenergia” minél szélsebb körű hasznosításával árhető el.
A piacbiztonság az exportorientált magyar gazdaságpolitika kulcseleme. Az Európai
Unióhoz történő csatlakozás piacbiztonságunkra is kedvező hatással volt, ami
mellett természetesen más piacokon való jelenlétünket is meg kell tartanunk, illetve
növelnünk kell. Ezek nagyon fontos gazdaságbiztonsági kérdések is.
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14.3.18. A határon túli magyarok helyzete is a biztonsági kockázataink közé tartozik, különös
tekintettel ennek politikai, gazdasági, nemzetbiztonsági hatásaira is. Ez a kockázati
elem is folyamatos követést, elemzést, értékelést és kezelést kíván.
14.3.19. A XXI. századra a magyar belpolitikai viszálykodás attól függetlenül, hogy
intellektuális polgárháborúnak nyilvánítjuk vagy sem, olyan biztonsági
fenyegetéseket generált, kiemelten az elmúlt tíz évben, melyek alapvetően és
hosszútávon sértik nemzeti értékeinket és érdekeinket. Ezáltal a védelmi szféra
feladatkörébe is tartozik a megelőzés és generált hatások kezelésében való
közreműködés, beleértve a nemzetbiztonsági szolgálatok illetékességét is.
14.3.20. Az utóbbi két évtized technológiai fejlesztései, a számítógépek elterjedése, a
világháló közvetlen elérhetősége és használata, a legmodernebb eszközök legális
beszerezhetősége a bűnöző szervezetek tevékenységét is elősegítették. Egyre
nagyobb teret nyert az internet bűnözés. A napjainkban tipikusnak nevezhető
cselekmények: a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés, a számítástechnikai
rendszer és adatok elleni bűncselekmények, a csalások különböző formái, kiemelten
a pénzügyi-vállalati szektor sérelmére elkövetett pénzügyi csalások, illetve
adatlopások, valamint az Interneten keresztüli „árverések”, aukciók, továbbá a
szerzői (vagy ahhoz kapcsolódó) jogok megsértése. A szervezett bűnözés számára
egyre nagyobb fontossággal bír a technika, de ugyanolyan fontossá vált a hírszerzés
és a bűnüldözés számára is a szervezett bűnözés EU szintű fenyegetéseinek
leküzdésében is. Az egyik legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a törvényhozás
lassan reagál a kifejlődő új technológiára, így annak bűnözői felhasználását a
meglévő jogszabályok még nem képesek megfelelően szankcionálni.
14.3.21. A jóléti állammal összefonódott demokrácia válságban van. A nemzetállamnak
határok általi elkülönülése – ezáltal önállósága – csökkent (lásd a schengeni
szerződést). Az állam kezd „elidegenedni” állampolgáraitól, mivel már kevésbé
képes a tőkemozgások kontrolljára, a társadalmi biztonság garantálására és a
nemzeti keretekben vállalt kötelezettségei (foglalkoztatás, szociális gondoskodás
stb.) teljesítésére. Az információ korában a központi kormányok és elitek, a városi
értelmiségi centrumok is elveszítik hatalmukat a média globalizálódásával szemben.
A felsorolt folyamatok ellenőrzést és értékelés igényelnek biztonsági illetve
nemzetbiztonsági vonatkozásokban is.
14.3.22. Az adat-információ biztonságnak nem a műszaki-technikai feltételek, hanem a
műszaki-technikai eszközöket üzemeltető, a dokumentumokat, adatokat,
információkat kezelő személyzet, az ember a legnagyobb kockázata. Az emberi
tényezőnek, mint a legjelentősebb biztonsági kockázati elemnek az
ellenőrizhetősége is megszervezhető bizonyos kereteken belül, de nem végezhető el
mindenre kiterjedően, azaz a teljes kockázatmentességet nem lehet elérni. Alapvető
probléma, hogy az embergondolkodó, okos lény, miközben szubjektum, érzelmi
lény is, azaz az élete egy változó folyamat, ami kiszámíthatatlanul befolyásolhatja
egyéniségét, tulajdonságait és érdekviszonyait, így rendszeres ellenőrzésre és
értékelésre szorul.
14.3.23. Az általános kockázatelemzés egy részterülete az informatikai kockázatelemzés,
amely alatt az informatikai rendszert, az informatikai infrastruktúrát és az ezeket
üzemeltető informatikai szervezetet fenyegető veszélyek rendszeres azonosítását,
vizsgálatát és értékelését értjük. A kockázatelemzéseket rendszeresen el kell
végeztetni minden szervezetnél, cégnél, ha megbízható biztonságot akar teremteni.
14.3.24. A rejtjelzés alapvető feladata algoritmikus eszközökkel biztosítani azt, hogy védett
adatok csak az azok felhasználására kijelölt körben legyenek érthetők. A
kriptográfiának nem az egyetlen célja, hogy egy adott rejtjelezett szöveg elméletileg
feltörhetetlen legyen, a hangsúly a gyakorlati feltörhetetlenségen van. Olyan
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nehézségű rejtjelezést kell választani, hogy egy esetleges feltörési kísérlet erőforrás
igénye (pénz, idő, emberi erőforrás) nagyobb legyen, mint a feltört információból
elérhető haszon.
Egyetlen év alatt 500 milliárd gigabyte-nyi adathalmazt termelt a világ, melyben
ráadásul kincsek rejlenek. Az irdatlan adatmennyiség hasznosítása vállalati
növekedést eredményezhet, banki csalásokat fedhet fel, illetve bűnözői
kapcsolathálózatok leleplezésére is szolgálhat. Az adatbányász szoftverek fejlettsége
mára olyan magas szintet ért el, amellyel az adatvadászok képesek a mélyen
megbúvó, egészen összetett információk, kapcsolatok és jövőbeli trendek
kimutatására is. Ezért a banki csalások és a pénzmosások feltárásán túl, hatékonyan
alkalmazhatóak többek között üzletfejlesztési és marketing célokra is. Az interneten
megbújó adatok elemzése azonban nemcsak a vállalatok, hanem a nemzetbiztonsági,
rendfenntartási szervek számára is rejtett kapcsolatrendszereket fednek fel. Egy-egy
gyanús egyén azonosítása után ugyanis szükségessé válik, hogy a nyomozók
gyorsan és pontosan felderítsék annak hálózatát is.
Ismeretlen elkövetőek betörtek a NASA két alrendszerébe, nevezetesen a
műszerezési és technológiai egység valamint a szoftverfejlesztési részleg
informatikai központjaiba, majd a feltört felületekről mintegy bizonyítékképpen
képernyőfotókat készítettek. A hír azt bizonyítja, hogy ilyen szintű és jellegű
szervezetek információs illetve informatikai biztonsága sem megfelelő, ami
figyelmeztető a magyar rendszerek vonatkozásában is.
Közel ezermilliárd dollár kárt okoztak az Egyesült Államokban tavaly, egyetlen év
alatt a vállalati csalások és visszaélések. Furcsa, de ez arányait tekintve mégis jónak
mondható, hiszen számos ország esetében még csak hozzávetőlegesen sem ismert e
károk mértéke, többek között a hatékony vállalati belső ellenőrzés hiánya miatt.
Nagyon sok hazai vállalatnál ma még egyáltalán nem természetes a jól működő,
független belső ellenőrzési rendszer. Az USA-ban a vállalatok többségénél működik
független belső ellenőrzés. Magyarországon ma becslések szerint ez az arány alig
magasabb, mint 10 százalék. A cégek többnyire nem ismerik a belső ellenőrzés
bevezetésében rejlő lehetőségeket, és éppen ezért tartanak is tőle. Független
szereplőként a belső ellenőrzés képes az egyes vállalati projekteket, és ezen belül a
folyamatok működését is felmérni aszerint, hogy azok milyen kockázatokkal, és
milyen hozadékkal járhatnak a tulajdonosi érdekek szempontjából. A magyar
cégeknek is célszerű lenne bevezetni, megfelelő cégméret és/vagy jelleg esetén.
A stratégiák általában annyit érnek, amennyit megvalósítanak belőlük. Egy stratégia
feltétlenül igényel egy gazdát, aki gondozza, kezeli, érvényesítésével, megfelelő
szinten törődik. A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiáját (MK NBS)
alapvetően egy minisztériumok felett álló, kormányszerv kezébe célszerű letenni,
mivel a stratégia megvalósítása több minisztérium hatáskörébe tartozik, így
bármelyik minisztérium könnyen kisajátíthatná a saját érdekeinek érvényesítésére.
Időszakonként, de legalább évente felülvizsgálatra és szükség esetén aktualizálásra
szorul. A stratégia megvalósulása, érvényesülése a kapcsolódó rész- vagy ágazati
stratégiákra épül, amelyeknek ugyancsak kell egy felelős gazdaszervezet. Ezeket
pedig konkrét munka illetve végrehajtási programok alapján realizálhatják.
Amennyiben ez a folyamat nincs rendszerszemléletűen összefogva, átfogva, úgy
hatékonysága és, értelme meg is kérdőjeleződhet.
A MK 2004-es NBS-jából több fontos biztonsági kihívás kimaradt, illetve azok
kezelésére nem került sor, jelentősen növelte Magyarország biztonsági kockázatát és
lerontotta a politikai, gazdasági, társadalmi fejlődés lehetőségeit is. A stratégiából
kimaradt elemek közül a legjelentősebb a maximálisan kiélezett, a pártpolitikai
harcok által kiváltott „intellektuális polgárháború”, illetve a társadalom
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kettéosztottságnak és szembenállásnak a negatív hatása. A nem teljesültek illetve ki
nem használtak közül: „A nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek és szükség szerint a honvédelmi szervek - együttműködése, valamint e szervek és az
ellenőrzésre jogosult más hatóságok közötti koordináció javítása nemzeti
biztonságunk erősítésének jelentős tartaléka.”
A külkapcsolati stratégia fontos alapérdeke az, hogy az ország külpolitikájának,
diplomáciai kapcsolatainak egyik legfontosabb támasza és kiegészítője a hírszerzésfelderítés legyen. A hivatalos nemzetközi kapcsolatok, a diplomácia eszközei
szolgáltatják a kormányok felé a formális híreket, információkat. A nemzetközi
érdekviszonyok azonban elengedhetetlenné teszik olyan „nem hivatalos”
információk beszerzését is, melyeket az emberiség történetének minden időszakában
igényelték és hasznosították az okos kormányok. Emiatt nagyon fontos a külpolitika
és a hírszerzés harmonikus kapcsolata. A Külkapcsolati Stratégia áttekintése során
könnyen azonosíthatók azok a célkitűzések, amelyek megvalósításában a
hírszerzésnek és az elhárításnak is szerepet kell vállalnia. Sőt, a célkitűzések alapos
elemzésekor az is nyilvánvalóvá válik, hogy azok sikeres és teljes végrehajtása –
néhány területen – nehezen képzelhető el titkosszolgálati „háttértámogatás” nélkül.
A részstratégiák közül a rendészeti stratégia modell értékű, ugyanis nagyon jó példa
arra, hogy a teljes magyar védelmi tevékenység illetve a nemzetbiztonsági
tevékenység stratégiáit milyen alapossággal, körültekintően kellene végiggondolni,
kidolgozni és folyamataiban végigvinni. Nagyon jó szakmai munka (részstratégiai
modell) és elég széleskörű egyeztetésen, társadalmi körön futott végig. Mindemellett
sajátos, hogy nincs érvényben, mivel csak munkaanyag. Az illetékeseknek 2004 óta
nem sikerült döntésre jutniuk a biztonságunknak ebben a szegmensében sem, ami a
jövőben feltétlenül elkerülendő.
Az alkotásban felsoroltakon kívül a többi biztonsági részstratégia hiányzik! A 2004es Nemzeti Biztonsági Stratégiát meghatározó kormányhatározat rendelkezik arról,
hogy ki kell dolgozni a komplex biztonságot átfogó részstratégiákat. Ezek azonban
nem készültek el az ezt megelőző 6 év alatt, vagy nem kerültek nyilvánosságra. Az
okok teljesen közömbösek a végeredmény tekintetében, azaz „csak” a kormány
biztonsági szolgáltatása, a biztonságunk védelme maradt el vagy le a dinamikusan
változó biztonsági kihívásokhoz képest.
Egy hosszú távú magyar nemzetfejlesztési és egy nemzeti biztonsági stratégiának a
részstratégiáiban az EU hosszú távú előrejelzését és az USA GLOBAL TREND
2025 tanulmányában foglaltakat célszerű (ésszerű mértékben illetve formában)
hasznosítani, más hasonló fontosságú, nyílt és kevésbé nyílt, de megszerezhető,
nemzetközi anyagokkal együtt.
A Magyar Köztársaság biztonságában, védelmében meghatározó szereplők: a
honvédség, a rendőrség-határőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a vám- és
pénzügyőrség, a katasztrófavédelem, de nevesíthető szereplők még: a bíróságok, az
ügyészségek és a büntetés végrehajtás is. Nagyon fontos, hogy felülvizsgáljuk az
ezen szervezetek működését szabályozó, az elmúlt 20 évben készült törvényeket,
feltárjuk a hasonlóságokat, átfedéseket, az esetleges diszharmóniákat és
hiányosságokat., a korszerűsítések, harmonizálások, meg(nem)valósulási anomáliák,
a gyakorlatban eltérő realizálódások és kiemelten az együttműködések előírásainak
illetve lehetőségeinek szemszögéből.
A komplex biztonságunk illetve védelmünk hatékonysága, eredményessége nagyon
szorosan összefügg az ebben résztvevő szervezetek összehangolt, rugalmas, a
mindenkori kihívásoknak megfelelő, dinamikus együttműködésével. Az
együttműködéseket az egyes résztvevők működését szabályzó törvények rögzítik, de
más jogszabályok is kiegészítik, az öntevékenység nagyszerű lehetősége mellett.
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Sajnos a kétharmados törvények módosítását megakadályozó pártpolitikai illetve
hatalmi érdekellentétek áldozatai azok a törvények is, amelyek módosítása
feltétlenül szükséges lenne az adófizetők biztonsága, az új kihívások hatékony
kezelése érdekében.
Annak ellenére, hogy a magyar titkosszolgálatok „rendszerváltása” optimálisnak
mondható, a szolgálatoknak nem sikerült visszanyerniük a rendszerváltás előtt
elvadított tömegek bizalmát, így a társadalomban kialakult ellenséges reflexek sem
szüntek meg. Emberileg érthető, hogy néhány év alatt nem tűnik el az 50 év
titkosszolgálati réme. Az elmúlt húsz év alatt jelentősen megváltozott volna,
megváltoztatható lett volna ez a rossz társadalmi reflex, de sajnos az azóta eltelt
kormányidőszakok, a magyar média negatív hírversenyei nem kedveztek eléggé a
társadalmi felejtésnek. A különböző kormányidőszakok eltérő mértékben és
jelleggel erősítették illetve gyengítették a rendszerváltás utáni magyar
titkosszolgálatok társadalmi megítélését. Ezt a kormányzati hozzáállást, szemléletet
mielőbb meg kell szüntetni, ha társadalmilag elfogadottabb, a biztonságunknak
megfelelőbb titkosszolgálati hatékonyságot kívánunk szolgáltatni a lakosságnak.
Az elmúlt két évtizedben kialakult magyar társadalmi megosztottság sajnálatosan, de
értelemszerűen megmutatkozik a közigazgatás, az államigazgatás és így
rendvédelem illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok körében is, bár kétségtelenül
kisebb mértékben és formában. Nagyon sok függ attól, hogy a szolgálatok vezetése,
hogyan kezeli ezt a jelenséget, mert kezelhető, de éppenséggel élezhető is. Ebbe a
problémakategóriába tartozik az is, hogy kormányváltások alkalmából, milyen
szintig „fejezik, cserélik le” a szolgálatokat, azaz milyen mélységig mennek le a
személycserékkel. A tapasztalat az, hogy – a rendszerváltástól számítva – bizonyos
fokig mindenütt nő a személycserék szintje, mélysége, ami a komoly szakmai és
anyagi ráfordítással létrehozott hírszerzői illetve elhárítói értékeket jelentősen
devalválja. Célszerű és szükséges lenne egy olyan pártpolitikai konszenzus, hogy a
nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában konstruktívabb – kevésbé
„pártpolitikai” – párbeszéd érvényesüljön, a folyamatosság magasabb szintű
biztosítása céljából.
A rendszerváltás óta napirendre kerülő ügynök hisztériák, a rendszerváltás előtti
Belügyminisztérium III/III-as valamint III/I,II,IV,V-ös szervezeti egységeinek
összemosása jelentős kárt okozott a rendszerváltás utáni nemzetbiztonsági
szolgálatoknak. Az ügynökügyek ilyen jellegű kiterjesztési kísérletei miatt a
hírszerzést és kémelhárítás végző szakemberek, munkatársak joggal
bizonytalanodtak és bizonytalanodnak el, hogy majd egy bizonyos idő múlva, vajon
őket is üldözni fogja egy másik kormány. Ehhez azt is tudni kell, hogy a hírszerzés
és a kémelhárítás sem működhet hatékonyan, megfelelően ügynökök, ügynöki
hálózatok nélkül. Nem célszerű a belső politikai elhárítás besúgóit összekeverni a
hírszerzés és a kémelhárítás munkatársaival, megnyertjeivel és ügynökeivel. A
mindenkori kormányok tehetnek azért, hogy ezek a hisztériák ritkuljanak és
csendesedjenek.
Az elmúlt években az NBH-hoz kapcsolódó, külső cégkapcsolati problémákat (pl.
UD Zrt.), valamint a rendőrséghez kapcsolódó roma ügyekben történt információilletve ügykezelési problémákat részben pártpolitikai megfontolások, részben az
érintett rendvédelmi szervezetek generálták. Ezek tipikus példái annak, hogy az
ilyen ügyeket a parlamentnek és a kormánynak minél gyorsabban és egyértelműbben
rendeznie kell, mert elhúzódásuk és a média általi „habverésük”, a
biztonságérzetünkre hatékonyságára gyakorolt hatásuk révén sokat árthat a tízmillió
adófizető biztonsági érdekének.
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14.3.40. A tagállamok képviselői több fórumon is foglalkoztak az európai államok gyenge
felderítési kapacitásával. Ennek javítására – többek között – nagyobb hangsúlyt
kellene helyezni a pilóta nélküli repülőeszközök (UAV) fejlesztésére.
14.3.41. A Szovjetunió felbomlása óta az amerikai titkosszolgálat, a CIA egyre inkább egy
kockázatvállalástól irtózó, bürokratikus intézménnyé degradálódott – véli a New
Yorker című amerikai lap elemzése. Külföldi ügynökhálózatát jelentős mértékben le
kellett építenie. Ehelyett baráti országok titkosszolgálatai és rendőrségi
nyomozóhivatalai jelentéseire támaszkodik. Legyen ez elgondolkodtató számunkra,
hogy a magyar hírszerzés ne jusson hasonló sorsra.
14.3.42. A CIA már legalább öt héttel korábban pontos információkkal rendelkezett a
készülő, 2009-es karácsonyi detroiti merényletkísérletről, de csak hetek múlva
kezdte el körözni az erről összeállított jelentést az Egyesült Államok többi hírszerző
ügynökségének. Reméljük, hogy magyar biztonsági, operatív együttműködési
rendszer, a közös adatbázis-tudástár, a gyors és rugalmas információkezelés sokkal
jobban szervezett.
14.3.43. Tartós trendnek bizonyult a fegyverkezés: egy független nemzetközi intézet éves
jelentése szerint öt év alatt 30 százalékkal emelkedett a globális katonai kiadások
értéke, amely így 2006-ra már 1,18 billió dollárt (762,8 milliárd eurót) tett ki. A
haderőreformmal és hadiipar átalakításával foglalkozó, bonni székhelyű intézet
(BICC) 2007/2008-as jelentése szerint az Egyesült Államok 2006-ban 528 milliárd
dollárt (348 milliárd eurót) költött katonai célokra, csaknem a felét a világ
összesített katonai kiadásainak. A második helyhez Nagy-Britanniának már 38,10
milliárd euró is elég volt, majd Franciaország és Kína következik, 34,23 milliárd,
illetve 32,29 milliárd euróval. Meg kell vizsgálni, hogy Magyarország védelmi
költségvetés része mire, meddig és milyen védelmi hatékonyság biztosítására elég.
Ezen túlmenően milyen és mekkora a nemzeti mozgásterünk. A költségvetést
harmonizálni kell a biztonsági helyzetünkkel, gazdasági lehetőségeinkkel és az
elvárásokkal.
14.3.44. A terrorelhárításban legérdekeltebb hírszerző és az elhárító szolgálatoknak igen
kiterjedt ügynöki hálózatot kell létrehozniuk és fenntartaniuk, illetve a
legkorszerűbb csúcstechnológiát nagy mennyiségben kell alkalmazniuk, mivel a
terroristák terveinek időben történő felfedése és megakadályozása leghatékonyabban
a válsággóc területén, a terrorista gondolat születésének helyszínén történhet meg.
Ugyanakkor a „hálózat” mind hatékonyabb működtetése jelentősen sértheti az
alapvető szabadságjogokat.
14.3.45. Mind a terrorizmus, mind pedig a szervezett bűnözés esetében igaz, hogy csak akkor
tudunk igazán eredményesen küzdeni ellene, ha megfelelő információkkal
rendelkezünk, illetve ha sikerült azonosítanunk a gyanús személyeket, csoportokat,
szervezeteket, vagy államokat. A kihívások kezelésére válaszokat adni szándékozó
gyakorlati politikának tehát egyértelmű, kellő mélységben megvizsgált, műveleti
szempontból megalapozott és világos információkra van szüksége a megelőzés és
végrehajtás céljából. A döntés előkészítésben részt vevők – köztük a
nemzetbiztonsági szolgálatok – felelőssége, hogy ezeket az információkat
összegyűjtsék és elemezzék.
14.3.46. A titkosszolgálati tevékenységben a paradigmaváltás leginkább az új típusú
terrorizmus és a hozzá kapcsolódó bűnözési formák – illegális kábítószerkereskedelem, illegális migráció – megjelenése és azok kezelése, valamint az
ellenük létrehozott nemzetközi együttműködés kapcsán értelmezhető. A terrorizmus
és a szervezett bűnözés tevékenységi köre egyre nagyobb átfedéseket mutat. A
terrorista szervezetek számára nem elégséges az az anyagi támogatás, amit bizonyos
országoktól és támogatóktól kapnak. Más forrásokra is szükségük van, amelyek nem
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14.3.47.

14.3.48.

14.3.49.

14.3.50.

14.3.51.

14.3.52.
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mások, mint a szervezett bűnözés, a kábítószer-kereskedelem. Ez nem csak a
tevékenységbeli átfedést, hanem a nemzetközi bűnszervezetekkel történő
összefonódást is jelenti. A nemzetközi terrorista és bűnszervezeteknek a felépítése,
szervezeti és védelmi rendszere, belső fegyelme, kommunikációs eszközei és
módszerei magas színvonalúak. Az oda történő behatolás, beépülés, az onnan
történő információszerzés titkosszolgálati eszközöket, módszereket, fegyelmet és
kiképzettséget igényel.
A terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem, a szervezett bűnözés és a proliferáció
illegális csatornái olyan összetett nemzetbiztonsági kihívásokat jelentenek, amelyek
ellen nem lehetséges bűnüldözési koncepciók szerint és bűnüldözési gyakorlat
követésével szembeszállni. Következésképpen eme nemzetbiztonsági veszélyeket
külföldön elsősorban a hírszerzés, belföldön az arra szakosodott titkosszolgálat
eszközeivel és módszereivel kell megelőzni illetve elhárítani. Az is megállapítást
nyert, amit a vonatkozó jogszabályok rögzítenek is, hogy ezt a munkát a nemzeti
titkosszolgálatoknak és bűnüldöző szerveknek szorosan koordinálniuk kell.
Magán-titkosszolgálatok által igazán fontos, értékes adatok, információk erőszakos
ráhatás (kényszer) által is megszerezhetők. Ez persze a kevésbé fejlett országokban
működik többé-kevésbé hatékonyan, gyakran zsarolás, gyilkosság, rablás, pszichikai
kényszer alkalmazásával. Adat és információ kerülhet illetéktelen kezekbe
gondatlanságból is, ami leggyakrabban fecsegessél, szervezetlenséggel párosulva
valósul meg. Veszélyes lehet továbbá a munkatársak fanatizmusa, vagy lazasága is.
Az állami és a magán-titkosszolgálatok közötti együttműködés az idők folyamán
hamar kialakult. A titkosszolgálatok – szigorúan szakmai és törvényes –
együttműködése (alternatív együttműködés) elkerülhetetlen és szükségszerű is,
azonban kizárólag a kölcsönös anyagi érdekek mentén, különösen a teljesebb
információszerzés és hasznosítás, az állami koordináció és kontroll fenntartása
érdekében.
A hírszerzésben (felderítésben) a speciális műveletek végrehajtásában
monopóliumot élvező speciális szervezetek komplexuma a nemzeti hírszerző
közösség, amely magában foglal minden hírszerzési (felderítési) és elhárítási
struktúrát, még azokat is, amelyek nincsenek közvetlenül alárendelve a kormánynak.
A közösséghez tartozik a belföldi terepen hírszerző (felderítő), elhárító
(kémelhárító) és alkotmányvédő alaptevékenységet végző valamennyi szervezet,
vállalkozás. A nemzeti hírszerző közösségbe tartozhatnak még az államhatalmi,
kormányzati tárcáknak a bizalmas és titkos – titkosszolgálati eszközöket,
módszereket alkalmazó – pénzügyi, külpolitikai, bel- és külgazdasági, iparfejlesztési
és kutatási területein működő szervezeti is. Magyarországin is mielőbb létre kellene
hozni ezt közösséget, amely a biztonság növelésének legkisebb költségvetési
ráfordítást igénylő megoldása.
A HUMINT (Human Intelligence) az emberi erőforrással, emberek által végzett
hírszerzés illetve felderítés. Az igen korszerű és fejlett technika eszközökkel és
rendszerekkel végzett hírszerzési és felderítési tevékenység alapvetően fontos.
Viszont az elmúlt két évtized biztonsági kihívásai, kockázatai, veszélyei
bebizonyították, hogy a technikai eszközökkel koránt sem lehet megismerni az
ellenség, az ellenfél szándékait, terveit, cselekedeteit. Tehát megnőtt a HUMINT
jelentősége békeidőben, a védelemben, a válságkezelésben és a béketámogató
műveletekben is.
A titkosszolgálatok érdekkörébe eső legújabb kutatások és eredmények folyamatos
követése és értékelése a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok fontos feladata.
Ennek több célja illetve előnye lehet:
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14.3.53.

14.3.54.

14.3.55.

14.3.56.

14.3.57.

a) A hírekben szereplő témák közvetlen vagy közvetett hasznosíthatósága a
magyar nemzetbiztonsági szolgálatok munkájában, eszköztárában;
b) Betervezni a következő évek titkosszolgálati eszköztárába, amire ma még nincs
lehetőség, de később hasznos lehet;
c) Felkelteni a kormány valamint a magyarországi kutató és fejlesztőbázisok
figyelmét az újdonságok hasznosíthatóságára;
d) A magyarországi kutatás-fejlesztési szakintézetek számára információt szerezni
a hírekben szereplő dolgokról;
e) A hírekben szereplő tématerületeket érintő, esetleges magyarországi kutatások,
fejlesztések védelme illetéktelen érdeklődőkkel szemben.
Az alkotásban foglaltak megalapozzák és megindokolják azt, hogy az a valóban
életképes nemzetközi szövetség és nemzetállam, amely a világban végbemenő
változásokkal párhuzamosan fejleszti információ észlelési, szerzési, tárolási,
rendszerezési, feldolgozási, elemzési képességeit és a megszerzett információkat
elsősorban megelőző jelleggel hasznosítja, a nemzet védelemében és az
érdekérvényesítésében. Ebbe beleértve a nyílt és a nem nyílt információszerzést is.
Klasszikus értelemben ez a komplex feladata a hírszerzésnek illetve a felderítésnek,
melynek működését, eredményességét meghatározza a korszerű nemzetközi illetve
nemzeti szemlélet és szándék, a jogi szabályozása, a szervezése, az irányítása, a
kormányzat igényessége, hasznosítási készsége.
A nemzetközi helyzet megváltozott és dinamikus változásban lévő körülményei egy
új biztonságfilozófiára támaszkodó nemzeti biztonságot és ehhez illeszkedő
nemzetbiztonsági garanciarendszert feltételeznek. Mindez csak színvonalas
nemzetbiztonsági munkával teremthető meg. A biztonság megőrzése szempontjából
oly fontos információk megszerzése speciális szaktudást, eszköz- és
módszerrendszert, képességalapú szervezeti struktúrát igényel, amely mind a
polgári, mind a katonai élet teljes spektrumára kiterjed. A polgári demokratikus
országok többségében – sok esetben szakítva a régi beidegződésekkel – ismét
felismerték és egyben felértékelték a nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi
szervek szerepét, nagyra értékelik tevékenységüket és fokozzák jelentőségüket. A
sokszor nehezen átlátható biztonsági környezetben a veszélyt jelentő kihívások
mostanra rejtve, közvetve és áttételesen – adott esetben kísérőjelenségként –
jelentkeznek, amelyekkel szemben Magyarország védelmének garanciáját
mindenekelőtt professzionális nemzetbiztonsági szolgálatokkal és rendvédelmi
szervekkel, a partnerszolgálati viszonyok elmélyítésével lehet és kell biztosítani.
A világviszonylatban megfigyelhető trendek azt mutatják, hogy az a szolgálat tud
sikeres lenni a versenytársaival szemben, amelyik kiemelkedő alapvető
képességeket tudhat magáénak. Amennyiben a képességek hordozóit megfelelő
módon alkalmazzuk, a képességeket kibontakoztatjuk és megfelelő elemző hátteret
biztosítunk hozzá, eljuthatunk egy jó stratégia megfogalmazásáig, és lehetőségünk
nyílik a megvalósítás folyamatos kontrolljára is.
A nemzetbiztonsági szolgálatok átalakítási szándékának elméleti megalapozottságát,
komolyságát mutatja, hogy a Sárközy Tamás professzor nevével összekapcsolt ún.
„államreform” terv is a megoldandó lépések egyikeként a jelenlegi struktúrák
bizonyos koncentrálását tartja szükségesnek. A modern kormányzati szervezet
kialakítása a működési hatékonyság növelése és a költségek csökkentése érdekében
történne. Egyértelmű a következtetés, hogy az államreform folyamatban a
nemzetbiztonsági szféra sem marad érintetlen, nem maradhat változatlan.
Nincs titkosszolgálati illetve rendvédelmi tevékenység megfelelő hálózatok nélkül.
A hírszerzés - felderítés és az elhárítás nem lehet eredményes ügynök-, informátorés együttműködő céges illetve állampolgári kapcsolati hálózatok nélkül. Az
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ügykörönkénti, ügyenkénti alkalmi kapcsolatok létesítése, kiépítése sokkal kisebb
hatékonyságú, mint egy „bármilyen”, de tartós hálózatos kapcsolatkör.
Természetesen a mindenkori nemzeti biztonsági kockázatainknak megfelelő
célterületeken, a jól szervezett és fenntartott kapcsolati hálózatok feltétlenül
szükségesek és a hatékony megelőzés és reagálás elengedhetetlen feltételei. A
különböző hálózatok ugyanakkor a titkosszolgálati munka célterületei is, hiszen az
egyéni bűnelkövetők mellett a mind gyakoribb bűnözői kapcsolatok illetve
hálózatok a meghatározók, gondoljunk csak a terrorizmusra, a (nemzetközi)
szervezett bűnözésre, a maffia jellegű szervezetekre, a csoportos bűnelkövetésekre
és nem utolsósorban, a nemzetközi hírszerző hálózatokra. Ezeknek a feltérképezése,
a tudásbázis illetve adattár kialakítása és napi, operatív használata alapvető feltétele
a hatékony titkosszolgálati munkának. Az előzőek mellett a minden életterületet
átfogó hálózattudomány a titkosszolgálati felkészültségnek egyik meghatározó
eleme. Ennek az az oka, hogy a körülöttünk lévő világ egyik meghatározó
szerveződési, működési formációja a HÁLÓZAT-osság. Tehát ennek működési
mechanizmusai, tömegpszichológiai jellemzői fontosak a hálózatossághoz
kapcsolódó
(bűn)cselekmények
megelőzéséhez,
megszüntetéséhez
és
utókezeléséhez.
14.3.58. A szolgáltató állam illetve a szolgáltató kormány feladata az állampolgárai számára
a mindenkori kockázatoknak megfelelő biztonsági és védelmi szolgáltatás
nyújtása! A kormányoknak és a kormányprogramoknak megfelelő mértékben kell
foglalkozni az ország komplex biztonságával. A kormány igényessége és a
rendszeres interaktív kapcsolata nagyon fontos az átfogó biztonságunk
kialakításában, különös tekintettel a nemzetbiztonságra. A biztonságot, mint egyik
fontos kormányszolgáltatást célszerű kezelni más biztonságelemek mellett, melyet a
Kormány nyújt a lakosságnak és a cégeknek. A teljes magyar védelmi
tevékenységet, struktúrát és költségvetést újra kell gondolni, mert a rendszerváltás
óta jelentős (biztonsági) környezeti változások voltak, vannak és várhatóan lesznek
is a világban.
14.4. A tudományos eredmények gyakorlati felhasználhatósága
14.4.1.

1024/1098

A célkitűzéseknek megfelelően, a tudományos kutatási módszerek felhasználásával,
igazoltam a felállított hipotéziseket. Az így keletkezett tudományos eredményeim
gyakorlati hasznosíthatósága a következő:
a) Az 1990 óta megváltozott szerkezetű és súlyozású, nemzetközi és belföldi
biztonsági kockázatok, kihívások, veszélyforrások miatt, valamint a leküzdésükhöz
szükséges nemzeti képességek kialakítása céljából célszerű módosítani és
rendszeresen karbantartani a Magyar Köztársaság védelmi és érdekérvényesítési
politikáját.
b) A rendszerváltás óta mostohán és érdemei alatt kezelt magyar nemzetbiztonsági
szolgálatokkal szembeni politikai, társadalmi adósságokat sürgősen rendezni kell
és a szolgálatokat érdemeiknek, készségeiknek, nemzetközi elismertségüknek
megfelelően, rangjukon kell kezelni.
c) A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének, működésének,
hatékonyságának elemzése alapján, figyelemmel a következő évtizedekre is, a
szervezésüket, működtetésüket célszerű és szükségszerű módosítani, különös
tekintettel a következő, hangsúlyos jellemzőkkel rendelkező biztonsági
környezetre (kockázatokra, kihívásokra, veszélyforrásokra): a közvetlen és
közvetett érdekviszonyok, valamint a fenyegetések nem mindig látszanak, nem
minden esetben érzékelhetők elég pontosan és kiszámíthatóan; a diplomáciai
kapcsolatok útján beszerzett információk nem elégségesek az ország védelméhez és
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érdekérvényesítéséhez a kockázatok többsége nemzetközi kiterjedésű, hosszú ideig
lappangó, a napi élettől és ügymenetektől alig különböztethető meg; az elkövetők
bármely társadalmi rétegben és pozíciókban lehetnek, többszörös fedettség mellett
tevékenykednek; igen jól szervezettek és alapos konspirációs, titkosszolgálati
módszereket használnak; jelentős szellemi és anyagi bázisokkal rendelkeznek;
általában nem erőszakos és a napi folyamatoktól nem eltérő, nem feltűnő módon
tevékenykednek; veszélyességük politikailag, gazdaságilag, társadalmilag nagyon
jelentős.
d) A szövetségi és az EU együttműködést és a nemzeti önállóságot célszerű és
szükségszerű rugalmasan, hosszútávra harmonizálni és optimalizálni a hírszerzés
valamint az elhárítás vonatkozásában is, tudva azt, hogy a szövetségi
kapcsolatunk egyrészt nem jelentheti a szövetségbeni feloldódásunkat, a nemzeti
identitásunkat teljes feladását, másrészt ezek a kapcsolatok megváltozhatnak,
harmadrészt a magyar hírszerző és elhárító szakemberek, képessége,
felkészültsége, tehetsége és nemzetközi elismertsége elsősorban saját, nemzeti
készségeinktől függ, amelyek nem rosszabbak egyik országétól sem, sőt.
e) A Magyar Köztársaságnak a következő évtizedekre vonatkozó védelmi és
érdekérvényesítési képességeihez szükséges hatékony és rugalmas biztonsági
rendszer koncepcióját, törvényi szabályozását, szervezését – az új helyzetnek
megfelelő, – hatékony és gazdaságos működtetését célszerű, szükségszerű
kialakítani.
f) A Magyar Köztársaság legoptimálisabb biztonságpolitikai védelmét és
érdekérvényesítését egy olyan összevont Védelmi Minisztérium garantálhatná
legeredményesebben, legrugalmasabban és leggazdaságosabban hosszútávon is,
amely átfogná a jelenlegi fegyveres erőket és a rendvédelmi szerveket. Napi, gyors,
rugalmas és operatív együttműködéssel szervezné meg a katonai, a rendőri, a
nemzetbiztonsági, és a vám-pénzügyőri feladatok végrehajtását.
g) A nemzetbiztonsági illetve titkosszolgálati tevékenységet a társadalommal
célszerű és szükségszerű elfogadtatni, majd folyamatosan „társadalom közelben”
tartani. A nemzetbiztonsági szolgálatoknak olyan civil kapcsolatrendszert és
együttműködést kell kialakítaniuk, hogy a lakosság „természetesnek” és
szükségesnek tartsa a szolgálatok tevékenységét – és szükség esetén – támogassa is
azt.
14.4.2. Talán tudományos eredményeim gyakorlati hasznosítása hozzájárulhat ahhoz,
hogy komplex társadalmi gazdasági és politikai biztonságot teremtsünk a Magyar
Köztársaság lakosságának, politikai és gazdasági szervezeteinek. Meggyőződésem,
hogy a nemzetbiztonsági kérdések alapos elemzése, a vonatkozó feladatok tudatos
tervezése és végrehajtása nélkül, nemzeti értékeink, valamint közép- és hosszú távú
érdekeink jelentős károkat szenvedhetnek.
14.4.3. Az alkotás 1.7./e. alpontjában felsoroltam a tématerületi publikációimnak, mint ezen
alkotásom egyes (fejezet) elemeinek a gyakorlati hasznosulási formáit, az elmúlt
évtizedben.
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A modern, rugalmasan gondolkodó kormányok, felismerve a nemzetbiztonsági tevékenység XXI.
századi átértékelődését, paradigma váltását, új politikai és új stratégiai szemlélettel vizsgálják
felül, dolgozzák át és folyamatosan gondozzák a (rend) védelmi tevékenységeik komplex
rendszerét. A kétpólusú világrend felbomlott, többpólusúvá vált és a régi biztonságpolitikai
kihívások mellett újak jelentek meg, melyek váratlanabbak, bizonytalanabbak,
kiszámíthatatlanabbak. Továbbá, más típusú védelmi képességeket igényelnek, mint az előző
történelmi időszakokban. A nemzetközi szövetségi rendszerek, mint az ENSZ, az EBESZ, a
NATO és az EU közös kül-, biztonság- és védelempolitikája, stratégiai koncepciója jelentős
garancia a kollektív védelemben, de közel sem elégséges a nemzeti biztonsághoz. Feltétlenül
szükséges bizonyos mérvű nemzeti önállóság megőrzése a védelmi területen is, kiemelten a
titkosszolgálati tevékenységben, aminek a legfőbb biztosítékai a nemzetközileg is versenyképes
magyar hírszerző illetve kémelhárító szakemberek. A megváltozott szerkezetű és súlyozású
biztonságpolitikai kihívások mind nagyobb része tartozik a nemzetbiztonsági, illetve
titkosszolgálatok illetékességi körébe. Egyes polgári demokratikus országok, illetve kormányaik
ezt felismerve, jó érzékkel, tudatos nemzetbiztonsági szemlélettel és gondolkodásmóddal
felértékelik a rendvédelmi és ezen belül a titkosszolgálati tevékenységet. Kizárólag ily módon
lehet időt és ezzel előnyt szerezni a sokszor nehezen átlátható nemzetközi és belföldi biztonsági
környezetben. A hírszerzésnek és az elhárításnak a megelőzésen alapuló védelmi és
érdekérvényesítési szerepe döntő egy nemzet életképességének fenntartásában!
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16. Summary
Modern, flexible thinking governments having recognized the reshuffling of national security
functionalities in the 21st century, the change of paradigm, they review, rework and maintain the
complex (regime-)protection operations system with new political and strategic perspective. The
two-pole word system disintegrated and changed to multi-pole one and new – more unexpected,
more unstable and more unpredictable – challenges to security policies replaced the old ones.
What is more, the new challenges demand protection capabilities different from those of recent
historic times. The international systems of alliances, such as UN, OSCE, NATO and the common
foreign-, security and defence policies of EU represent considerable guarantees for the collective
defence but are far from being enough for national security. Maintaining national independence in
defence activities is also absolutely necessary, especially in security service operations, of which
major depositories both internationally and nationally, are the competitive Hungarian intelligence
and counter-intelligence experts. Bigger and bigger portion of challenges to national security of
different structure and weighting goes to the competency of the national security and secret
services. Some democratic countries and governments having recognized this up-value with good
sense and reason the police and security service activities, secret service operations included. This
is the only way to gain time, and thereby advantage, in the frequently non-transparent
international and domestic security environment. The role of intelligence and counter-intelligence
in defence- and interest protection is decisive in a nation’s capability of living.
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Várhalmi A. Miklós biztonságpolitikai illetve nemzetbiztonsági vonatkozású, nyilvános könyve,
publikációi, prezentációi, előadásai, internetes honlapjai 1994-2010.06.30-ig. Az alábbiakban
felsorolt dokumentumok évek óta folyamatosan jelennek meg a Várhalmi A. Miklós által
szerkesztett, nemzetbiztonsági vonatkozású internetes honlapokon is.
17.1. Könyv, jegyzet, tankönyv (4 db) (hazai megjelenésű tudományos könyv illetve CD):
– Könyv (560 oldal, két kiadásban-2002, 2x2000 példányban, nyilvános terjesztéssel): A
magyar nemzetbiztonsági szolgálatokról másként és mindenkinek (1990-2002 és a
jövő). A nemzetbiztonsági szolgálatok megváltozott szerepe, értékei Magyarország
biztonságvédelmében.
• Dr Pataky Iván folyóirat cikke a könyvről: Könyv a nemzetbiztonsági
szolgálatokról (Hadtudomány, 2003)
– Életmű CD 1994-2009.02.26. Az előző pontban szereplő könvy, harmadik,
elektronikus kiadása 100 példányban (ZMNE könyvtár számára hasznosításra) és
további publikációk megjelenések.
– Nyilvános terjesztésű szöveges CD (100 pld) a megjelenéséig elkészült valamennyi
publikációmmal és megjelenésemmel: A magyar titkosszolgálatok mint jövőnk
biztosítékai és meghatározó nemzeti értékké válásuk 1990 óta. Terjesztő: LIBRI
könyvterjesztő.
– Nemzetbiztonsági Kézikönyv – 2010 (1.050 oldal). Készült a doktori disszertáció
3 verziója/2010.06.30. alapján, melynek tudományos címe: A magyar titkoszolgálatok
jelentőségének megnövekedése a Magyar Köztársaság XXI. századi védelmében.
17.2. Lektorált, tudományos, mértékadó folyóiratban cikk (4 db)
– A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok kommunikációjáról (KFH-Felderítő Szemle,
12 oldal, 2007.október)
– A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU számára (Magyar
Hadtudományi Szemle online, 12 oldal, 2009.03.)
– A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi NATO számára (KFHFelderítő Szemle, 15 oldal, 2009.03.)
– The Hungarian Secret Services are the Guarantee of Our Future (AARMS folyóiratban
és online-on is, 9 oldal, 2010.01.)
17.3. Nem lektorált, rövidebb folyóirat – újság - internetes cikkek (12 db)
– Magasabb szinten megújuló nemzetbiztonsági szolgálatokkal a jövőnk biztonságáért, a
biztonságunk jövőjéért (3 oldal, 1998)
– A hazai titkosszolgálatokról (MAGYAR NEMZET, 1 oldal, 1998)
– A titok nyitja, Hosszú távú nemzetbiztonsági koncepcióra van szükség (BIZTONSÁG,
2 oldal, 2004)
– Javaslatok Gyurcsány Ferenc miniszterelnök új kormányzati programjához (1 oldal,
2004)
– Kiegészítési javaslat Dr Hiller Istvánnak „Az Új Magyar Szociáldemokrácia” című
vitaanyaghoz (1 oldal, 2004)
– Hazánk biztonsága nem tekinthető adottságnak (NÉPSZAVA, 1 oldal, 2004)
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– Javaslat a magyar védelmi-biztonsági tevékenység ésszerűsítésére (BIZTONSÁG,
2 oldal, 2006.03.).
– Várhalmi Miklós levele, szakmai ajánlásai Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek a
rendőri visszaélések kapcsán (3 oldal, 2007.05.18.)
– Várhalmi Miklós figyelemfelhívó, gondolatébresztő véleménye a Magyar Gárda
megalakulása és az állambiztonsági iratok átadása – kontra állampolgári biztonság
apropójából, melyet Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek is megküldött ajánlásként
(5 oldal, 2007.08.05.).
– Hogyan profitáljunk az orosz-grúz konfliktusból? (BIZTONSÁG – 3 oldal, 2008/5)
– Nem becsüljük értékükön a titkosszolgálatainkat (BIZTONSÁG – 4 oldal, 2008/6)
– Ismét egy MSZP-s pofon a nemzetbiztonságunknak! (internet: www.varhalmi.hu –
4 oldal, 2009.12.25.)
17.4. Szakújságírók újságcikkeiben közreműködő biztonságpolitikai szakértő illetve interjú
alany Várhalmi Miklós (12 alkalom)
– Lehetnek-e provokátorai a titkosszolgálatoknak? (HVG, 2006.11.02.). Várhalmi
Miklós egyik interjúalany volt cikkben.
– Titkok és szolgálatok (Népszabadság, 2006.12.27.). Várhalmi Miklós a cikkben
szereplő Nemzetbiztonsági Munkacsoport tagjaként részt vett a szolgálatok
összevonásával kapcsolatos nemzetbiztonsági munkacsoporti ajánlásban.
– Nemzetbiztonsági reformallergia – www.hirszerző.hu (2006.12.28. – 2 oldal)
– Várhalmi Miklós válaszcikk tervezete a Nemzetbiztonsági reformallergia című cikkre
(4 oldal, 2007.01.01.)
– Nem Szilvásyt akarták megpuccsolni az MSZP-s nemzetbiztonságiak
(www.hirszerzo.hu, 1-2 oldal, 2007.01.02.). A Nemzetbiztonsági reformallergia című
cikkre írt Várhalmi Miklós válasznak a kivonata (6 oldal).
– Nemzetbiztonsági átszervezés (HVG, 2007.01.04.). Várhalmi Miklós egyik
interjúalany volt cikkben.
– Várhalmi Miklós nyílt levele Dr Deák Péter úrhoz, a haditudományok doktorához,
katonapolitikai szakértőhöz, reagálásként Egy dilettáns vita- és a valóság című cikkére
(3 oldal, 2007.01.14.).
– Fogjunk össze a hatékonyabb nemzetvédelemért – Várhalmi Miklós, Deák Péterhez írt
nyílt levelének kivonata (1-2 oldal, Népszabadság, 2007.01.22.).
– Könnyen a rendőrség sorsára juthat az NBH (HVG, 2007.05.29.). Várhalmi Miklós
egyik interjú alany volt a cikkben.
– Nemzetbiztonsági kockázatok között fordulunk Moszkva felé (Magyar Hírlap – 2 oldal
– 2008.11.06.)
– Kövér Lászlóban bízik az MSZP egykori szakértője (HVG online, 2009.09.21.)
– Egykori MSZP-s szakértő bírálja a titkosszolgálati kinevezéseket (HVG online,
2010.01.05.)
17.5. Hazai tudományos konferencián való részvétel (5 alkalom)
– Előadás (valamint a megszervezésében közreműködés) A nemzetbiztonsági szolgálatok
reformjának szükségessége című országos konferencián (11 oldal, 2000.12.02.).
Megjelent az 1. pontbeli könyvben és az interneten is megtalálható.
– Előadás (12 oldal szöveges anyag) és prezentáció (60 dia) valamint a
megszervezésében közreműködés
A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági
Stratégiájának szükségessége című országos konferencián (2001.11.10.), A Magyar
Köztársaság Biztonsági Stratégiája címmel. Megjelent az 1. pontbeli könyvben és az
interneten is megtalálható. A magyar kormánynak a 2004-ben elfogadott, a Magyar
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Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája című kormányrendelete jelentős
mértékben hasznosított Várhalmi Miklós anyagából.
– Előadás (4 oldal szöveges anyag) és prezentáció (18 dia) A magyar nemzetbiztonsági
szolgálatok kommunikációjáról című, a Magyar Hadtudományi Társaság Hírszerző és
Nemzetbiztonsági Szakosztályainak szervezésében (2007.06.06.). Az anyag a KFH
Felderítő Szemléjében is megjelent (2007.10.) és az interneten is megtalálható.
– Előadás a A magyar titkosszolgálatok megnövekedett jelentősége a XXI. századi
védelmünkben című, „TÁRSDALOM és GAZDASÁG – új trendek és kihívások”
nemzetközi tudományos konferencián (2008.09.19.) – prezentáció (49 dia). Az anyag a
konferencia kiadványában is megjelent.
– Előadás Az infokommunikációs közművek biztonsági kockázatai és az információs
háború című, „TÁRSDALOM és GAZDASÁG – új trendek és kihívások” nemzetközi
tudományos konferencián (2008.09.19.) – prezentáció (54 dia). Az anyag a
konferencia kiadványában is megjelent.
17.6. Tanulmányok (20 db)
– Tanulmány: A magyarországi titkosszolgálatok hasznosítandó értékei (lehetőségei) a
biztosabb jövőnkért illetve a jövőnk biztonságáért (9 oldal, 1994)
– Tanulmány a magyarországi titkosszolgálatok újszerű szervezésének, irányításának
egy lehetséges elméleti modelljéhez (210 oldal, 1994)
– Tanulmány: A nemzetbiztonsági szolgálatok (ágazati) stratégiájának vázlata, fontosabb
alábontásokkal (7 oldal, 2001)
– Tanulmány: A Magyar Köztársaság Biztonsági Stratégiája (2001, 12 oldal)
– Tanulmány: A magyar Nemzeti Biztonsági Stratégiára (NBS) épülő Nemzetbiztonsági
(szolgálatok illetve titkosszolgálati) Stratégiát (NS) előkészítő megfontolások (9 oldal,
2002)
– A magyar védelmi struktúra kapcsolódása a biztonsági kihívásokhoz (2 oldal –
2002.03.15.)
– Tanulmány: A teljes magyar államigazgatás és közigazgatás egységes adat-,
információvédelmi megoldása, különös tekintettel a kormányszervekre (5 oldal, 2003)
– Tanulmány: Elemzések és javaslatok a nemzetbiztonsági törvény módosításához
kapcsolódóan, különös tekintettel a nemzetbiztonsági szolgálatok hatékonyabb
működtetésére (36 oldal, 2003.09.21.)
– Tanulmány: Magyarország biztonságának jövője az amerikai és spanyol tragédiák
árnyékában (6 oldal, 2004)
– Tanulmány és javaslat a teljes magyar védelmi-biztonsági tevékenység átfogó
ésszerűsítésére (5 oldal, Gyurcsány Ferenc miniszterelnök részére továbbítva 2006.)
– Tanulmány: A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok kommunikációja (9 oldal,
2007.08.)
– Magyar és angol nyelvű nemzetbiztonsági irodalomgyűjtemény – ZMNE könyvtár
(2007.12. – A dokumentumok tömörített mappában találhatók.)
– Tanulmány kézirata: A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi
NATO számára (98 oldal, 2008. 06.10.)
– Tanulmány kézirata: A hírszerzés, felderítés szerepe és jelentősége a XXI. századi EU
számára (79 oldal, 2008. 06.12.)
– A magyar titkosszolgálatok megnövekedett jelentősége a XXI. századi védelmünkben
– „Társadalom és gazdaság – új trendek és kihívások” c. tudományos konferencia,
Baja (2008.09.19. – 5 oldal)
– Az infokommunikációs közművek biztonsági kockázatai és az információs háború –
„Társadalom és gazdaság – új trendek és kihívások” c. tudományos konferencia, Baja
(2008.09.19. – 11 oldal)
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17. A témakörből készült szerzői publikációk illetve szerző megjelenések

– A nemzetbiztonsági védelem és ellenőrzés elméleti és gyakorlati kérdései
(2008.11.30.)
– Az új biztonsági kihívások hatása a nemzetbiztonságra (2008.12.31.)
– A terrorizmus nemzetbiztonsági aspektusai, különös tekintettel a magyarországi
vonatkozásokra is (20 oldal, internetes megjelenés: www.varhalmi.hu, 2009.04.10.)
– A Magyar Köztársaság jelenlegi és jövőbeni biztonsági kihívásainak legmegfelelőbb
védelmi rendszer koncepciója (2009.09.01)
17.7. Saját szerkesztésű és kezelésű internetes honlapok (3 db)
– A honlapokon az előzőekben felsorolt dokumentumok 2004-től folyamatosan
megtalálhatók.
– www.varhalmi.hu: saját név szerinti honlap minden publikációimmal (16.500 feletti
egyedi látogató, összes találat: 307.900, 2005-től)
– www.nemzetbiztonság.com: nemzetbiztonsági szakmai anyagaim (6.200 feletti
látogatottság, 2004-től)
– www.nemzetbiztonság.lap.hu: több száz internetes honlapból álló magyar és
nemzetközi nemzetbiztonsági illetve titkosszolgálati honlap gyűjtemény tematikus
rendezésben (egyedi látogató: 64.100 felett, 2004-től. Több, mint 50 országból
rendszeresen látogatott honlap)
17.8. Televízió interjúk, riportok(5 db)
– TV2: A Magyar Gárda nemzetbiztonsági kockázatai (kb. 8 perc, 2008.02.07.):
http://www.partfuggetlen.hu/VAM2/tv2_1.html
– ECHO TV: Orosz-ukrán gázvita nemzetbiztonsági kockázatai (kb. 8 perc,
2009.09.01.):
http://www.partfuggetlen.hu/VAM2/echotv_1.html
– ECHO TV: Terrorelhárító gyakorlat a ferihegyi repülőtéren, izraeli közreműködéssel
(kb. 8 perc, 2009.02.27.):
http://www.partfuggetlen.hu/VAM2/echotv_2.html
– ECHO TV: A Magyar Köztársaság jelenlegi és a jövőbeni biztonsági kihívásainak
legmegfelelőbb védelmi rendszer koncepciója (kb. 8 perc, 2009.09.07.):
http://www.partfuggetlen.hu/VAM2/echotv_3.html
– ECHO TV: Egykori MSZP-s szakértő bírálja a titkosszolgálati kinevezéseket (kb.
8 perc, 2009.12.30.)
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18. A szerző önéletrajza (a tézisfüzetben)

18. A szerző szakmai önéletrajza (a tézisfüzetben)
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18. A szerző szakmai önéletrajza (a tézisfüzetben)
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Rendvédelmi
Szervek Védelmi
Szolgálata

2

3
3
2
3
3
3

2
2
2
1
2
1

Ügyészségi
nyomozó
hivatalok

1

3

APEH Bűnügyi
Igazgatóság

2
2

Katonai elhárítás

1
2

Katonai hírszerzés

1

1
1

Polgári elhárítás

1

Polgári hírszerzés

1
1
2
3
2
2

Tűzoltóságok

2
2
2
2
1
1

Büntetés
végrehajtás

Katasztrófa
elhárítás

1
1
2
2

Vám- és
pénzügyőrség

Rendőrség

biztonsági kockázatok, kihívások, veszélyforrások
1 globális kihívások
1.1. globalizáció
1.2. instabil régiók kialakulása
1.3. tömegpusztító fegyverek továbbterjedése
1.4. terrorizmus
1.5. pénzügyi-gazdasági instabilitás
1.6. informatikai és információs veszélyek
1.7.
természettudományos-ipari-katonai, stb
kutatások rosszindulatú felhsználásai
1.8. globális környezeti veszélyek

Határőrség

Jelmagyarázat:
1 = nevezett szervezetek alapilletékessége jelölt kihívásoknál
2 = nevezett szervezetek szorosabb illetékessége a jelölt kihívásoknál
3 = nevezett szervezetek igen szoros illetékessége a jelölt kihívásoknál

Magyar
Honvédség

1. számú melléklet: A honvédelmi és rendvédelmi szervezetek kapcsolódási mátrixa a biztonsági kihívásokhoz, kockázatokhoz,
veszélyekhez.

2
1

2
1

2 regionális kihívások
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

egyes országok fejlettségi és fejlődésbeli
különbségeinek növekedése, egymástól való
leszakadása
egyes országokon belüli instabilitások jellege és
mértéke
a szovjet utódállamok kockázati hatásai
a balkáni régió hatásai

2

a mediterrán térség hatásai
illegális és tömeges migráció
a határon túli magyarok helyzete
az ország ellátás biztonsága(energiahordozók,
nyersanyagok, élelmiszerek, stb) és
(export)piacbiztonsága
környezet(védelmi) biztonság és katasztrófa
elhárítás

1

1

1

2

szervezett bűnözés
kábítószer terjedés és fogyasztás

1

2
3

3
3

1

3

1

1

3

2

2

1

2
2

1

3
3

3
3

3
2

3 belső kihívások
3.1.
3.2.
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3.3.

feketegazdaság és korrupció
demográfiai helyzet
közrend, közbiztonság
vallási és etnikai kérdések
a demokrácia gyakorlata, polgári
engedetlenségek
3.8. szélsőséges jobb- és baloldali szervezetek
és/vagy hatások
3.9. közhangulat
3.10. belső és külső költségvetési struktúra és
egyensúly
3.11. elosztási és elvonási rendszerek
3.12. általános és speciális esélyegyenlőtlenségek

3.4.
3.5
3.6.
3.7.

3.13. létbiztonság, ellehetetlenülések
3.14. egészségügyi helyzet
3.15. oktatási-közművelődési esélyek
összes, súlyozott kapcsolódási mutató

2002.03.15

1
1

3
1
3
1

1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
14 34 50

1
1

10

28

3
1
2
3

3
1
3
3

1

3

1
1

3
3

2
1

2
2

1
1
1
1

2
3
1
1

15 67 73

3

1
1
1
1

1

2

2

1

1

1

29

6

1

1

38 14

Várhalmi Miklós
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2. számú melléklet: A Magyar Köztársaság leghatékonyabb és leggazdaságosabb szervezési – működési modellje illetve víziója a XXI.
századi biztonsági kihívások kezelésére
Magyar Köztársaság Védelmi Minisztérium

Katonai
főigazgatóság
(vezetője
miniszterhelyettes)

Belügyi
főigazgatóság
(vezetője
miniszterhelyettes)

Nemzetbiztonsági főigazgatóság
(vezetője miniszterhelyettes)

Általános ellátószolgáltató-beruházó
(fő)igazgatóság

Nemzeti Operatív
(Válságkezelő) és
Koordiánló Biztonsági
Központ

Nemzeti (kritikus) Infrastruktúra
Biztonsági Alközpont

Tűz- és Katasztrófavédelmi
Alközpont

Kormányzati Elemző és Értékelő
Alközpont

Szakszolgálati igazgatóság

Elhárítási igazgatóság

Hírszerzési igazgatóság

Vám-pénzügyőri igazgatóság

Határrendészeti igazgatóság

Rendőri igazgatóság

Polgári főosztály

Katonai főosztály

Polgári főosztály

Katonai főosztály
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Belbiztonsági
főigazgatóság

19. Mellékletek

Az értekezés alábbi két mellékletét a hivatalos bírálók kapják csak meg fizikai formában, mennyiségi és szervezési okok miatt, de érdeklődők
részére korlátozott példányban még rendelkezésre áll. A doktori disszertáció elektronikus CD változata természetesen mindenki számára
tartalmazza az alábbi két mellékletet is teljes terjedelmében.
3. számú melléklet: A szerző 2002-ben megjelent, nyilvános terjesztésű könyve: A Magyar Titkosszolgálatokról másként és mindenkinek
(1990-2002 és a jövő). Ez a 3-as számú melléklet csak a kézikönyvhöz tartozó CD-n található meg.
4. számú melléklet: A szerző 2009-ben megjelent, nyilvános terjesztésű, szöveges CD-je, egyéni, tudományos, szerzői alkotása, műve, mely
egyben gyűjteményes, elektronikus adatbázis is: „A magyar titkosszolgálatok mint a jövőnk biztosítékai és meghatározó nemzeti
értékké válásuk 1990 óta.” Ez a 4-es számú melléklet csak a kézikönyvhöz tartozó CD-n található meg.
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5. számú melléklet: Műhelyvita rövidített bevezető prezentációja (A kézikönyv CD változatán a prezentáció teljes terjedelmében
megtalálható)
Várhalmi

A.

Miklós

A

titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó
jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi
biztonsági rendszerében
A titkosszolgálatok a jövőnk biztosítékai
A nemzetbiztonság kézikönyve - 2010

Várhalmi A. Miklós
doktori (PhD) értekezése
Témavezető: Dr habil. H. I. nyá. ezredes, egyetemi
docens
ZMNE, 2010
1/24
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Várhalmi

A.

Miklós

A

titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Várhalmi A. Miklós bemutatkozása
• magyar, civil, pártfüggetlen, adófizető
állampolgár
• villamosmérnök-igazságügyi szakértő
• a MHTT nemzetbiztonsági szakértője
• a nemzetbiztonság önkéntese
• a szabadság és a demokrácia elkötelezettje
• 15 éves szakpolitikai tevékenység
• a családon, a barátokon, az ismerősökön
kívül nincs függelmi kapcsolatom
• a nemzetbiztonsági szakértőségből soha nem
származott semmilyen anyagi előnyöm
2/24
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Várhalmi

1.
2.
3.
4.
5.

A.

Miklós

A

titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Az értekezés ÖT (5) célja
megfeleljen a Doktori Szabályzatnak
mindenki számára kihangsúlyozzam, hogy a
nemzetbiztonsági tevékenységünk mennyire
meghatározó a jövőnk érdekében
a nemzetbiztonságot közérthetően és
meggyőzően közelebb vigyem a társadalom
tagjaihoz
a biztonsági szakember képzésekben
segédanyagként szolgálhasson
politikusok, rendvédelmiek, tanulók,
érdeklődő állampolgárok számára
kézikönyvként szolgáljon, amelyben
széleskörűen megtalálhatja mindenki a
nemzetbiztonsághoz kapcsolódó részleteket
3/24
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Várhalmi

A.

Miklós

A

titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Az értekezés pozícionálása
A szerzői jogról szóló törvény szerint: eredeti, szerzői
alkotás és gyűjteményes mű, mely egyben elektronikus
adatbázis is.
A ZMNE Doktori Szabályzata alapján értekezés és
egyben (szellemi) alkotás is.
„Az alkotás olyan tevékenység, amiben az a lényeges,
hogy rendelkezzen hozzáadott értékkel. Az alkotásnak
egyik lényeges eleme a kreativitás vagy a régi dolgoknak
újszerű összefüggésbe rendezése,helyezése. Az alkotás
kifejezést minden jellegű produktumra lehet alkalmazni,
leggyakrabban mégis szellemi alkotást értünk rajta. Az
alkotás több,mint egy munka végeredménye, egységes,
önálló értékkel és jelentéssel bíró dolog.”
4/24
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Várhalmi

A.

Miklós

A

titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Az értekezésnek a tudományossága mellett
szokatlan, színesítő megoldásokkal biztosítom
a társadalmi közvetlenséget, közérthetőséget I.
•az előszó tudatosan szubjektív, emberközeli
•a tudományosságot hírekkel, cikkekkel
közelítem az emberek hétköznapjaihoz,
véleményformáló hírkörnyezetéhez
•aktuál politizálva helyezem a
nemzetbiztonságot a napi valóságba
•a belpolitikai biztonsági kihívásokról legalább
olyan hangsúllyal írok, mint a külpolitikaiakról
•innovatív javaslatokat teszek a teljes magyar
biztonsági rendszer átalakítására
5/24
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Várhalmi
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Miklós

A

titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Az értekezésnek a tudományossága mellett
szokatlan, színesítő megoldásokkal biztosítom a
társadalmi közvetlenséget, közérthetőséget II.
• a ZMNE DSZ alapján: az értekezés ne haladja meg a
160 oldalt, mert e-felett magasabb eljárási díjat kell
fizetni. Tehát nincs kizárva a 950 oldalas terjedelem
sem csak a díj lesz magasabb
• a ZMNE DSZ a tézisfüzetet legfeljebb 20 oldalban jelzi,
amely esetemben 85 oldal, de arányosítva az
értekezésemhez, az arány nálam is 10%-os marad. A
széles témaátfogásom miatt nem lehetett a 950
oldalról a tézisfüzet 20 oldalában a tudományosságot
megfelelően bemutatni
• a felsőoktatási törvény sem korlátozza a
„tudományosság terjedelmét”, amit az Oktatási Jogok
6/24
Biztosának Hivatala is visszaigazolt számomra
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Várhalmi

A.

Miklós

A

titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Az értekezésnek a tudományossága mellett
szokatlan, színesítő megoldásokkal biztosítom a
társadalmi közvetlenséget, közérthetőséget III.
•
•
•
•

•

1044/1098

az értekezésem az eredeti, szerzői publikációimra,
mint pillérekre épül
ezek igazolására több, mint 400 db irodalmi anyagot
használok fel hivatkozásként
emiatt jelentős az idézet, a parafrázis és az átvétel is
ezek jogosságát megalapozzák a szerzői jogi
törvénynek a gyűjteményes művekről, a napi hírek és
az időszerű gazdasági és politikai cikkek szabad
közléséről szóló szakaszai
továbbá a szabad felhasználás esetére vonatkozó
szakasza, miszerint „nyilvánosságra hozott irodalmi
mű tudományos kutatás céljára a forrás és az ott
megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt
terjedelemben átvehető, feltéve, hogy az átvevő
művet nem használják fel üzletszerűen.”
7/24
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Várhalmi

A.

Miklós

A

titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Az értekezés tudományosságát a tézisfüzetben
kell bemutatni a következők szerint
Tudományos probléma megfogalmazása * kutatási
célok * kutatási módszerek * elvégzett vizsgálatok
fejezetenkénti összegzése * összegzett
következtetések * új tudományos eredmények *
ajánlások és javaslatok * kutatási eredmények
gyakorlati használhatósága * doktorjelölt publikációs
jegyzéke és életrajza.

A műhelyvita célja
ZMNE DSZ 45.§.(2): A műhelyvita célja, hogy az
értekezés tervezet témáját jól ismerő, szakmailag
kompetens közösség feltárja a dolgozat hiányosságait,
megerősítse a jelöltet az értekezés értékeiről és
segítséget nyújtson a végleges értekezés minél jobb
minőségben történő kidolgozásához.
8/24
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Várhalmi
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Miklós
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titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Az értekezés szerkezete és főbb fejezetei I.

•
•
•
•
•

Előszó és Bevezetés
A titkosszolgálati tevékenység rövid
áttekintése
A biztonság fogalmának megváltozása,
szélesebb átfogása, újraértékelése
A hírszerzés(felderítés)-elhárítás fogalma és
tartalmuk megváltozása
A biztonsági környezet kihívásai, kockázatai,
veszélyei, a nemzetbiztonsági szolgálatok
illetékességére is kiterjedően
(CÉLOK-FELADATOK 1.)
9/24
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Várhalmi
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Miklós

A
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a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Az értekezés szerkezete és főbb fejezetei II.

• A globalizálódott Információs Társadalom
(és) mindenre kiható biztonsági kockázatai
(CÉLOK-FELADATOK 2.)
• A Magyar Köztársaság biztonságához
kapcsolódó fontosabb, alapvető
dokumentumok (KONCEPCIÓ-STRATÉGIA)
• A nemzetbiztonsági szolgálatok a Magyar
Köztársaság jelenlegi biztonsági-védelmi
rendszerében (BELFÖ JOGI SZABÁLYOZÁS)
• A nemzetközi szövetségi tagságaink és az
ezekből fakadó együttműködések hatása a
nemzetbiztonsági tevékenységre
(NEMZETKÖZI EGYÜTMŰKÖDÉS)
10/24
1047/1098

19. Mellékletek

Várhalmi

A.

Miklós

A

titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Az értekezés szerkezete és főbb fejezetei III.

• Jelentősebb külföldi titkosszolgálatok és
érintettségük különböző hírekhez
kapcsolhatóan (KÜLF HASZNOSSÁGOK)
• A folyamatosan változó biztonsági
környezet hatásai a nemzetbiztonsági
szolgálatokra néhány kiemelt
megközelítésből (SPECIÁLISABB
TITKOSSZOLGÁLATI KIHÍVÁSOK)
• A nemzetbiztonsági szolgálatok a jövőnk
biztosítékai (GYORS-HATÉKONYGAZDASÁGOS MŰKÖDÉS ÉS IRÁNYÍTÁS)
• Befejezés és Összegzés
• Publikációk és Felhasznált irodalom
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Új tudományos eredmények I.
•

•

•

A XXI. századi, magyar, intellektuális polgárháború
közel tíz éve fékezi, rombolja Magyarország jelenét és
jövőképét.
A magyar belpolitika negatív hatásai a
biztonságunkra megközelítették, sőt talán túl is
haladták a nemzetközi kockázatokét.
A magyar médiumok, mint általában a globalizálódott
média, lassan kicsúszik a kormányok hatásköréből,
ami a demokrácia szempontjából még nem lenne baj.
Viszont olyan politikai, pénzügyi-gazdasági körök és
egyéb szerveződések támogatásába kerül,
amelyeknek a biztonság legfeljebb csak másodlagos.
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Új tudományos eredmények II.
•

•

•
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Az intellektuális polgárháború nagyon negatívan
befolyásolja a külpolitikai-külgazdasági
megítélésünket és a védelmi-biztonsági szektor
negatív befolyásoltsága is igazolható.
Minden magyar államigazgatási és közigazgatási
szervezet teljes adat- és információvédelmet,
országos hatáskörrel, egyetlen állami szervezettel kell
elláttatni, teljes körű szolgáltatás nyújtás formájában,
a megfelelő információs illetve informatikai biztonság
érdekében.
A modern világban, a XXI. században a hírszerző és
biztonsági szolgálatok meghatározó szerepet
játszanak az államok kül- és biztonságpolitikájának
alakításában, stratégiai döntéseik meghozatalában,
és saját biztonságuk szavatolásában.
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Új tudományos eredmények III.
•

•

•
•

Az információ és informatikai biztonság nem
informatikusi, hanem rendvédelmi szemléletet,
feladatot és felelősséget igényel alapvetően illetve
elsősorban.
A kormányoknak fontos feladatuk egy átfogó,
rendszerszemléletű nemzet fejlesztési stratégiára
alapuló nemzetbiztonság tudatos, nemzeti biztonsági
stratégia hierarchia rendszer kidolgozása,
megfelelően harmonizált részstratégiákkal.
A magyar nemzetbiztonsági szolgálatoknak
meghatározóvá vált a jelentőségük a Magyar
Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében.
A nemzetbiztonsági képzést felsőfokon illetve
egyetemi szinten is meg kell őrizni, sőt az igényeknek
megfelelően tovább kell fejleszteni. Egy szakterületen
az egyetemi képzés fenntartása megerősíti és jellemzi
az adott ország értékítéletét egy-egy szakterületről,
így a nemzetbiztonságról is.
14/24

1051/1098

19. Mellékletek

Várhalmi

A.

Miklós

A

titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Új tudományos eredmények IV.
•

•

•

A nemzetbiztonsági szolgálatok sokoldalú és
együttműködő kapcsolata a társadalommal stratégiai
fontosságú tényező az elfogadásuk, a hatékonyságuk,
az értékükön való hasznosulások szempontjából.
A kormányoknak nem volt a lakossági kapcsolatokat
erősítő nemzetbiztonsági kommunikációs stratégiája,
aminek megváltoztatásához fontos, hogy a
társadalom, a pártok, a kormányok viszonyulása
(szemlélete, igényessége, gyakorlata) a magyar
nemzetbiztonsági szolgálatokhoz alapvetően
módosuljon.
A szolgálatoknak számolniuk kell azzal, hogy
tevékenységüket egyre fokozódó társadalmi
érdeklődés közepette kell folytatniuk, és esetenként a
szakmailag indokoltnál mélyebb betekintést kell
engedniük a külvilág számára.
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Új tudományos eredmények V.
•

•

•

A kritikus infrastruktúrák elleni támadás jelentős
tömegeket és az emberi élethez kapcsolódó alapvető
szolgáltatásokat érint. Emiatt sürgető egy integrált
Nemzeti (Kritikus) Infrastruktúra Biztonsági
Központ létrehozása, amely más országok példái
alapján ügyeleti és segítség nyújtó szerepet tölt be,
de operatív jogokkal is felruházható.
Nincs reális magyar nemzeti jövőkép megfelelő szintű
(nemzet)biztonság, azaz hatékony és meghatározó
titkosszolgálati tevékenység és az ezt megalapozó
nemzetbiztonság tudatos személet és
gondolkodásmód nélkül.
A nemzetbiztonsági szolgálatoknak fontos érdekük az
egyetemeken keletkező diplomamunkák, tudományos
értekezések adatbázisának létrehozása, értékelése.
Egyrészt a szolgálatok utánpótlása érdekében.
Másrészt a tudományos témák esetleges védelme
miatt. Harmadrészt a közvetlen titkosszolgálati
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Új tudományos eredmények VI.
•

•

A terrorizmus, az illegális migráció, a
fegyverzet proliferáció, valamint a
mindezekkel összefüggő szervezett bűnözés
globalizálódása miatt az ellenük folytatott
küzdelem korábban tisztán nemzeti, katonai,
rendészeti, belső elhárítási, vagy éppen
hírszerzési jellege mára összemosódott.
Fontos biztonsági alapelv, hogy a szövetségi
együttműködések mellett soha nem szabad
feladni a titkosszolgálatok megfelelő szintű
nemzeti önállóságát, függetlenségét, mert a
ma még jó kapcsolatok is folyamatos
változásban vannak és a környezet változásai
is valamint a történelem bármit hozhat a
magyar nemzet számára.
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Új tudományos eredmények VII.
•

•

A nemzetbiztonság tudatos személet és gondolkodás
egyrészt feltétele, másrészt következménye a
többségében a nemzetbiztonsági szolgálatok
illetékességébe tartozó kihívások, kockázatok,
veszélyek megfelelő kezelésének.
A nemzeti életképesség fontos feltétele az, hogy az
információszerzés mindenfajta politikai,
biztonságpolitikai, gazdasági, pénzügyi, tudományos
és egyéb döntéshozatali folyamat természetes és
szerves részévé váljon. Mindez függetlenül attól,
hogy a döntés nemzetközi, egy esetleges veszély,
fenyegetés elhárítására, megelőzésére vagy
belpolitikai, társadalompolitikai jellegű, esetleg
kedvezmények megadására vagy megvonására
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Új tudományos eredmények VIII.
•

•

•

A nemzetbiztonsági törvényben deklarált, a
nemzetbiztonsági szolgálatok érdekérvényesítő
szerepét fel kell építeni és hangsúlyosan az
össznemzeti fejlődés meghatározó pillérévé,
motorjává tenni. Ehhez széleskörű nemzetbiztonság
tudatos szemléletre és gondolkodásra van szükség.
A nemzetbiztonsági tevékenység hatékony végzése
nem elsősorban a szervezeti rendszer átalakításával
biztosítható. Sokkal fontosabb a biztonsági
struktúrákat (az intézményeket, feladatokat, a
működési sajátosságokat és a konkrét
tevékenységet) egészben vizsgálni.
Nincs titkosszolgálati illetve rendvédelmi tevékenység
megfelelő hálózatok nélkül. A hírszerzés - felderítés
és az elhárítás nem lehet eredményes ügynök-,
informátor- és együttműködő céges illetve
állampolgári kapcsolati hálózatok nélkül.
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Új tudományos eredmények IX.
•

•

A nemzetbiztonsági szolgálatok költségvetés
elemzését meg kell csinálni folytatólagosan 1990től, mivel egyértelmű, hogy a nemzetbiztonsági
tevékenység hatékonysága is arányban áll a
költségvetési lehetőségek mértékével, a GDP-hez
rendelten. Célok és feladatok=
személyi+dologi+pénzügyi feltételek.
Egy (kis) ország, egy nemzet életképességének,
stabilitásának, nemzeti és nemzetközi
tekintélyének egyik fontos jellemzője a védelmi,
védekező képessége. Ennek egyik mutatója a
védelem, a biztonság szervezésének,
irányításának módja békeidőben is: Nemzeti
Operatív Válságkezelő és Koordináló
Biztonsági Központ létrehozása.
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Új tudományos eredmények X.
•

•

•
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A védelmi szektorból, de különösen a
nemzetbiztonsági szolgálatoktól kikerült, arra
érdemes szakembereket összefogása egy önkéntes,
önmegvalósítást nyújtó, pártfüggetlen szervezettel.
A honvédelmi és rendvédelmi szervezeteknél működő
belbiztonsági szervezeti egységeket, belső
elhárításokat össze kellene vonni illetve újraszervezni
egy önálló szervezetbe, például egy új szolgálatba
vagy főigazgatóságba, mely közvetlenül a
titkosszolgálati miniszterhez tartozhatna.
Az anyag – energia - információ fogalomhármas
súlyozása módosult az információ javára, majd az
információ termelési tényezővé (mint a tőke, vagy a
munkaerő), áruvá vált, ma pedig már minden
terméknek van pénzértéke és információértéke is, s
21/24
az információtartalom a mérvadó.

19. Mellékletek

Várhalmi

A.

Miklós

A

titkosszolgálatok

a

jövőnk

biztosítékai

2 0 1 0. 0 4. 2 7.

Új tudományos eredmények XI.
•

•

A védelemben, a biztonságban érdekelt honvédelmi és
rendvédelmi szerveket, szervezeteket egy Védelmi
Minisztériumba célszerű összevonni a szakmai
összefogás és az egységes irányítás érdekében. Az
összevont szervezetek gyors, rugalmas
együttműködése, gazdasági és technikai ellátása,
irányítási, szervezési, költséghatékonysági
szempontból jelentősen ésszerűsödne mindamellett,
hogy az ország számára a védelmi költségvetési rész
hatékonysága jelentősen megnőne.
A katonai és rendvédelmi szakemberek egységesebb
szemléletű és szerkezetű biztonsági szakember
képzési rendszerének kialakításához ki kell indulni a
jelenlegi és belátható, jövőbeni feladatokból, amit a
bel- és külföldi biztonsági kihívások, kockázatok és
veszélyek generálnak. Ezzel felépülhet egy egységes
biztonsági szakemberképzés, a XXI. századi
biztonsági feladatok optimális ellátásához, megfelelő
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Új tudományos eredmények XII.
•

•
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Egy új, magyar, védelmi-biztonsági modell
kialakításához kidolgoztam a magyar honvédelmi és
rendvédelmi szervezeteknek a biztonsági
kihívásokhoz, kockázatokhoz és veszélyekhez való
kapcsolódási mátrixát. Ebben a táblázatban súlyozott
becsléssel mutatom be az egyes biztonsági
fenyegetettségekhez való illetékességi erősségeik
mértékét.
Néhány új fogalmat vezettem be az értekezésben:
intellektuális polgárháború, nemzetbiztonsági
értékrend, nemzetbiztonság tudatosság,
nemzetbiztonság tudatos szemlélet, nemzetbiztonság
tudatos gondolkodás, nemzetbiztonság vezérelt
védelem, nemzetbiztonsági adatbázis,
nemzetbiztonsági tudásbázis, nemzetbiztonsági
tudástár, nemzetbiztonsági készség,
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K Ö S Z Ö N Ö M A F I G Y E L M E T!
A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a
Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében
A titkosszolgálatok a jövőnk biztosítékai
A nemzetbiztonság kézikönyve - 2010
Várhalmi A. Miklós
doktori (PhD) értekezése
Témavezető: Dr habil. H. I. nyá. ezredes, egyetemi docens
ZMNE, 2010
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6. számú melléklet: Jegyzőkönyv Várhalmi A. Miklós doktori értekezésének műhelyvitájáról

JEGYZŐKÖNYV
Téma: Várhalmi A. Miklós doktori értekezésének műhelyvitája:
A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi
biztonsági rendszerében (2. verzió/2010.04.06.)
Helyszín: ZMNE Zrínyi Miklós terem
Időpont: 2010.04.27. 14.00-17.00
Témavezető: Dr. habil. H. I. nyá. ezredes, egyetemi docens
Jegyzőkönyvvezető: A. J.
Jelenléti ív mellékelve:
A jelenléti ívet 63 fő írta alá.
A jelenlévők közül 15 fő jelölt meg tudományos fokozatot.
A végszavazásokban mintegy 50 fő vett részt.

Dr. H. I. nyá. ezredes, egyetemi docens:
A témavezető köszönti a vendégeket és megnyitja a műhelyvitát. Megtisztelőnek tartja a
jelenlévők létszámát, amely a téma fontosságát is jelzi. Jelzi az alkotás és az értekezés tervezet
közti ellentmondást, amelyre a bírálók is célozni fognak. Az alkotásnál a szabad
véleménynyilvánítás alkotmányos jog, viszont a doktori disszertációnál a doktori szabályzat
szabja meg a normákat, amely szerint a mű elbírálásra kerül. Névsor szerint bemutatja a 3
előbírálót: Dr. G. L. tábornok, Dr. I. J. ezredes és Dr. R. L. ezredes urakat. Elismerését fejezi ki
Várhalmi A. Miklós jelölt művéről, életművéről. A szabad véleménynyilvánításra is lehetőséget
ad a témavezető. Ismerteti a műhelyvita lebonyolításának menetét: 1. Várhalmi A. Miklós
bevezetője, 2. bírálatok meghallgatása, 3. szabad véleménynyilvánítás. Megnevezi és
elfogadtatja a jegyzőkönyvvezetőt. Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy a jegyzőkönyvvezetés
könnyítése érdekében hangfelvétel készül, valamint tájékoztatja őket, hogy jelezzék, ha valaki
nem járul hozzá a hangja rögzítéséhez. Erre nem érkezik válasz, tehát a hangrögzítéshez minden
résztvevő hozzájárult. Felkéri Várhalmi A. Miklós jelöltet, hogy tartsa meg bevezetőjét,
ismertesse elképzeléseit, céljait a művel kapcsolatban.
Várhalmi A. Miklós:
Üdvözletét és örömét fejezi ki a jelenlévők részére, majd részletesen is felsorolja és köszönti a
különböző intézmények, szolgálatok, rendvédelmi szervek, volt kormánytagok, bizottságok,
szervezetek vezetőit illetve a többféle szakmai kompetenciaterület képviselőit: volt
titkosszolgálati miniszter, Nemzetbiztonsági Iroda volt vezetője, Országgyűlés Távközlési és
Informatikai Albizottságának vezetője, Nemzeti Hírközlési Hatóság igazgatója,
Nemzetbiztonsági Szolgálatok aktív és nyugállományú vezetőit, munkatársait, más rendvédelmi
és honvédelmi szervezetek vezetőit és munkatársait, a ZMNE vezetőit és professzorait, a
távközlés-informatika szakembereit, a jogi szakértőket, a pénzügyi-közgazdasági szakértőket, a
külügyi szakértőket, a szociális biztonság szakértőjét és a nyilvánosság képviselőit.
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Megerősíti, hogy a legutóbbi megbeszélésen – Dr. R. L. úrnál – abban maradtak, hogy értekezés
műhelyvitát tartanak.
Szándéka szerint az értekezését a doktori szabályzatban előírtaknak megfelelően készítette el.
Ezentúl a szerzői jogi törvény szerint ez egy eredeti szerzői mű, gyűjteményes alkotás, egyben
elektronikus adatbázis, továbbá szakértői anyagnak is tartja.
A jelölt 5 célt tűzött ki maga elé, amikor megalkotta az értekezést:
• megfeleljen a doktori szabályzatnak
• felhívjam mindenki figyelmét, hogy a XXI. században a nemzetbiztonsági szolgálatok
illetékessége mennyire megnő
• a társadalomhoz közel vigyem ezt a témát, közérthetővé tegyem a tudományosság mellett
• képzésben, oktatásban részt vevő egyetemi hallgatók forgathassák
• nemzetbiztonsági kézikönyvként is szolgáljon
Teljesíteni kívánta azt, miszerint „A legfontosabb feladat, hogy visszaadjuk a hadtudomány
rangját, megbecsülését és nyilvánosságot a társadalomban.” (Tyuskevics).
Elmondta, hogy ha a tudomány eredménye hasznosul a társadalomban, minél többen
megismerik és ezzel megszerzik a társadalmi támogatottságát, az a nagyon nagy érték, amelynek
a jelölt – a tudományosság mellett is – meg akart és továbbra is meg akar felelni.
A jelölt a nemzetbiztonság önkénteseként mutatta be magát, majd bemutatta eddigi
infokommunikációs és nemzetbiztonsági szakértői és szakpolitikai tevékenységeit.
Köszönetet mondott a jelenlévőknek a tőlük tanultakkal kapcsolatban.
Dr. H. I.:
Felkéri Dr. R. L. a nemzetbiztonsági tanszék tanszékvezetőjét, mint felkért szakértőt, hogy
előbírálatát ismertesse.
Dr. R. L.: A bíráló véleménye teljes terjedelemben mellékelve.
Dr. H. I.:
Felkéri Dr. G. L. vezérőrnagy, kandidátust előopponensi véleményének ismertetésére.
Dr. G. L.: A bíráló véleménye teljes terjedelemben mellékelve.
Dr. H. I.:
Felkéri Dr. I. J. urat, hogy elmondja véleményét.
Dr. I. J.: A bíráló véleménye teljes terjedelemben mellékelve.
Dr. H. I.:
Elmondja, hogy a doktori disszertáció benyújtásához az opponenseknek a doktori szabályzat 2
hónapot engedélyez, amit 2010. április 7.-én kaptak meg. Egyetért az elhangzott bírálatokkal,
véleményekkel. Mivel a civilek előtt is megnyílt a képzések lehetősége, ezért leszögezi, hogy
ettől még nem tehetnek engedményeket a képzésekben, így az elhangzott kritikák a szakma
érdekében és megbecsülése érdekében volt fontos elmondani. Felkéri Dr. Sz. Gy. urat a
véleményének elmondására.
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Dr. Sz. Gy.:
Észrevételei, javaslatai:
- Sajnálatát fejezi ki, hogy a témavezető és a jelölt a szakmai ellentéten nem tudott túllépni.
- Gratulál a jelöltnek és elismerését fejezi ki a disszertációba fektetett komoly munkájával
kapcsolatban.
- Költői kérdése: „Miért kell sietni?”, hiszen a jelöltnek 3 éve van ennek az anyagnak az
elkészítésére, kritikus értelemben véve pedig másfél.
- Bemutatja a ZMNE 2010-ben készült doktori szabályzatát és felhívja a figyelmet a 44-es
paragrafusban leírtakra, valamint arra hivatkozik, hogy „keményen” eltértek attól.
- Várja a jelölttől a könyv formátumot, vagy az értekezés formátumot. Indoka, hogy égető
szükség van a tanszéken a hallgatók számára jegyzet, tansegédlet, ajánlott irodalomra, az
oktatás minőségének növelése szempontjából.
- Nyomatékosan kijelenti, hogy a 44-, 45-ös paragrafustól semmilyen mértékben nem lehet
eltérni.
- Ajánlja, hogy az előbírálók által elmondottak alapján a jelölt egy új anyagot terjesszen be
egy újabb műhelyvitára.
Dr. H. I.:
Ismételten felhívja a figyelmet az alkotás és az értekezés különbségeire, valamint a műhelyvita
szempontjából vizsgálják a dolgokat. Leszögezi, hogy a jelöltnek joga van saját kiadásban
megjelentetni a könyvet. Javasolja, hogy a doktori szabályzat szerinti elbírálás útján haladjanak
tovább. Felkéri Dr. B. L. urat véleményének ismertetésére.
Dr. B. L.:
Észrevételei, javaslatai:
- Hivatkozik a legújabb doktori szabályzatnak az alkotásokhoz négy pontjára, amelyből –
véleménye szerint – az előbírálóktól hallottak alapján háromnak nem felel meg az anyag.
- Nem talált a műben tudományos módszert, illetve eredményt.
- Céloz arra, hogy az előbírálók bizonyították, hogy a mű 60-70 %-a nem önálló
tevékenység.
- A doktori szabályzat alapján hivatkozik arra, hogy a műben leírtakat a gyakorlatban nem
alkalmazzák.
- A mű értekezésként való benyújtását szorgalmazza.
- Nem tartja jónak az alkotást és nem tudja elfogadni.
- Javasolja a műhelyvita befejezését
Dr. H. I.:
A témavezető ismerteti Várhalmi A. Miklós döntését: folytassák a műhelyvitát. Átadja a szót
Dr. H. D. úrnak a véleménye ismertetéséhez.
Dr. H. D.:
Észrevételei, javaslatai:
- A doktori szabályzattal kapcsolatban azt javasolja, hogy bele kellene írni egy mondatot a
disszertáció méretével kapcsolatban, mégpedig azt, hogy „akkora, olyan terjedelmű legyen,
amit optimálisan a tudományos téma megkövetel!” Zavarónak tartja, hogy ez a mondat
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hiányzik, valamint nyugat-európai példával hivatkozik 700-800 oldalas doktori
disszertációk létrehozásáról.
A disszertációt könyvként kell elkészíteni.
A tudományoskodás szót zavarónak tartja a tézis tervezet 1.4.1 pontjában.
Kijelenti, hogy a 3-nál több eredmény komolytalanná teszi a munkát, hivatkozva az alkotás
36 tudományos eredményére. Véleménye szerint sincs 3-nál több eredmény a tézis tervezet
végigolvasása alapján.
A jelölt együttgondolkodásra hívja fel a figyelmet, de a szerteágazó anyag miatt nem tudja,
hogy min kellene együtt gondolkodni.
Nagyon jónak tartja az ember középpontba való helyezését az egész műben, és javaslatot
tesz, hogy a jelölt tegye hozzá, hogy korunkban az ember az egyik legnagyobb
rizikófaktor, ennek a szolgálatnak a szempontjából is
Helyesnek tartja és kiemeli a légi utasok biztonságáról szóló részt (6.7.6.)
Látja, hogy a jelölt igazolni akarja a háborúkban előfordult nagyarányú civil áldozatok és a
politikai szempontok, érdekek összefüggését. Hivatkozik a 6.11.23 pontra.
Az alapigazságokat nem kell megmagyarázni. Pl.: titkosszolgálatok- és az információ
fontossága.
Nagyon jónak tartja, dicséri a disszertációban megállapított összefüggéseket és jelzi, hogy
ezeket már nem kell bizonyítani.
Jelzi, hogy a makró szintű rátekintés általában nem biztosítja teljesen a tudományosságot.
A disszertáció nyugodtan megalapozható ebből az anyagból.
Javasolja, hogy egy specifikum legyen végigvonultatva, amelytől mindenképpen
szakmaibb lesz az anyag.
Érdemes lenne átgondolni az újként bevezetett fogalmakat, mint pl. digitális szocializmus
(6.7.37.), intellektuális polgárháború (8.34.).

Dr. H. I.:
Reagálva az előzőekhez megjegyzi, hogy terjedelemre vonatkozó korlátozással, ellenvetéssel
nem találkozott, a lényeg a tudományosságon van. Ismerteti a további hozzászólókat, illetve a
beküldött véleményezések íróit: Dr. Sz. I., K. Zs., Dr. S. E., Dr. B. Z. a Rendőrtiszti Főiskoláról,
K. L. és Cs. P.. Átadja a szót Dr. Sz. I.-nak.
Dr. Sz. I.:
Észrevételei, javaslatai:
- Egyetért a bírálókkal.
- Megemlíti a szerző céljait és a célok miatt a mű szerkezetének sokrétűségét, mivel más és
más formai követelmények vannak az ismeretterjesztő mű, könyv, alkotás, értekezés
valamint a tankönyvként való felhasználása miatt.
- A véleményező ismeretterjesztő műnek tartja leginkább az alkotást, de jelzi, hogy
értekezésként lett benyújtva.
- Nem tartja elképzelhetetlennek, hogy nagyszámú tézis szerepeljen egy műben, viszont
ebben vannak olyanok, amik inkább általánosságokat vagy általános igazságok kimondását
tartalmazza.
- Ugyanakkor vannak olyan megállapítások, levezetések, amik elfogadhatók tézisnek
- Feleslegesnek tartja a nagyon hosszú bevezetést, előszót, szubjektív részeket
- Legkidolgozottabbnak az információs társadalom kockázataival foglalkozó fejezetet
tekinti. Nagyon klasszikusan mutatja be azt a veszélyt a szerző, amellyel védelmi oldalról
nem kellően számolunk. Nagyon jónak és új ismereteket nyújtó résznek tartja.
- Jelzi, hogy a jelöltnek elküldte elírással kapcsolatos észrevételeit.
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- Jelez két azonos tézist, más számon, egymással eltérően.
- Sok értéket lát a műben, de át kell dolgozni, hogy a megfelelő műfajról születhessen a jó
bírálat.
Dr. H. I.:
„Bocsánat, tehát érthetem én úgy, hogy teljes átdolgozás és újabb műhelyvita?”
Dr. Sz. I.:
„Én el tudnám újabb műhelyvita nélkül is fogadni, de egy lényeges átdolgozással. Ha ez alkotás
lenne, akkor el tudnám fogadni.”
Sz. Gy.:
„Ilyen nincs!”
Dr. H. I.:
„Tudom Szternák úr, hogy ilyen meg nincs, de ez udvarias, mindenféle szempontból.”
A témavezető felolvassa Dr. K. Zs. beküldött írásos véleményét.
Dr. K. Zs.: az írásos véleményezés teljes terjedelemben mellékelve.
Dr. H. I.:
Felkéri Dr. S. E. a hozzászólása megtartására.
Dr. S. E.: A bíráló véleménye teljes terjedelemben mellékelve.
Jelzi, hogy egy új aspektusból szeretne, hozzászólni, véleményét elmondani.
Észrevételei, javaslatai:
- Előremutató munkának tartja és elfogadásra ajánlja kisebb kiigazításokkal,
pontosításokkal.
- A jelölt nemzetépítő szerepben keresi a megoldást, hogy hogyan lehetne közvetlenebbé
tenni a társadalom és a nemzetbiztonsági szolgálatok kapcsolatát, a kölcsönösen előnyös
érdekek alapján.
- A műben szereplő szociális, társadalmi vonalat és az ebből fakadó kockázat jelentőségét
fontosnak tartja.
- Kiemeli a politika jelentőségét a nemzetbiztonságban.
Dr. H. I.:
A terveknek megfelelően a következő írásban beérkezett véleményt olvassa fel: Dr. B. Z. a
Rendőrtiszti Főiskola akkreditált egyetemi docens, kinevezett főiskolai tanára.
Dr. B. Z.: A bíráló véleménye teljes terjedelemben mellékelve.
Dr. H. I.:
Dr. P. L. hozzászólását jelenti be.
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Dr. P. L.:
Észrevételei, javaslatai:
- Az ismétlések megszüntetésére és a terjedelemre hívja fel a figyelmet.
- Kézikönyvnek tekinti a művet.
- Kifogásolja az előtte szólótól elhangzottakat, miszerint nem illendő, hogy 3 tudományos
eredménynél több legyen a műben.
- Felhívja a figyelmet, hogy 1936 óta (A hírszerzés és kémkedés története c. könyv) nem
készült ilyen átfogó értekezés és felveti, hogy az a mű sem menne át a mai szabályzat
szerint a tudományos szűrőn.
- Az elhangzottak alapján szükséges változtatások mellett a művet újabb műhelyvita nélkül
elfogadhatónak tartja.
Dr. H. I.:
Kijelenti, hogy a műhelyvitán szabad véleménynyilvánítás van az anyaggal kapcsolatban,
amelyet a pályázó hasznosíthat. Jelzi az új tudományos eredmények szükségességét. Bejelenti
Cs. P. urat véleménye ismertetésére.
Cs. P.:
Észrevételeli, javaslatai:
- A művet részben vitatja, részben elfogadja.
- Nagyrabecsülését fejezi ki a témavezető munkájával kapcsolatban.
- Javasolja a hozzászólók által említett változtatások eszközlését a témavezető segítségével,
amelyet újabb műhelyvita nélkül elfogadna.
- Sürgeti az átdolgozott mű könyvként való kiadását.
- Felveti a könyvről írható ellenvélemények írásának lehetőségét, amellyel az egész téma
megértését elő lehetne segíteni.
Dr. H. I.:
Dr. L. É. kap szót a témavezetőtől.
Dr. L. É.:
Véleményei, javaslatai:
- Elismeri a jelölt elhivatottságát.
- Javasolja, hogy a jelölt kapjon instrukciót a bírálóktól, hogy mely területre összpontosítson
inkább az írásában, hogy ezzel is elérje a célját.
Dr. H. I.:
Biztosítja az előző hozzászólót a bírálók segítségéről, valamint arról, hogy a lehetőségeket is
megadják a jelöltnek. A művet tekintve a szakma bizonyos szakmaiságot hiányol, e mű alapján
nem érzi magát megbecsülve. Ismételten támogatásukról biztosítja a jelöltet. Jelzi, hogy egy mű
és egy iskolát teremtő alkotás másként méretődik meg. Szorgalmazza a tanácsok megfogadása
és felhasználását figyelembe véve, hogy a műből tankönyv születhessen, mely a jelölt
tekintélyét is megalapozná. Reményét fejezi ki, hogy a tanácskozás ezekben segített, majd
Várhalmi A. Miklósnak adja meg a szóbeli reagálás lehetőségét.
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Várhalmi A. Miklós:
Reagálásai, észrevételei:
- Említést tesz róla a jelölt, hogy Dr. H. I. ajánlotta számára a doktori iskolát, amiért
köszönet illeti és az eddigi segítségnyújtásáért is.
- 15 éves nemzetbiztonsági, szakpolitikai tapasztalatai alapján koncepciói, elképzelései
vannak.
- Elmondja, hogy kísérletet tett arra, hogyan lehet összehozni a nyilvánosságot is támogatva,
a társadalmi nyilvánosságot segítve, ugyanakkor tudományosnak is lenni, amit tudatosan
kísérletként írt le.
- Köszönetét fejezi ki a témavezetője kitartásáért.
- Saját felelősségét jelenti ki a művel kapcsolatban mindenért.
- A doktori szabályzattal kapcsolatos jogi kérdésekről konzultált a jelölt az Oktatási Jogok
Biztosának Hivatalával többször, valamint megismerte a szerzői jogi törvényt is. Ez által
nem ért egyet a jogi észrevételek egy részével, mellyel kapcsolatban a jogi fórumokon
közreműködését is igényelni lehet majd.
- Nem tartja szükségtelennek a bírói, ügyészi függetlenségről szóló fejezeteket, mivel az
általános jogbiztonság részéhez tartoznak és melynek bizonyításával kapcsolatban
tanulmányokat idézett a műben. Ma még nem kívánja kivenni ezt a részt, de ígéri, hogy
gondolkodik róla.
- A hírcsokrok tudatosak és az olvasókkal való kapcsolatteremtés illetve figyelemfelkeltés
eszközei és jelzi, hogy a 10 millió ember biztonságára történő széleskörű figyelemfelhívás
valamint „a haza minden előtt” gondolatisága fontosabb számára, mint a doktori címe!
Következésképp, az előszó hosszúságáról szóló bírálathoz hozzászólva csak akkor tud az
olvasókkal kapcsolatot teremteni, ha az előszóban szubjektumként, emberként nyilvánul
meg. Ma még nem kívánja az előszót és a hírcsokrokat kivenni, de gondolkodni fog rajta.
- Az új tudományos eredményeket csökkenteni fogja. Az ismétléseket, hibákat kijavítja.
- Álláspontját továbbra is fenntartja, hogy a III/3-as ügyosztály tevékenységétől élesebben
különböztette meg a III/1-es és III/2-es ügyosztályok tevékenységét.
- Az intellektuális polgárháborúról alkotott véleményeket sem fogadja el, mivel szerinte
mintegy 10 év óta Magyarországon intellektuális polgárháború folyik. Ma még nem
kívánja kivenni az értekezéséből, de gondolkodni fog rajta.
- A 23-as és 24-es tudományos eredményét természetesen kiveszi az új eredmények közül.
- Jelzi, hogy véleménye szerint a doktori szabályzat 44-es paragrafusa szerint sem tér el az
értekezése a követelményektől.
- B. professzor úr állítása, miszerint önálló alkotó tevékenység nincs a műben, csak 30-40
%, nem pontos, mivel ha a 30-40% mégiscsak önálló, úgy a 300-400 oldal önálló alkotás
hányad.
- Az bírálatra, miszerint a műben leírtaknak gyakorlati alkalmazása nincs, a következőkkel
reagál. Van egy nyilvános megjelenésű könyv, amit a ZMNE ajánlott irodalomként is
kezelt, és amiből mintegy 200 példánnyal meg is ajándékozta az egyetemet, meg egy
nyilvános kiadású és terjesztésű CD is. A könyv 2.000 példányban elfogyott. Felteszi a
kérdést majd választ is ad rá, miszerint: „Vajon az gyakorlatban alkalmazott ismeret e,
amit elolvasnak és megvesznek. Szerintem igen!” Van egy CD amit szintén kiadott a jelölt
és van három internetes honlapja is, amiből kettő nemzetbiztonság specifikus, és 330.000
letöltése van. Ismét költőien kérdez: „Vajon, ha 330.000-en töltenek le valamit, az
gyakorlatbani alkalmazást és használatot jelent, vagy mi mást jelent?”
- Jelzi, hogy az új tudományos eredményeket át fogja alakítani és a szakmai észrevételeket
beépíti.
- Arról, hogy az ember a legnagyobb rizikófaktor, arról írt több helyen is az értekezésben.
Ezzel reagált Dr. H. D. felvetésére.
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- Felveti, hogy az anyagot magát is új tudományos eredménynek tartja, mivel a
tudományosságot és társadalmi közelséget egyszerre valósítja meg sokrétű
tömegpszichológiai illetve olvasópszichológiai módszerekkel.
- Kijelenti, hogy az információ fontossága nem közhely, mert sok helyen még nem így
gondolják.
- Az aktuálpolitikát nem lehet kihagyni a műből és a témakörből. A politika és a
titkosszolgálatok kapcsolatát nem lehet mellőzni, hiszen a nemzetbiztonságot nem lehet
kiszakítani a bel- és külpolitikai környezetéből, mivel ebben a környezetben működnek és
ebben kezelve életszerűek.
- A jelölt elmondja, hogy nem tankönyvre gondolt, de már kérdezték, hogy használhatják-e
oktatási célokra, melyre örömmel, igennel válaszolt. Továbbá elektronikus felhasználását
is megemlítette. A jelölt oktatási segédanyagkénti használatára gondolt értekezésének.
- Köszönetét fejezi ki a jelenlévőknek, résztvevőknek mindenért.
Dr. H. I.:
A témavezető szavazásra bocsájtja az alábbi kérdéseket a művel kapcsolatban:
1. Aki egyetért azzal, hogy aktuális a téma, az kérem, hogy kézfeltartással szavazzon!
Egyhangú igenlő szavazással megerősítve. Az írott anyagok is ezt támasztották alá.
2. A dolgozat megfelel-e az értekezéssel szemben támasztott formai, szakmai
követelményeknek? IGEN: 18., TARTÓZKODOTT: 19., NEM FELEL MEG: 14.
3. Az értekezés tervezet tartalmaz-e új tudományos eredményeket? Egy fő NEM, a többi
IGEN.
4. Az értekezés tervezet további eljárásra bocsájtását újabb műhelyvita nélkül jelentős
átdolgozással javasolja: 15 fő. Újabb műhelyvita nélkül, kisebb átdolgozással: 20 fő.
Teljes átdolgozással, újabb műhelyvitával: 12 fő. Tehát 35 fő újabb műhelyvita nélküli
folytatást javasolt, míg 12 fő újabb műhelyvita utáni folytatást.
A témavezető ismerteti a jelölt további lehetőségeit. Tájékoztatja a jelenlévőket a műhelyvita
utáni fogadásról. Megköszöni a részvételt és ezzel lezárta a műhelyvitát.
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1. számú melléklet a műhelyvita jegyzőkönyvéhez: Dr. R. L. értékelése-véleménye
Előzetes bírálói vélemény
Várhalmi Miklós: A nemzetbiztonsági szolgálatok szerepe a Magyar Köztársaság biztonsági
rendszerében c. doktori értekezés-tervezetének műhelyvitájához
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Jelenlévők!
Mint a hozzászólás témamegjelöléséből kitűnik, a jelölt értekezés-tervezetének javasolt címét
lerövidítettem, még az általa megadott változatokhoz képest is. Az a véleményem, hogy a
tudományos értekezések címe lehetőleg legyen rövid, figyelemfelkeltő, tárgyilagos, a témáját
pontosan körülhatároló. Mind az eredeti cím, mind pedig a mű tekintélyes terjedelme (948 oldal)
egy átfogó, minden részletre kitérő, ugyanakkor személyes – szubjektív elemeket is tartalmazó –, és
bizonyos fokig terjengős feldolgozás lehetőségére utal. Ez azonban csak előfeltevés, a végső
értékítéletet természetesen az anyag teljes áttanulmányozása után lehet és szabad kialakítani.
A szerző munkásságát van szerencsém ismerni korábbi közleményeiből, elektronikus hordozón,
CD-n és az interneten, valamint nyomtatott formában különféle szakfolyóiratokban és újságokban
közölt hosszabb-rövidebb könyv, tanulmányok, cikkek, publicisztikai írások alapján.
Örvendetesnek tartom, hogy a civil társadalom reprezentánsainak körében is akadnak olyanok, akik
a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységét szakszerűen, ugyanakkor érzelmileg is elkötelezetten,
pozitív viszonyulással, segítő, támogató hozzáállással közelítik meg, hozzájárulnak a szakma
elismertségének, társadalmi presztízsének növeléséhez, a vele kapcsolatos tévhitek eloszlatásához,
közérdekű ismeretanyagának terjesztéséhez.
Bizonyára önök előtt is ismert, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth
Lajos Hadtudományi Kar Nemzetközi és Biztonságpolikai Tanulmányok Intézetének keretében, a
Nemzetbiztonsági Szakon a 2010/11-es tanévtől (ez év szeptemberétől) kezdve a nemzetbiztonsági
képzés „nyílt” szakként is elindul az alap- és a mesterfokú képzésben egyaránt. A doktori képzés
már korábban megnyílt ezen a tudományszakon a szolgálatok hivatásos állományába nem tartozó
személyek számára is.
A szolgálatok tevékenysége a média és a közvélemény kiemelt figyelmében részesül, és nem
nélkülözheti a társadalom egyetértő támogatását. Az állami szerveknél, hatóságoknál,
intézményeknél, vállalatoknál, az üzleti szférában, a politikai pártoknál, a parlamenti testületekben,
bizottságokban, a biztonságpolitikával és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó
„agytrösztökben”, a különböző szintű döntéselőkészítő és döntéstámogató testületekben, a
médiában, de még a szolgálatok jelentéseinek felhasználói körében és az ő tanácsadóik között is
szükség van olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakértőkre, akik tisztában vannak a
nemzetbiztonsági szolgálatok komplex feladataival, tevékenységük jellegével és sajátosságaival,
társadalomtudományi, jogi, politikai és egyéb összefüggéseivel.
Ezek a nemzetbiztonsági szakértők hasznos szerepet tölthetnek be a szolgálatok és a
társadalom közötti kapcsolatok javításában, megítélésük pozitív irányban történő befolyásolásában,
a lakosság biztonság-tudatosságának növelésében, a nemzetbiztonsági tevékenység
nélkülözhetetlenségének elfogadtatásában, közszolgáltatás-jellegének kihangsúlyozásában, az
intézményközi együttműködés hatékonyságának fokozásában.
Várhalmi Miklóst eddigi munkássága alapján már most is ilyen szakértőnek tekintem,
akinek írásait, az azokban szereplő problémafelvetéseket, hír-válogatásokat, összegyűjtött
szemelvényeket akár az oktatásban is lehet hasznosítani hivatkozási anyagként, háttérirodalomként,
ajánlott szöveggyűjteményként.
Jelen esetben azonban a benyújtott írásművet nem mint tudományos ismeretterjesztő
kiadványt, publicisztikai gyűjteményt vagy életművet, hanem mint doktori értekezéstervezetet, a
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tudományos minősítés szigorú formai és tartalmi követelményei szerint kell elbírálnom, további
eljárásra bocsátásra való alkalmasságát megítélnem.
A mű kézbe vételekor a bíráló mindenekelőtt szembesül azzal a ténnyel, hogy az értekezés –
már pusztán terjedelme miatt is – nem felel meg a doktori szabályzatban lefektetett
követelményeknek. Véleményem szerint itt egy műfaji kategória-hiba tanúi vagyunk, eldönthetetlen
ugyanis, hogy egy tudományos (doktori) értekezésről, egy monográfiáról, egy adatbázisról vagy
egy szöveggyűjteményről van szó. Leginkább mindezekről együtt, vagyis tulajdonképpen egyikről
sem. Csak maga a tézisfüzet 85 oldal (a megengedett maximum 20 helyett), amire a szerző azt az
indoklást adja, hogy „ezt az alkotásom mérete miatt nem lehetett betartani”. Ha pusztán a
dokumentum terjedelmét nézzük, akkor a tézisfüzet önmagában közelebb jutott a doktori értekezés
formai követelményeinek teljesítéséhez, mint maga a teljes fogalmazvány.
Az értekezés nagybani szerkezete (fejezet-szinten) logikusan felépített – előszó, bevezetés,
történelem, fogalamak (biztonság, hírszerzés), környezet, információs társadalom, alapvető
dokumentumok, szolgálatok, nemzetközi együttműködés –, ha eltekintünk a címhez és az előző
részekhez képest diszfunkcionális „Külföldi titkosszolgálatok és érintettségük különböző hírekben”,
valamint az újból felbukkanó „biztonsági környezet” témáktól. Nem teljesen világos, hogy a
befejezés és az összegzés között mi a különbség, annál is inkább, mert a befejezés is összegezett
következtetésekkel indul, azon kívül véleményem szerint a „befejezés” után már nem lenne szabad
új fejezeteket nyitni.
Ha az egyes fejezeteken belül az alfejezetek struktúráját vesszük górcső alá, akkor a mű
addig viszonylag feszes szerkezete és tartalmi koherenciája már helyenként felbomlik. A 4. ponton
belül például (de az egész értekezés szempontjából is) szükségtelen a bírói szervezetről és
függetlenségről, a legfőbb ügyész pozíciójáról és az a körüli politikai és sajtóbotrányokról szóló
számos alpont.
A vegyes hírcsokor nem egy doktori értekezésbe való szerkezeti elem, még akkor sem, ha
tartalmában általánosságban véve kapcsolódik a témához. Különösen akkor nem, ha a hírek
szöveghű átvétel formájában, külön magyarázat és főleg forráskritika és saját vélemény nélkül,
ömlesztve zúdulnak az olvasóra. Annak ellenére is állítom ezt, hogy egyébként ebben a részben is
szép számmal találtam olyan gondolatébresztő tematikus válogatást (például az egészségügyi vagy
az internet-biztonság kérdéskörében), amit akár az egyetemi hallgatók számára is ajánlhatnék
figyelemfelhívó jelleggel.
A szó szerint vagy parafrázisok formájában átvett szemelvények nagy száma és terjedelme
lerontja az önálló gondolatok és megfogalmazások értékét. A hivatkozások nem mindig pontosak,
és nem egy esetben hiányoznak. Például jól eső érzéssel fedeztem fel a 11.2. részben a kínai
titkosszolgálatokról írt tanulmányom szinte teljes szövegét, ami a Felderítő Szemlében önálló
tanulmányként, és a H. I. által szerkesztett egyetemi jegyzetben külön fejezetként is megjelent, de
az már kevésbé esett jól, hogy a forrásra való hivatkozás – valószínűleg szerkesztési hibából –
elmaradt. Ha a máshol már megjelent szinte komplett jegyzeteket és egyéb tanulmányokat a szerző
kihagyta volna a műből, és csak rövid kritikai ismertetésükre vagy utalásszerű említésükre
korlátozta volna szerepeltetésüket, akkor a szakszerűségnek és az elviselhető, feldolgozható
terjedelem követelményének is jobban megfelelt volna.
A felhasznált irodalom jegyzékének nagy előnye, hogy százával sorolja fel a magyarul
megjelent szakmai és sajtóközleményeket, ugyanakkor hátránya, hogy az idegen nyelvű
szakirodalomról nem ad áttekintést. A téma szakirodalmának igényes feldolgozása nagyon hiányzik
a mű elejéről. Az irodalomjegyzék egyébként nem tévesztendő össze az ún. végjegyzetekkel.
Szerencsésebb lett volna a szöveg közben lábjegyzetes hivatkozásokat alkalmazni, és a végére egy
valódi, ábécé-rendbe szedett irodalomjegyzéket közölni.
A szerzői publikációk közül véleményem szerint összesen négy fogadható el tudományos
közleményként, a többi újságcikk, publicisztika, szerkesztetlen és lektorálatlan magánkiadás, ami
nem felel meg a doktori előírásoknak.
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Az összegzett következtetések (szám szerint 65 db.) túl hosszúra sikerültek, nem összegző
jellegűek, maguk is összegzést igényelnek.
A szerző 37 új tudományos eredményt tulajdonít magának. Ezek közül az első, hogy a
repülőterek üzemeltetési és személyi biztonsági kockázatot jelentenek. Ez és sok más megállapítása
véleményem szerint nem új tudományos eredmény, hanem szakmai közhely. Biztos, hogy lehet egy
doktori értekezésre való (tehát két-három) új tudományos eredményt találni a műben, de a
következtetéseknek ezekre kellene koncentrálni, különben szétesik az egész.
Talán megbocsátják nekem, ha végső intelemként a saját, az elemzés-értékelés
módszertanával foglalkozó egyetemi jegyzetemből idézek, ami ugyan a felderítő jelentésekre
vonatkozik elsősorban, de a tudományos értekezésekre is érvényes:
„A hitelesség kivívásának legfőbb alkotóeleme a tények, a közlések, a következtetések, a
feltevések és a kilátások világos kifejtése és megkülönböztetése. Nem mindegy, hogy valami
tapasztalati tény, vagy valakinek a közlése, beszámolója, illetve az elemző vagy a szerkesztő
feltevése, véleménye, következtetése, sejtése stb. A jelentésben ezeket egyértelműen el kell
különíteni egymástól. Utalni kell a forrásra, az információ megbízhatóságára. A szerkesztéssel is
jelezni kell, hogy melyik szövegrész a hír, és melyik a megjegyzés, vélemény, értékelés, elemzés,
előrejelzés, kiegészítés, háttér-információ, részletező adat. Ezeket más-más betűtípussal szedve, a
környezetétől elütő stílusban, oldalcímmel ellátva, bekeretezve, vastag, dőlt, aláhúzott szövegrészek
következetes és kiismerhető kombinációival, vagy külön helyen (pl. lábjegyzetben, mellékletben)
jelenítsük meg. A jelentéseknek és azok részeinek legyen egy sajátos külleme, felismerhető
arculata. Lehessen “navigálni” az egyes szövegrészek között, aki nem kíváncsi bizonyos
részletekre, az akár kihagyhassa, át is ugorhassa azokat. A felhasználó mindig tudja, hogy mire
áldozza az idejét.
Nem kell minden állítást, következtetést részletesen megindokolni, de a legmeggyőzőbb érveket,
bizonyítékokat fel kell sorakoztatni. Az általános megállapításokat konkrét esetekkel kell
alátámasztani, a konkrét esetekből általánosított következtetéseket kell levonni.”
Úgy vélem, hogy az értekezés-tervezet esetében ezek a követelmények nem mindenben
valósultak meg, és a szerző – miközben dicséretes mennyiségű és minőségű anyagot gyűjtött össze
– a tudományos elemző munka jelentős részét az olvasóra bízza, következtetéseit nem indokolja
meg alaposan, hanem kinyilatkoztatás-szerűen adja meg.
Véleményem szerint az értekezéstervezet alapos (teljes) átdolgozást és újabb műhelyvitát
követően bocsátható doktori eljárásra.
Budapest, 2010.04.26.

(Dr. R. L. egyetemi docens)
Nemzetbiztonsági tanszékvezető
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2. számú melléklet a műhelyvita jegyzőkönyvéhez: Dr. G. L. értékelése-véleménye
Várhalmi A. Miklós PhD hallgatónak

”A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a Magyar Köztársaság XXI.
századi biztonsági rendszerében ” című műhelyvitára leadott Témafüzetében és a mellékelt
Alkotásként megjelölttel kapcsolatos

Előzetes Opponensi Vélemény

Általános megjegyzések:

Az eddigi tudományos eljárási gyakorlattól eltérően a Jelölt ALKOTÁS és ÉRTEKEZÉS
megfelelésre való törekvéssel kezdeményezi az elkészítettek műhelyvitáját.
Ezen újszerű megközelítési szándék tiszteletre méltó.
Példa értékű az a pozitív, következetes motiváltsága, amit az e tárgyban megtett kezdeményezései,
széleskörű témaválasztása, ezt elősegítő fórumnak a megszervezése, működtetése érdekében
kifejtett.
Egyedülállónak értékelhető az a legális, nyílt forrásokból hozzáférhető adatbázis felállítása, amely
segíti a téma iránt érdeklődő állampolgárok és a nemzetbiztonsági szakterületen dolgozók
tájékozódását, véleményformálását.

ZMNE Doktori Szabályzatának történő megfelelés:

A benyújtott ALKOTÁS és ÉRTEKEZÉS véleményem szerint formailag rendelkezik a
szabályzatban meghatározott követelményekkel, így műhelyvitára alkalmasnak tartom.
Kritikai megjegyzéseim:

- A tudományos eljárás szempontjából az ALKOTÁS és ÉRTEKEZÉS együttes megfelelésében
döntő az utóbbival összefüggően meghatározott formai és tartalmi megfelelés. Így többek között az
alkalmazott kutatási módszerek megalapozottabb alátámasztása.
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- Kívánatos és indokolt lenne a használt fogalmak egyértelmű meghatározása, ennek alapján
konzekvens használata.
- A kutatási célkitűzések és hipotézisekben megfogalmazottakra figyelemmel célszerű az egyébként
rendkívül széleskörű hivatkozásokból azokat kiemelni, amelyek meggyőzően támasztják alá az
alapvetéseket.
- Célszerű az átdolgozás során az ismétlésre kerülőket mellőzni.
- Az elkészített fejezetek közül véleményem szerint a legalaposabb átdolgozást az új tudományos
eredményekként jelzettet / 36! pont / tartom. Vitathatatlan, hogy tartalmazzák az új tudományos
eredményeket, azonban ezek nem ilyen nagyságrendűek!
- Időnként bosszantónak tűnő, talán figyelmetlenségre utaló elírásokat mindenképpen javítani kell.

Összegzésül:

Bízom abban, hogy a megtett, valamint a műhelyvitán megfogalmazásra kerülő észrevételeket a
Jelölt beépíti anyagába. Ez hozzájárulhat az eljárás eredményes befejezéséhez.
Mindezek alapján egy olyan ÉRTEKEZÉS, ALKOTÁS születik, amely egyrészt további
tudományos kutatásokat ösztönöz, másrészt hozzájárul az állampolgárok biztonsági tudatosságának
erősítéséhez.

Budapest, 2010-04-19.

Dr. G. L. CSc
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3. számú melléklet a műhelyvita jegyzőkönyvéhez: Dr. I. J. értékelése-véleménye
Vélemény
Várhalmi A. Miklós: „A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége
a Magyar Köztársaság XXI. századi biztonsági rendszerében”
című doktori (PhD) értekezésének műhelyvitájára
Budapest, 2010. április 27.
A ZMNE Doktori Szabályzata (EDSz) alapján az értekezés-tervezet áttanulmányozása után az
alábbi véleményt alakítottam ki:
Az értekezés aktualitása vitathatatlan, de ennél fontosabbnak tartom, hogy a jelölt valódi
problémával foglalkozik. Arra keresi a válaszokat, hogy miként tudnak megfelelni a magyar
nemzetbiztonsági szolgálatok a 21. század biztonsági kihívásainak, a jövő követelményeinek. Ilyen
átfogó jellegű témáról értekezés még ismereteim szerint nem készült, az újszerűség és az egyediség
követelményei tehát teljesülnek.
A doktorjelölt egy hosszabb időszak, több év szellemi munkájának kézzelfogható eredményét hozta
elénk. Az értekezés-tervezet ambíciót, eltökéltséget és teljességre törekvést tükröz. Várhalmi
Miklós a saját elképzelése, céljai és felkészültsége szerint készítette el az értekezés-tervezetet, erről
kell/lehet az EDSz kritériumainak megfelelően véleményt mondanunk. A két szempontrendszer
között láthatóan nincs meg a teljes harmónia. Az EDSz tartalmi és formai követelményeket határoz
meg, ezek érvényesítése sok vonatkozásban nem sikerült. Ami a terjedelmet illeti, a 948 oldal
önmagában nem baj, a lényeges az, hogy a szokásost többszörösen meghaladó mennyiség valójában
milyen minőséget takar, tehát tartalmaz-e olyan önálló intellektuális kutatómunkát, olyan szellemi
teljesítményt, amely egy doktori értekezéstől elvárható.
A formai elemek közül túlzásnak tartom, hogy a jelölt három címet is ad az értekezésnek. A
tartalomjegyzék 5 szintű tagolását, emiatt áttekinthetetlen részletességét indokolatlannak tartom,
ezért is ilyen terjedelmű (19 oldal). Semmi nem indokolja, hogy a nem kifejtő fejezetek végén (pl.
Előszó, Bevezetés, a történeti áttekintés) is összegzések, következtetések és ajánlások legyenek,
ezek így, valós funkció nélkül, csak a terjedelmet növelik.
A tartalmi észrevételeket fejezetenként teszem meg.
Az első fejezetnek (Előszó) tudományos értéke nincs, az itt kitűzött célok nincsenek kapcsolatban a
tudományos problémával. A jelölt „én-képe” és motivációja nem tartozik az értekezésbe. A szerzői
jogi törvényre hivatkozást itt, tehát a ZMNE-n folyó doktori fokozat szerzési eljárásban nem tartom
relevánsnak, ha már kell, akkor a felsőoktatási törvény és az EDSz a mérvadó forrás. A terjedelem
17 oldal, a fejezet egésze elhagyható.
A második fejezet (Bevezetés) az EDSz szerinti tartalommal készült, összefogottan, pontosan. (6
oldal – így jelölöm VM saját szövegét) A célok megfogalmazása érthető, de kulcsszavak
hiányoznak belőle (pl. vizsgálom, elemzem, összegzem, igazolom, bizonyítom, kidolgozom stb.),
valamint hiányoznak az értekezés további mondandóját meghatározó hipotézisek, az
igazolni/cáfolni kívánt tételek. A kutatási módszerek teljesen általánosak, bármilyen témához
illenek, de itt speciálisan a nemzetbiztonsági szféra sajátos viszonyainak megfelelő módszereket
kellene bemutatni és a korlátokat is megmutatni. A forrásokat illetően törekszik a teljességre, de
kevésnek látszik (és ezt a felhasznált irodalom jegyzéke is alátámasztja) a releváns külföldi
irodalom. Emellett olyan források hiányoznak a felsorolásból, amelyeket később az értekezésben
használ, mint: jogi normák, törvények, stratégiák, prognózisok, jelentések, értékelések. A 2.6.
alfejezet inkább a tudományos probléma megfogalmazásához kapcsolódik, a 2.1. alfejezetbe
illeszthetőnek tartom.
Ebből a fejezetből hiányolom a markáns elméleti alapvetést, benne a problématörténeti áttekintést, a
szakirodalmi előzmények bemutatását, a mások által elvégzett kutatások eredményeinek
megemlítését, esetleges kritikáját. Itt kellett volna elvégezni a kutatási téma körülhatárolását, ez
azonban nem történt meg, és ennek következménye végigvonul az értekezés-tervezet egészén.
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Szerintem az értekezés- tervezet tipikus példája annak, hogy hova vezet az értelmezési keretek
puhasága, pontatlansága. A szerző a nemzetbiztonsági szféra felelősségét, tevékenységének határait
– véleményem szerint megalapozatlanul – szinte minden globális és hazai társadalmi, politikai,
gazdasági stb. problémára kiterjesztően értelmezi. Emiatt foglalkozik indokolatlan nagy
terjedelemben a világban jelenlevő összes kihívással, ezért közöl válogatás nélkül jogszabályokat,
és mások által megírt, igen vegyes színvonalú, igen kevés tudományos és argumentációs értékkel
bíró szemelvényeket.
Problémának tartom, hogy a jelölt nem döntötte el, kinek szól a disszertáció. Szerintem az értő és
kompetens szakmai közvéleménynek kell lennie a pontos címzettnek, nem a nehezen megfogható
érdeklődő átlagembernek. Más a műfaj, mások a követelmények, más a stílus, de ezek itt mintha
keverednének.
A harmadik fejezet rövid történeti áttekintés, eléggé nagy ívű, nagy léptékű saját szöveg.
Terjedelme 2,5 oldal, ez nem tesz lehetővé elmélyülést. Emelné a fejezet értékét a pártállami és a
jogállami titkosszolgálatok (állambiztonsági kontra nemzetbiztonsági szervezetek) azonosságainak,
különbözőségeinek bemutatása, a régi és az új viszonyának tisztázása. Nem fejti ki világosan
álláspontját abban a kérdésben, hogy a titkosszolgálatokat illetően történt-e, és mennyiben történt
rendszerváltás. A fejezet végén levont következtetései között sok az evidencia. Tényszerű tévedés a
BM III. Főcsoportfőnökség megalakítását 1962 helyett 1971-re tenni. Mivel itt először, és másutt is
megjelenik a jelöltnek az állambiztonsági tevékenységgel kapcsolatos értékítélete, ezzel
összefüggésben helytelenítem a III./III. bűnbakká nyilvánítását, (amelynek tevékenysége miatt a
társadalomban nagyfokú az elutasító, negatív vélemény a mai szolgálatokról is!?), illetve a többi
csoportfőnökség munkájának elfogadó, megértő attitűdjét.
A negyedik fejezetben, 29 oldalon a biztonság fogalmának megváltozásával, újraértékelésével
foglalkozik. A kifejtés itt saját anyagra támaszkodik (4 oldal), majd más szerzőktől átvett
anyagokkal folytatódik (4 oldal). Ebben a részben új információ nemigen van, a másoktól átvett
szöveghez nem fűz kommentárt, nem veszi kritika alá, nem egészíti ki. A 4.5. alfejezet váratlanul és
indokolatlanul a magyar állampolgárok jogbiztonságát negatívan befolyásoló igazságszolgáltatási
hatásokat tárgyalja két nagy tanulmányból átvett anyagrészben,(8,5 oldal), majd szemelvények
következnek (12 oldal), ezek saját kommentár, értékelés nélkül egészen eltérő témájú cikkekből
átemelt szövegek. Nem derül ki miért ezeket, milyen szempontok szerint, és mit akart
alátámasztani, igazolni velük. Így felesleges töltelékanyagnak tűnik.
Az 5. fejezet a hírszerzés és elhárítás fogalmával, tartalmuk megváltozásával foglalkozik. A 6 oldal
saját szövegben a hírszerzés és a felderítés fogalmait járja körbe, majd másoktól átvett 4 oldalt
közöl megjegyzés, kiegészítés nélkül. A fejezetből az elhárítás teljesen hiányzik. Megérnének egy
konzultációt a hírszerzésben járatos szakemberekkel az alkalmazott eszközök illegális és legális
jellegéről tett megállapítások. A hírszerzést – helyesen – az állam egyik funkciójának fogja fel, de a
szükségességet és a hasznosságot túlzottan és egyoldalúan hangsúlyozza, holott a jól szervezett és
eredményes hírszerzés sem automatikus garanciája a biztonságnak, a fejlődésnek, a győzelemnek, a
helyes politikai döntéseknek.
A 6. és a 7. fejezet a biztonsági környezet kihívásait mutatja be, elképesztő 196 oldalas
terjedelemben. Ebből a mennyiségből a jelölthöz köthető mintegy 50 oldal. Problémaként
értékelem, hogy a globális és a sajátosan magyar tényezők keverednek, a jelölt ide-oda csapong
közöttük. Nincs magyarázat arra, hogy a kalózkodás, a közrend, közbiztonság, a közúti
szállítmányozás, valamint a határon túli magyarság miért jelent hazánkra nézve biztonsági kihívást.
Többet érdemelne a belső kihívások némelyike, pl. az elszegényedés, (nem csak az Amnesty
International jelentését kellene átvenni), a demográfiai trend, az újfasizmus, a politikai
extrémizmus. Néhány kihívásról röviden, tartalmasan ír, különösen (érthetően) erős része az
értekezés-tervezetnek az információs társadalom és ezzel összefüggő biztonsági és
nemzetbiztonsági kérdések taglalása. A 7. fejezet a jelölt valós, széleskörű elméleti és gyakorlati
tudását, és korszerű szemléletét igazolja.
A 6. fejezetben a jelölt sokat foglalkozik az „intellektuális polgárháborúval”, következményeivel.
Nem igazolja tényszerűen, hogy ez miként sérti alapvető nemzeti érdekeinket, és veszélyezteti a
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belső biztonságot, jobban, mint más tényezők. Fejtegetései ingatag alapokon állnak, ebben a
részben a tudományos igényesség helyett a közbeszéd stílusa dominál. Kár, hogy esetenként a
bulvár és demagóg elemeket is használja. Nem elemzi, nem fejti ki, hogy a közpolitika
mindennapos harcai miért tartoznának a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatkörébe, mit jelent ez
esetben a megelőzés és a kezelésben való közreműködés. Nem érthető, hogy miért tekinti úgy a
szolgálatokat, mintha azok nem lennének részei, a politikai hatalom által irányított elemei a
hatalmi-biztonsági struktúráknak. Nem tartozik az értekezéshez, de ebben a részben és később
másutt is kifejti felfogását a demokrácia lényegéről, meglehetősen egyéni artikulációval.
A 6.5. alfejezetben egyetlen szakirodalmi hivatkozás sincs, pedig a szöveg sok fontos adatot,
számot, százalékot tartalmaz.
A 6. fejezetben több mint 40 oldalt tesz ki a néhány jellemző cikk, írás. Ezek válogatási szempontja
a jelölt szerint a mondanivaló kiegészítése, igazolása, feldolgozása. Mivel az értekezés-tervezetben
más fejezeteknél is jellemzően alkalmazza ezt a megoldást, általánosságban kifogással illetem ezt.
Ugyanis a jelölt szempontjaival szemben ezek az átvett anyagok tartalmilag annyira eklektikusak,
annyira eltérő színvonalúak és összefüggés nélküliek, hogy éppen az ellenkező hatást érik el:
elbizonytalanítanak, összekuszálnak, nem tesznek rendet a gondolatokban, nem igazolnak semmit,
nem illusztrálják a tartalmi (elvi jellegű) mondanivalót. Ezek a válogatások nem rendszerezettek,
egymás után sorakoztatva feldolgozhatatlan információözönt zúdítanak az olvasóra. Ezt az érzést
erősíti, hogy egyetlen saját kommentár, értelmezési kísérlet, kritikai megjegyzés nincs, mintha a
szerző mindennel egyetértene. Így válik nyilvánvalóvá, hogy a mennyiség nem jelent új, hozzáadott
értéket, nem emeli az értekezés általános színvonalát.
Ugyanezt az általános jellegű kritikát kell megfogalmaznom a kompilációval, mint a jelölt által
alkalmazott fő módszerrel szemben is. Köztudott szabály, hogy az egyes forrásokból szó szerint
átvett anyagok idézésnek számítanak. Ezek mennyisége számolatlan esetben túllépi a tudományos
illemtanban elfogadott normát, idézőjelet viszont alig találunk. Emiatt nem különböztethetők meg
az idézett szövegek az átvett szövegektől, amelyek többségében a parafrázis kritériumainak sem
felelnek meg. Ez erősen megkérdőjelezi az önálló szellemi munkát és a tudományos jelleget. A
változtatás nélkül átvett szövegeknél ugyanis nem elegendő a forrásmegjelölés. Egy idegen eredetű
szöveg akkor válik parafrázissá, amennyiben saját kommentárral, véleménnyel, kiegészítéssel,
értelmezéssel, következtetés levonásával, bírálattal, elfogadással, cáfolattal – összefoglalóan: ha
saját értékelés hozzáfűzésével egy másik minőséget teremtünk, ha saját gondolati, szellemi
értéktöbbletet adunk hozzá. Minden ellenkező esetben (és a tárgyalt értekezés-tervezet esetében is)
az irodalom szakszerűtlen, szabálytalan felhasználását kell megállapítani.
Ugyancsak itt teszem kritika tárgyává a szerző szakirodalmi hivatkozási gyakorlatát, mert
személyes érintettségem is van: a hiúságomat legyezhetné, hogy öt hivatkozás történik különböző
publikációimra. Ebből azonban csak egy felel meg a szabályoknak (a 212-es). A 47-es
hivatkozással a Hadtudomány 2009.1. számban megjelent cikkemből vett át 2 oldalt idézés nélkül.
A 178-as és a 416-os hivatkozások abszolút pontatlanok, nem a Hadtudomány 2006. 4. számában,
hanem a 2007. 1. számban megjelent cikkemből vett át kb. 3-3 oldalt. A 344-es hivatkozás az én
cikkemre történik, de abban én ilyen tartalmú szöveget nem írtam.
A végjegyzetek mint formai megoldás elfogadható, de a bibliográfiai adatok sok helyen
pontatlanok, hiányosak. Megoldandó feladatnak tartom a hivatkozott és a felhasznált irodalom
elkülönítését.
A 8. fejezet a magyar biztonságpolitikai alapdokumentumokat mutatja be. A fejezet terjedelme 83
oldal, ebből 60 oldalt szán átvett anyagokra, az Alkotmánytól a katasztrófavédelmi stratégiáig,
illetve az igazolásnak szánt cikkekig. A téma szempontjából releváns nemzetbiztonsági stratégia
munkaanyagát is közli, de forrás megjelölése nélkül. Sokadik alkalommal előkerülnek a kihívások,
veszélytényezők. A szerző saját gondolatai ebben a fejezetben a stratégiákhoz, konkrétan a
nemzetbiztonsági stratégiához kapcsolódóan fejti ki. Ami kimaradt a stratégiából rész értékes és
fontos tartalommal bír, mélyebb elemzéssel az értekezés meghatározó alfejezete lehet. A
nemzetbiztonsági stratégiához készített saját anyaga (9 oldal) kisebb fenntartásokkal elfogadható.
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A 9. fejezet 124 oldalon foglalkozik a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységével. Ez a
terjedelem egy karcsúbb értekezésnek felel meg. Az (összesen 100 oldalnyi) átvett anyagból 48
oldal a jogszabály, 18 oldal egy konferenciaanyag átvétele, 34 oldalt pedig cikkek töltenek meg. A
jelölt saját szövege (23 oldal) tudományosan igényes és sok értékes gondolatot tartalmaz,
különösen figyelemre méltónak tartom a 9.3.2. és 3. alfejezetet. Kifogásolom, hogy a
forrásmegjelölés a nemzetbiztonsági stratégia bemutatott munkaanyaga és a 2003-ban készült
felmérés esetében elmaradt, ezekre így nem lehet érdemben hivatkozni. Vitathatónak tartom itt és
másutt is a 2002-ben kiadott saját könyvre való hivatkozást, mivel a könyv nem lektorált, ilyen
értelemben tudományos értékkel nem bír. A civil kontrollra szánt 14 oldal átvett szöveg érékelő
megjegyzések nélkül. A fejezetben néhány oda nem illő bulváros mondatot és ismételten a BM III.
Főcsoportfőnökség egyoldalú megítélését kifogásolom.
A 10. fejezet értékes része az EU 2025-ig szóló prognózisának bemutatása és a szerző két saját
publikációjának anyaga (16 oldal). Nem tartom indokoltnak a NATO és az EU működését ilyen
részletességgel tárgyalni. Jelentős rövidítést javaslok, 8-10 oldalba minden releváns információ
belefér.
A 11. fejezet az értekezés vitatható része, a négy titkosszolgálati nagyhatalom kiválasztásának
szempontja nem ismert. A közölt információk nincsenek kapcsolatban a témával, ezek az országok
és szolgálataik nem összemérhetők a magyar helyzettel, nem jelentenek valós adaptációs modellt,
vagy megoldásokat. A szerző nem is tud egyetlen értékelhető következtetést a fejezet végén
levonni. Ez a fejezet következmény nélkül elhagyható.
A 12. fejezetben a terrorizmus, a szervezett bűnözés, az információs hadviselés és a müncheni
biztonsági konferenciák kérdéseit átvett anyagok alapján tárgyalja közel 140 oldalon. Mivel saját
szöveg és magyar vonatkozása a szövegnek alig van, a fejezet elhagyása nem okoz problémát.
A 13. fejezetben a jelölt az értekezés-tervezet szintézisére törekszik. A központi kérdés az új,
integrált biztonsági-védelmi szervezetrendszer modellje, ennek elemei és létrehozásának feltételei,
hatásai. A saját gondolatok (35 oldal) és az átvett anyagok itt viszonylagos egységet alkotnak,
egymást kiegészítik, erősítik a szerző szándékait. A fejezetben tudományos eredmények találhatók,
azok pontosabb, egyszerűbb megfogalmazása javasolható.
Összegzés: Az értekezés nagyobb része már sokszorosan kutatott témákkal foglalkozik, döntő
mértékben mások által megírt anyagok átvételével, minimális önálló elemzéssel kiegészítve. A
másoktól átvett nagy mennyiségű anyag nem jelent új, hozzáadott értéket, nem emeli az értekezés
általános színvonalát. Az elméleti és elemző részek aránytalanul súlytalanok a szemléltető
anyagokkal szemben. Az értekezés stílusa, nyelvezete egyenetlen, a saját szöveget a tudományos
stílus helyett helyenként a közbeszéd stílusa jellemzi. A szakterminológia alkalmazása nem mindig
következetes. Újonnan bevezetett fogalmai nincsenek kellőképpen definiálva. A tudományos
munka hivatkozási és idézési szabályai számos esetben súlyosan sérülnek.
A szerző saját szövege, önálló anyaga mintegy 140-150 oldal terjedelmet tesz ki, tehát egy sokkal
feszesebben szerkesztett értekezés törzsanyaga rendelkezésre áll. Megkerülhetetlen feladatnak
tartom a jelölt által megállapított 37 új tudományos eredmény kritikus áttekintését, mivel az jelentős
aránytévesztést mutat. Az igazolhatóan más szerzőktől, nem saját forrásból származó ún.
eredmények, valamint az evidenciának számító megállapítások elhagyását javaslom. Kifejezetten
kérem a saját cikkem alapján megállapított 23. és 24. tudományos eredmény elhagyását.
Négy megjegyzés még: 1. az értekezés tudományos jellege megköveteli az aktuál- és pártpolitikától
való tisztes távolságtartást; 2. az értekezés műfaja megköveteli a visszafogott stílust és a
szerénységet; 3. nem szeretnék a 10 millió hírszerző és elhárító országában élni; 4. a kritika nem
gáncsoskodás, a bíráló nem ellendrukker.
Állásfoglalásom: A fenti észrevételek alapján az értekezés tervezet jelenlegi formájában és
tartalmában nem alkalmas a további eljárásra, csak teljes átdolgozással, újabb műhelyvita
megtartásával.
Dr. I. J
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4. számú melléklet a műhelyvita jegyzőkönyvéhez: Dr. K. Zs. értékelése-véleménye

Dr. K. Zs.
nyá. hírszerző ezredes

Vélemény
Alulírott Dr. K. Zs. nyugállományú hírszerző ezredes Várhalmi Miklósnak a „A magyar
titkosszolgálatok megnövekedett jelentősége a Magyar Köztársaság XXI. századi védelmében”
című doktori értekezésének műhelyvitájához az alábbi írásbeli véleményt terjesztem be:
1. Témaválasztás
A nemzetbiztonsági szolgálatok jelentőségét, sőt legitimitását és szükségességét is sokan és sokszor
megkérdőjelezik napjainkban, és ezt tükröző, a szakmai hozzáértést nélkülöző közlemények és
nyilatkozatok érik az érdeklődő, vagy éppen gyanútlan állampolgárokat. A szélesebb közvélemény
olyan felkent „szakértők” értékrendszerével és kinyilatkoztatásaival találkozik, akiknél a
titkosszolgálati tevékenység fő erénye a parttalan nyilvánosság lenne, amíg az igazi profik csak
legyintenek, de az ismeretterjesztésből nem veszik ki a részüket. Ilyen körülmények között
üdvözlendő a szerző által vállalt misszió, és a töretlen buzgalom, amivel a témát feldolgozta.
2. A szerző által választott tartalmi megközelítés
A szerző a téma jelentőségét, társadalmi beágyazottságát vizsgálja, és az általa a mai körülmények
között célszerűnek vélt szervezeti és működési makro-struktúrára tesz javaslatot. E körben szinte a
teljesség igényével lép fel, ugyanakkor – szerintem helyesen - a titkosszolgálati munka belső,
gyakorlati részleteivel nem foglalkozik. Így is alig vállalhatóan széles a feldolgozott terület. Miután
nem történeti leíró, hanem aktív, bátran vállalt befolyásolási célt tűzött maga elé, nem riadt vissza a
mai aktualitások boncolgatásától sem, és olyan kérdésekben is kifejti álláspontját, amelyek körül a
hullámok még nem ülhettek el, és amelyekben a kifejtett, vagy érzékeltetett vélemény helyessége
csak később dönthető majd el. A hivatkozások széles körű hátteret biztosítanak, a szerző e háttér
elemeit taxatíve bemutatja, majd megfogalmazza az általa levont következtetéseket. Annak
érdekében, hogy megőrizze az átfogó jelleget, nem hagyja magát elcsábítani egyes csiklandós
részkérdések mélyebb logikai elemzésére, inkább a tágas mező mintegy holografikus képét próbálja
elénk vetíteni, amelynek sikeressége az olvasó saját áttekintő és lényegkiemelő képességén is
múlik.

3. A dolgozat formai (formabontó) megvalósítása
Már a tartalomnál is utaltam rá, hogy a feldolgozott anyag mennyisége rendkívüli, ami a szerző
választása szerint a szokásos mértéket jóval meghaladó, az olvasót nem kímélő terjedelemmel jár. A
szerző által jelzett hármas címadás is növelhette a volument, mert ha a mű „Nemzetbiztonsági
Kézikönyv” monográfia, vagy lexikon értelemben, akkor a nagy terjedelem is indokolható, de
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kétségtelenül szokatlan egy disszertáció műfajában. Ugyancsak nehezíti a lényeges eredmények
kiemelését, és megértését. Ezt a problémát a szerző igyekszik enyhíteni az ugyancsak terjedelmesre
sikeredett tézis füzettel, és egyéb kommentárok hozzáfűzésével.
4. Az eredmények áttekintése
A 85 oldalas tézisfüzet sok nem vitatható, és az ismeretterjesztő misszióra koncentráló, helyenként
az ismétléseket sem nélkülöző, illetve több oldalról is egy irányba mutató kijelentést tartalmaz, mint
tudományos eredményt. Az alábbiakban csupán példálódzva egy-két olyan megállapítást emelek ki,
amelyek túlmennek az ismeretterjesztésen, és fontos témákra adnak helyes és terjesztendő
értékelést, vagy éppen vitatható, de a szerző által bátran vállalt megoldást, javaslatot.
•
•
•
•

A történeti fejezetben és a következtetésekben is helyesen mutat rá a legitim titkosszolgálati
tevékenységeknek az illegitim (III/III) tevékenységekkel való divatos összemosás ártalmas
voltára.
A nemzetbiztonsági tevékenység tartalmára vonatkozóan helyesen elemzi az alapvető
funkciókat, és az információszerzésben a technikai eszközök növekvő szerepe mellett is a
hálózati, ügynöki munka folytatólagos szükségességét.
Terjedelmesen elemzi többek között a globalizáció és az információs társadalom hatását.
A dolgozatban visszatérően, bár nem teljesen egyértelműen javaslatot tesz egységes „Védelmi
Minisztérium” létrehozására, amelynek célszerűségét nagyon sok tényező befolyásolja, és
ezért mind a kivitelezhetőség, mind az elvárt eredmény kétséges.

Budapest, 2010. április 26-án

Dr. K. Zs.

19/24
1080/1098

19. Mellékletek

5. számú melléklet a műhelyvita jegyzőkönyvéhez: S. E. értékelése-véleménye

A biztonságpolitika társadalmi dimenzióiról
S. E. hozzászólása Várhalmi Miklós „A nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentősége a
Magyar Köztársaság XXI. Századi biztonsági rendszerében” c. doktori érkezéséről szóló vitában
(Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2010. április 27.)
Várhalmi Miklós doktori értekezését a nemzetbiztonsági szolgálatok meghatározó jelentőségéről a
Magyar Köztársaság XXI. Századi biztonsági rendszerében értékes, előremutató munkának tartom,
és elfogadásra ajánlom kisebb kiigazításokkal, pontosításokkal. Legfőbb erényét abban látom, hogy
a biztonságpolitika megkerülhetetlen elemeként viszonyul a társadalmi kérdésekhez. A doctorandus
demokratikus, nyitott szellemben egyszerre keres választ arra a kérdésre, hogyan válhatnának a
titkosszolgálatok jövőnk biztosítékává, milyen politika szükséges ahhoz, hogy azzá válhassanak, és
mi a perspektívája alárendelt helyzetű hazánknak abban a világrendben, amely mélyreható
változáson megy keresztül. A szerző tiszteletre méltóan, a maga összetettségében tárja elénk a
kérdést, hogyan lehetne közvetlenebbé tenni a társadalom és a nemzetbiztonsági szolgálatok
kapcsolatát a kölcsönösen előnyös érdekek alapján. Várhalmi Miklós nemzetépítő szellemben
keresi a megoldást.
Én úgy látom, hogy a magyar titkosszolgálatok, továbbá annak a szövetségi rendszernek a
speciális szolgálatai, amelyikhez hazánk tartozik, alapvető társadalometikai problémával
kénytelenek szembesülni: tevékenységük igazságtartalmával. Minden racionálisan gondolkodó
emberben felmerül a kérdés, kit szolgálok, milyen ügyet szolgálok a hatalmi gépezet részeseként.
Társadalmainkat ugyanis alapvető érdekellentétek osztják meg a szerint, hogy ki milyen mértékben
részesül a tulajdonból és az anyagi javak velük szorosan összefüggő elosztásából. A felső tized
érdekét szolgálom-e, vagy a bérből és fizetésből élő dolgozó, alkotó, az egész életét ledolgozott
nyugdíjas-többség érdekét? Tudjuk, hogy az a világrend, amelyik osztályrészünkül jutott, még nem
tűzte napirendre a társadalmi termelés-egyéni kisajátítás ellentmondásának a feloldását. Bizonyos
jelek mégis arra engednek következtetni, hogy nem tudja megkerülni az önkorrekciót, mert
világméretű kockázatot jelent a demokráciára és a polgári szabadságjogokra nézve a szociális olló,
amelyre az jellemző, hogy a leggazdagabbak egy százaléka akkora jövedelemmel rendelkezik, mint
a világnépesség 57 százaléka együttvéve. Beiktatási beszédében az Egyesült Államok elnöke is arra
figyelmeztetett, hogy „Nemzet nem virágozhat sokáig, ha csak a tehetősek érdekét szolgálja”.
Barack Obama azóta tettekre váltotta szavait, és lépéseket tett a nagy pénzügyi csoportok fokozott
ellenőrzése felé. Ugyancsak a rendszerkorrekciót, egyszersmind a békét és a közeledést szolgálhatja
a START-3 szerződés és más olyan megállapodások is, amelyek révén források szabadulhatnak fel
alapvető társadalmi szükségletek kielégítésére: az egészségügyi ellátásra, a lakhatásra, az oktatásra,
a munkahelyteremtésre, a puszta megélhetésre. Ha tehát elfogadjuk azt a tézist, miszerint
biztonságunk, ügyünk igazságosságából fakad, akkor be kell látnunk, hogy igazunk
alátámasztásában még igen sok a teendő, és megkerülhetetlen a társadalmi többség érdekét szolgáló
rendszerkorrekció. Módosítani kell az elosztási viszonyokat a dolgozó, alkotó rétegek javára. És
nem csak idehaza, ahol a lakosság egyharmada a létminimum alatt él, további egyharmada pedig
létminimum közeli szinteken, hanem világméretekben is, hiszen – az ENSZ millenniumi fejlesztési
céljaival ellentétesen – sem az éhezés, sem a szegénység nem csökken, hanem növekszik, legfeljebb
a szélsőséges szegénységet sikerült enyhíteni, hála Kína látványos fejlődésének. Egyetértek
Várhalmi Miklóssal abban, hogy a kialakult társadalmi állapotok idehaza és világméretekben is
biztonsági kockázatot jelentenek. Annál is inkább, mivel a jogos elégedetlenséget könnyen
meglovagolhatják szélsőséges hazai, és fundamentalista nemzetközi csoportok, amelyeknek nem a
társadalmi igazságosság megteremtése a céljuk, hanem az, hogy erőszakkal legyenek úrrá a
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társadalmi problémákon, tekintélyuralmi módszerekkel és eszközökkel. Velük szemben meg kell
tudni védeni a demokratikus szabadságjogokat, és mindazokat a műszaki eredményeket,
csúcstechnológiákat, termelőeszközöket, amelyek a történelmileg ismert igazságtalanság társadalmi
viszonyok közepette is megteremtődtek. Ezek a vívmányok ugyanis végső soron az emberiség
egyetemes felemelkedését szolgálják. De ahhoz, hogy valóban közös javunkra válhassanak,
változtatni kell az igazságtalan nemzetközi gazdasági és kereskedelmi renden, vagyis az uralkodó
viszonyokon. Hazánknak érdeke, hogy kivegye a részét ebből a világméretű feladatból. A helsinki
folyamatban tanúsított innovatív képességünket felfrissítve, köztes geopolitikai helyzetünkből fakadó
nemzeti érdekeinkből kiindulva, lépéseket kellene tennünk az együttműködés erősítése felé egy
igazságosabb nemzetközi rend megteremtéséért. Ez aktív diplomáciát, önálló gondolkodást és közös
cselekvést igényel. Ilyen kezdeményező hozzáállással egyszerre tehetnénk jó szolgálatot a világ
biztonságának, és saját biztonságunknak.
Világpolitikát nem csak a fegyverek erejével lehet alakítani, hanem a szellem és az erkölcs
erejével is! Miért ne cselekedhetnénk közösen, civil társadalom és nemzetbiztonsági szereplők egy
ilyen új perspektíva feltárásáért? Nem közös érdek? Mert ha az, akkor érdemes volna leülnünk, és
beszélnünk róla!
Ahhoz, hogy az emberi és a közösségi jogok demokráciában és szabadságban juthassanak
érvényre, nélkülözhetetlen a társadalommal való folyamatos párbeszéd, együtt gondolkodás, közös
cselekvés. Várhalmi Miklós e tekintetben helyesen foglalkozik a civil kontrollal, a társadalom
minden szférájára kiterjedő polgári ellenőrzéssel, és intézményesítendő formájával, többek között a
kétkamarás parlamenttel. A részvételi demokrácia minden autentikus társadalmi mozgalom közös
célja az egész világon. Azt szeretnénk elérni, hogy az ember otthon érezhesse magát abban a
rendszerben, amelyikben él! Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, tulajdonhoz kell juttatni a
dolgozót! Érvényt kell szerezni az alkotmányban deklarált tulajdoni formák sokféleségének,
máskülönben még jobban elmélyülhet a szakadék gazdagság és szegénység, tőkéből és munkából
származó jövedelem között. Tömérdek kenetteljes beszéd hangzik el 1956-ról, csak éppen arról nem
esik szó, hogy milyen új horizontokat tárt föl a forradalom a gazdasági élet demokratizálása előtt.
Ellenérdekekbe ütközik, ezért feledtetik a munkástanácsok szerepét.
Végül a nemzeti önrendelkezésről szeretnék beszélni. A doktori cím várományosa azt írja, hogy
„Soha nem szabad feladni a titkosszolgálatok megfelelő szintű nemzeti önállóságát és
függetlenségét”. Véleményem szerint ez nem pusztán akaraton múlik, hanem a mozgástéren, a
lehetőségen is. Hazánk alárendelt helyzetben van a nagy nemzetközi trösztökkel, és
érdekcsoportokkal szemben. Az ipari termelőeszközök kb. 70 százaléka külföldiek kezében
összpontosul. A privatizálással stratégiai fontosságú szektorok kerültek idegen tulajdonba. Ott
tartunk, hogy földünket és a vizünket kell megvédenünk az elidegenítéstől. A magyar alkotmányt
több tekintetben felülíró európai uniós alkotmányos szerződést is népszavazás nélkül hagyták jóvá!
Szóval felmerül szuverenitásunk miben létének kérdése. Elemi érdekünk fűződik a gazdasági
önrendelkezés erősítéséhez. Ebből a szempontból fontos kijelentés hangzott el tegnap a leendő új
miniszterelnök szájából: „sem a Nemzetközi Valutaalap, sem az Európai Unió pénzügyi vezetése
nem a főnökünk”. Várhalmi Miklós dolgozatából is kisugárzik, hogy hazánknak is joga van a
nemzeti fejlődéshez, a felelős politikának pedig kötelessége érvényt szerezni ennek az alapvető
nemzeti jognak. Véleményem szerint helyre kell állítani a stratégiai ágazatok feletti nemzeti
ellenőrzést, akár a szektorok újraállamosításával is. Mérsékelni kell az ország kiszolgáltatottságát,
és higgadt, céltudatos, következetes politikával erősíteni kell nemzeti pozícióinkat. Ehhez nem csak
a nemzet érdekeiből erőt merítő politikai bátorságra van szükség, hanem új erkölcsi alapállásra,
képességre az együtt gondolkodásra az értékteremtő rétegekkel, azaz a részvételi demokrácia valódi
kibontakoztatására. Nagy feladat vár ránk, és nincs más, aki elvégezhetné helyettünk.
Várhalmi Miklós dolgozata arra inspirált, hogy ezeket a gondolatokat osszam meg Önökkel,
mint közgazdász, újságíró, és a Magyar Szociális Fórum szervezője.
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6. számú melléklet a műhelyvita jegyzőkönyvéhez: Dr. B. Z. értékelése-véleménye
Dr habil. H. I. nyá. ezredes úr
egyetemi docens
témavezető
Várhalmi A. Miklós úr
PhD hallgató
Tárgy: doktori értekezés véleményezése
Megtisztelő köszönettel vettem a műhelyvitára szóló meghívást, de más kötelezettségeim miatt nem
tudok részt venni, emiatt írásban megküldöm a véleményemet a doktori értekezésről illetve a
kapcsolódó tézisfüzetről, ezek áttanulmányozása alapján, a kért szempontok szerint:
1. A téma aktualitása
1.1. A doktori értekezés téma együttese a lehető legaktuálisabb kérdésekkel, szempontokkal,
elemzésekkel és javaslatokkal foglalkozik. Többek között:
1.1.1.
a dinamikusan változó világ, környezet, biztonság által indukált sürgető társadalmi
reflexekkel
1.1.2.
a változó, bizonytalan és kiszámíthatatlan biztonságpolitikai környezetre adandó
válaszokkal
1.1.3.
a kihívásokhoz képest késésben lévő szemlélet, szabályozási, működési, szervezési,
irányítási szokások, magatartások nagyon aktuális megváltoztatásának, újragondolásának
eszközrendszerével
1.1.4.
a legveszélyesebb nemzetközi hálózattal rendelkező bűnözési formák elleni fellépés
szakmai aspektusaival
1.1.5.
a belföldi és külföldi képességek összehangolásának, a szoros együttműködésnek a még
kihasználatlan és létfontosságú lehetőségeivel
1.1.6.
a XXI. századi nemzeti kihívások, kockázatok, veszélyek megelőzésének, gyors,
rugalmas lereagálásnak egyik legkorszerűbb szervezési, irányítási, együttműködési
modelljével, módszereivel és lehetőségeivel
2. A dolgozat megfelel-e a PhD értekezésekkel szemben támasztott formai és szakmai
követelményeknek?
2.1. Megállapítottam, hogy az alábbi formai követelményeket teljesíti az értekezés illetve a
kapcsolódó tézisfüzet:
2.1.1.
a doktorjelölt és témavezetőjének nevét;
2.1.2.
az értekezés címét;
2.1.3.
a tudományos probléma megfogalmazását;
2.1.4.
a kutatási célokat;
2.1.5.
a kutatási módszereket;
2.1.6.
az elvégzett vizsgálat eredményeként a fejezetenkénti következtetéseket és ajánlásokat;
2.1.7.
az összegzett következtetéseket;
2.1.8.
az ajánlásokat és javaslatokat;
2.1.9.
az új tudományos eredményeket;
2.1.10.
a kutatási eredmények gyakorlati felhasználhatóságát;
2.1.11.
a doktorjelöltnek a témakörből készült publikációs jegyzékét;
2.1.12.
az irodalmi hivatkozások bibliográfiai adatait az értekezés végén és a szövegben az
utalásokat a forrásművekre;
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2.1.13.

az értekezés illetve a tézisfüzet terjedelme igen jelentős, ami bár szokatlan, de mégsem
minősíthető ellentétesnek a tudományos értekezések tudományosságával. A jelentős
méret alapvetően betudható annak, hogy a dolgozat átfogása igen széleskörű és ebben
meglehetősen egyedi. A biztonságot illetve a nemzetbiztonságot nagyon sok
megközelítésből és nagyon alaposan mutatja be, ami egyik kiemelhető erénye az
értekezésnek.

2.2. Megállapítottam, hogy az alábbi szakmai követelményeket teljesíti az értekezés:
2.2.1.
A pályázó önálló problémafeltáró, kísérletező, elemző és rendszerező, kreatív
kutatómunkára alkalmas, az értekezéssel kapcsolatos témakörben mélyreható
ismeretekkel rendelkezik és azokat alkotó módon képes felhasználni, alkalmazni:
2.2.1.1.
az önálló problémafeltárás érvényesül, mivel igen sok, egymást kiegészítő, igazoló
problémakört elemez és értékel
2.2.1.2.
az elemző és rendszerező kutatómunka az értekezés jellemzője, mivel a fejezeteket,
ezeken belül az alfejezeteket rendszerben kezeli, bevezeti, elemzi, kiegészíti, a
gyakorlati hírekből kézzelfoghatóvá és napi aktualitássá varázsolja
2.2.1.3.
a témában folyamatosan érzékelhető a mélyreható és átfogó ismeret illetve az
alkalmazási gyakorlat felismerése és bemutatása
2.2.1.4.
a mélyreható ismeretek alkotó módón történő felhasználását az értekezésben
megfogalmazott fejezetenkénti és összegzett következtetések valamint javaslatok
igazolják széleskörűen
2.2.2.
a téma logikus és áttekinthető rendszerezésben, a tudományszak korszerű szintjén kerül
kifejtésre azzal, hogy a témának a kívánatos társadalmi közvetlenségét a tudományosság
értékeit nem csökkentő mértékben és jelleggel a közérthetőség valamint a hétköznapok
média környezetébe helyezéssel éri el.
2.2.3.
összefoglalja és értékeli a kutatási témával kapcsolatos szakirodalmat,
2.2.4.
meghatározza meg a kutatási célkitűzéseit, melyek egyben, nagyrészt hipotézisek is,
2.2.5.
bemutatja a vizsgálati módszereit és következtetéseit valamint az új tudományos
eredményeit, továbbá az értekezés gyakorlati alkalmazási lehetőségeit;
3. Az értekezés tervezete tartalmaz-e új tudományos eredményeket?
3.1. A doktori értekezésben jeltős számú új tudományos eredmény szerepel, melyet az értekezés
nagy átfogása indokolhat. Viszont célszerű átvizsgálni az új tudományos eredményeket az
esetleges összevonások és egyes eredmények újdonságának ismételt felülvizsgálata miatt.
Mindemellett az új tudományos eredmények száma jelentős.
4. Javasolja-e a PhD értekezés tervezetének további eljárásra bocsátását újabb műhelyvita
nélkül?
4.1. A fentiek alapján javaslom a PhD értekezés tervezetének további eljárásra bocsátását, újabb
műhelyvita nélkül
Budapest, 2010. 04. 18.
Dr habil. B. Z. egyetemi docens, kinevezett főiskolai tanár
tanszékvezető
Rendőrtiszti Főiskola
Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Tanszék
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Budapest, 2010. április 27.
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