A KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL
TUDOMÁNYOS TANÁCSÁNAK
KIADVÁNYA

TARTALOMBÓL
Az iszlám alapú terrorizmus elleni
küzdelemről
Büntetőeljárás a terrorizmus árnyékában
Bűnmegelőzés az Európai Unióban
Csúcstechnológia alkalmazása a
hadszíntéren
Innováció a HM EI Zrt. tevékenységében
Phd Program–II. az íráskép-földrajz
A nemzetbiztonsági alapképzés
indításának és az oktatás első
szemeszterének tapasztalatai
A titkosszolgálatok történetéből

2006
2. szám

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
Bizottság elnöke:

Dr. Hamar Ferenc a KBH TKH vezetője

Bizottság tagjai:

Dr. Bagdi Mihály a KBH TT elnöke
Dr. Göndics Béla a KBH TT tagja
Dr. Izsa Jenő
Dr. Korsós László
Dr. Kobolka István a KBH TT titkára
Lenkey László PhD hallgató
Dr. Németh József
Tarján István PhD hallgató

Felelős kiadó:

Dr. Stefán Géza az MK KBH főigazgatója

Főszerkesztő:

Ledács Kiss Jenő

Tördelő szerkesztő:

Juth Marianna

Székhely:

Budapest

ISSN :

1785-1181

Postacím:

MK KBH Tudományos Tanács
1885 Budapest, Pf.: 25.
Telefon: 236-5111/ 24-301, 31-423 mellék
A PUBLIKÁLÁS FELTÉTELEI

- Elsősorban a honvédelemmel, ezen belül a nemzetbiztonsággal
összefüggő kérdéseket feldolgozó, elemző írásokat várunk. A kéziratokat
másfeles sortávolsággal, gépelve - floppyn is - kérjük a TT titkárához vagy az
SZB valamelyik tagjához eljuttatni a szerző neve, beosztása, rendfokozata,
lakcíme és telefonszáma feltüntetésével.
- A cikk, tanulmány, írás terjedelme lehetőleg ne haladja meg az egy ívet
(21-23 gépelt oldal).
- A közlésre nem kerülő cikkeket nem őrizzük meg, de a szerző kérésére
visszaküldjük.
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
2

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal
ÉRTÉKELÉSEK, ELEMZÉSEK, TANULMÁNYOK
Németh József
Az iszlám alapú terrorizmus elleni küzdelemről, titkosszolgálati
aspektusból ....................................................................................

5

Tanai Károly
A terrorizmus fundamentumát képező gazdasági-pénzügyi háttér
elleni küzdelem .............................................................................

22

Hautzinger Zoltán
Büntetőeljárás a terrorizmus árnyékában ......................................

32

Sallai János
Bűnmegelőzés az EU-ban ..............................................................

44

Jakus János
A nagyhatalmak válságkezelési technikái az 1956. évi
konfliktusokban .............................................................................

58

AKTUÁLIS
Hóka Miklós
A csúcstechnológia alkalmazása a hadszíntéren ...........................

71

KONZULTÁCIÓ
Kis-Benedek József – Szűcs László
Innováció a HM EI zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.)
tevékenységében ...........................................................................

85

Nagyné Dr. Szilvási Mária
Integrált monitoring termékek személyi és környezeti
távfelügyeleti feladatokra................................................................

103

DOKTORANDUSZOK FÓRUMA
Farkas László
Phd Program –II. az íráskép-földrajz kialakulása ..........................

118

Lenkey László
Katonák a drogfronton ...................................................................

130

3

Oldal
TITKOSSZOLGÁLATOK TÖRTÉNETÉBŐL
Szabó Ervin Antal
Vázlatok az orosz hírszerzés történetéből
Férfi, oldaltgombolós orosz ingben ..............................................

140

TUDOMÁNYOS ÉLET–KÉPZÉS
Izsa Jenő
A nemzetbiztonsági alapképzés indításának és az oktatás első
szemeszterének tapasztalatai .........................................................

148

HÍREK, ESEMÉNYEK, ADATOK
Szabó Ervin Antal
Összeállítás a külföldi sajtó nemzetbiztonsági kérdéseket érintő
cikkeiből
Dagesztánban megsemmisítették az Al-Qaida észak-kaukázusi
főképviselőjét ..................................................................................
A rezidentúrák kiszélesítése: a nyugatra vezető út? ......................
Operatív kémelhárítási igazgatóság Counterintelligence Field
Activity – CIFA...............................................................................
A kém-kő: Az FSZB leleplezte a brit ügynök-diplomatákat .........
Nyikolaj Patrusev: Partnerség a biztonságért 2006. 01. 18 ...........

159
160

Contents .............................................................................................

181

SZERZŐINK ......................................................................................

182

4

163
165
168

ÉRTÉKELÉSEK, ELEMZÉSEK, TANULMÁNYOK

NÉMETH JÓZSEF

AZ ISZLÁM ALAPÚ TERRORIZMUS ELLENI
KÜZDELEMRŐL,
TITKOSSZOLGÁLATI ASPEKTUSBÓL

Az utóbbi évek látványos terrortámadásai (New York, Moszkva, Isztambul, Madrid, Beszlán, London, Sharm el-Sheikh stb.) megmutatták a világnak,
hogy mennyire sebezhetőek a társadalmak, beleértve a legmodernebb nyugatiakat is. Láthatóvá vált az ilyen emberi cselekedetek és a természeti katasztrófák
(árvíz, szélvihar, földrengés stb.) kezelésére való felkészületlenségünk. A tragédiákat bemutató, kommentáló híradásokból rádöbbenhettünk arra is, hogy
felgyorsult és globalizálódott az erőszak végrehajtása során a tudás, a technika
használata. A kiélezett nemzetközi versenyben kíméletlen küzdelem, esetenként
véres harc folyik a stratégiai fontosságú gazdasági javakért, a politikai érdekérvényesítéséért, a kultúra terjesztéséért.
Az államok a megváltozott globális körülmények ellenére is tovább
folytatják a régi módon való kormányzást, nem engedik a kisebbségek vagy akár
népek, államalkotásra képes nemzetek autonóm érdekeinek érvényesülését és
sok esetben évszázados hagyományokat, társadalmi berendezkedéseket akarnak
máról holnapra megváltoztatni a demokráciára való hivatkozással. Történelmi
példák sokasága mutatja, hogy a társadalmak fejlődésének szakaszait nem lehet
átugrani, legfeljebb felgyorsítani. Ezért az erős hatalmi érdekérvényesítéssel rendelkező államok által kigondolt változások kierőszakolása sokszor a legmeghökkentőbb akciókra készteti az érintettek vagy a velük szimpatizálók köréből
kikerülő terroristákat. Tapasztalhatjuk, hogy az információs társadalmak túlbonyolított struktúrái viszonylag szerény ráfordításokkal1, meglepően egyszerű
eszközökkel és módszerekkel sikeresen támadhatóak.
Az utóbbi évek terrorcselekményeinek elemzése alapján megállapíthatjuk,
hogy ezeket egyre növekvő számban „ún.” puha célpontok (tömegközlekedési
1

Szakértői becslések szerint a szeptember 11-ei támadás 350-500 ezer, a Bali-szigeti 15-35 ezer, a
madridi 15 ezer USD-ba, a londoni pár száz GBP-ba került. The Economist, 2005.október 20. Rossz
helyen keresgélnek, in. MK Információs Hivatal, Nyugat-európai sajtószemle 2005.12.02. 9.p.
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eszközök; egészségügyi, kereskedelmi-, kulturális-, turisztikai-, vallási központok, iskolák stb.) ellen hajtották végre, esetenként több helyszínen egyszerre,
összehangolva (Madrid, London). A fentiekből az is kitűnik, hogy lehetetlen
mindenhol, minden időpontban, minden technika és minden módszer ellen
egyszerre védekezni, hiszen a terroristák alapvetően a nemzetközi migrációt, a
rosszul értelmezett politikai korrektséget, a demokratikus nyitottságot és a
szabadságjogokat kihasználva mérik csapásaikat. Ezért van nagyon fontos
szerepe a valós körülményeket figyelembe vevő kockázat-elemzésnek.
Természetesen előre tudható, hogy minden terrorakció nem hárítható el,
azonban kellő felkészültséggel, odafigyeléssel azok száma és hatásai csökkenthetőek. Sok terrortámadás sikeréhez a védelmi apparátusok, szakértők hiányos
ismeretei, a megfelelő tapasztalatok hiánya, a veszélyek alábecsülése, valamint
az együttműködésre kötelezett szervezetek, személyek közötti vetélkedések,
kommunikációs zavarok vezettek. Bár tudjuk, hogy a felmerülő gyanúk többsége alaptalan, a legképtelenebbnek tűnő eseteket is megfelelő szakmai alapossággal kell kivizsgálni. Ez nem azt jelenti, hogy az ekkor megszerzett adatokban
a későbbiek folyamán nem állhatnak be változások. Ezért, mint már több
korábbi tanulmányomban kifejtettem,2 folyamatos, esetenként vissza- visszatérő
elemző-értékelő munkára, valamint bizonyos szervezeti és gondolkodásbeli
megújulásra lenne szükség.
George Bush, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a 2001. szeptember
11-ei támadások óta eltelt 4 évben a terrorizmus elleni harcot tette az amerikai
biztonságpolitika prioritásává. Erre az amerikai törvényhozástól kapott felhatalmazást (Hazafias Törvény /Patriot Act/), mely alapján minden szükséges és
megfelelő erőt alkalmazhat olyan államok, nemzetek, szervezetek vagy személyek ellen, akik (amelyek) megállapítása szerint kiterveltek, jóváhagytak, végrehajtottak vagy segítettek terrortámadásokat. A XXI. század elején úgy tűnik
bárhol, ahol a terrorizmus problémája merül fel a világon, annak megoldására
elsősorban katonai eszközökkel, sőt esetenként háborúval törekszik az Amerikai
Egyesült Államok. Az Irak elleni invázió éppúgy felkorbácsolta az indulatokat
és elősegítette az iszlám alapú radikális terrorizmus térhódítását, mint Afganisztán szovjet elfoglalása 1979-ben, majd az 1990-es évektől kialakult északkaukázusi válság orosz érdekek alapján történő kezelése. Bár, az is köztudott,
hogy a jelenleg leginkább ütőképes iszlám terrorcsoportok felállítását, kiképzésének megszervezését, támogatását éppen Zbigniew Brzezinski nemzetbiztonsági főtanácsadó javaslatának megfelelően hajtották végre az amerikaiak az
1980-as évek közepén Pakisztánban, az ún. Korán iskolákban (madraszák). Az
amerikai vezetés stratégiai célja a Szovjetunió totális világháború nélküli
2

Németh J.: A HM és MH terrorveszélyeztetettségének értékelése, KBH Szakmai Szemle 2002. 1. sz.
Németh J.: Terrorizmus, terroristák, terrorelhárítás gyakorlati szemmel, KBH Szakmai Szemle 2003.
2. sz.
Németh J.: „Szakmai Útmutató” a terrorizmus elleni harchoz, KBH Szakmai Szemle 2005. 1. sz.
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felszámolása volt. A destabilizálása érdekében minden eszközt, módszert és erőt
bevetettek. A szovjet birodalom erjedését meggyorsították az afgán és nemzetközi mudzsahedin harcosok, akik sikerei miatt, a teljes vereség elkerülése érdekében, 1989-ben a szovjet csapatok kivonultak Afganisztánból. Ennek következményeként az afganisztáni kommunista rezsim 1992-ben összeomlott, az
addig szövetséges hadurak, valamint fegyvereseik a tálib mozgalom elterjedése
és a gazdasági érdekellentéteik miatt egyre többször keveredtek egymással véres
harcokba. Az egyébként is gyenge központi hatalom teljes szétesése, a lokális
hatalmi centrumok önállósodása és a totális káosz következményeként geopolitikai vákuum keletkezett a térségben. Természetesen az iszlám függetlenségi
eszmék térhódítása nem állt meg a Szovjetunió határainál, hanem gyorsan
átterjedt területére, mivel tagköztársaságai közül sokban élnek iszlám vallású
személyek nagy tömegei. A Szovjetunió felbomlását követően legtöbb alkalommal az Orosz Föderáció észak-kaukázusi (Csecsenföld, Ingusföld stb.), valamint
a közép-ázsiai volt szovjet köztársaságok közül Üzbegisztán, Kirgízia és Tádzsikisztán területein követtek el robbantásos merényleteket és túszszedéseket.
Szélsőséges iszlám harcosok jelenleg az afgán tálibok hatékony közreműködésével Kirgizisztán és Üzbegisztán határvidékén kalifátust kívánnak létrehozni
a hajdani kokandi kánság3 területén.
Az amerikai erők közel-keleti jelenlétét már
az iraki akciókat megelőzően is hatalmas
ellenszenv övezte az iszlám világban. Oszama
bin Laden 1996-ban kiáltványt tett közzé,
melynek címe: „Felhívás a szent háborúra, a
két szent hely (Mekka és Medina) földjét
elfoglaló amerikaiak ellen: űzzétek ki az
eretnekeket az Arab-félszigetről!” volt. Ezt a
felhívást 1998-ban az egyiptomi Dzsamáat alIszlamíja, a pakisztáni Dzsamáat ul-Ulamá és
a kasmíri, indiai Harakat ul-Mudzsahedín
nevű terror-szervezetek is aláírták. Eközben, illetve azóta több iszlám vallási
vezető is adott ki fatwát, azaz vallásjogi döntést hozott, mely szent kötelességévé
tette valamennyi követőjének a hitetlen megszállók (elsősorban az amerikaiak és
a zsidók) elleni harcot. Az al-Kaida teoretikusának és egyben második emberének tekintett egyiptomi Ajman az-Zavahri is több alkalommal fenyegette már
meg az Amerikai Egyesült Államokat és szövetségeseit. További rombolásokat
helyezett kilátásba a nyugati világban, főleg az Amerikai Egyesült Államokban
és Nagy-Britanniában, ha nem teljesítik követeléseiket. „Ami pedig a keresztes
szövetséghez tartozó országokat illeti, békét ajánlottunk nektek, ha elhagyjátok
az iszlám földjét. Nem is álmodhattok biztonságról, amíg nincs biztonság Palesz3

A Ming üzbégek által a Fergániai-medence és Taskent környékén 1710-ben alapított közép-ázsiai
állam. Az Orosz Birodalom 1875-ben annektálta. Magyar Nagylexikon XI. kötet, Magyar
Nagylexikon Kiadó ,Budapest, 2000. 180. p.
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tinában és ameddig valamennyi hitetlen hadsereg vissza nem vonul Mohamed
földjéről.” Legutóbb ismét Laden figyelmeztette Amerikát, hogy „A támadások
előkészületei folyamatban vannak és otthonaitokban fogjátok érezni azokat,
amint az előkészületek Isten akaratából befejeződnek”4. Egyben hosszú távú feltételes tűzszünetet ajánlott az amerikai népnek, hogy elősegítse Irak és Afganisztán újjáépítését. Ezzel úgy tűnik időt akar nyerni, hogy visszaszerezhesse a
túlságosan önállóvá vált és megerősödött iraki szárny
vezetőjétől, Abu Musz’ab al-Zarqawi-tól a szervezet
stratégiai vezetését. Mindketten teokratikus államban
kívánják egyesíteni az összes muszlim területet. Azonban
másként gondolják a megvalósítást. Ladennak elsősorban
a nyugati országokban voltak eddig a célpontjai (USA,
Madrid, London), míg Zarqawi a Nyugattal szövetségben
álló arab (pl.: szaúd-arábiai, jordániai, iraki stb.) rendszerek megdöntését tűzte ki.
A vallási vezetők döntéseinek szövegét, a terrorista vezetők üzeneteit, a
kiképzési útmutatókat, valamint a robbanóanyagok és szerkezetek elkészítéséhez
szükséges ismereteket korszerű módszerekkel terjesztik. Elektronikus körlevélként vagy videokazettán küldik szét, illetve az adott szervezetek internetes honlapján olvashatóak, valamint különböző arab nyelvű TV-k (pl.: al-Arabíja, alDzsazíra) hírműsoraiban kerülnek leközlésre. Az üzenetek, kinyilatkoztatások
elsősorban a tömegekhez szólnak és nyilvánosan alkalmasak az érzelmek felszítására, valamint a nyugati társadalmak félelemérzetének folyamatos fenntartására
vagy növelésére. Általában rövidek, hatásosak, kegyetlen tartalmuk, előadásmódjuk miatt vezető hírekké válnak (életükért könyörgő foglyok, majd lefejezésük
stb. bemutatása).
A világ jelenleg legerősebbnek tartott, stratégiai mértékű fenyegetést hordozó terrorszervezete, amelynek létszáma még megközelítőleg sem ismert, az
al-Kaida. Nem hierarchikusan felépülő vagy önkéntes, spontánul akciózó szervezet, amelynek kiábrándult személyek a tagjai, hanem olyan fanatizált iszlám-hívők alkotják, akik nem rettennek vissza a korlátlan rizikótól sem. Éppen ezért
nem lehet tudni, hogy eddig hány al-kaidás vagy velük szimpatizáló személy
esett el a különböző hadszíntereken folyó harcokban, a végrehajtott pokolgépes
merényletek során. Hány esett fogságba, illetve a szervezet „sikerein” felbuzdulva hányan léptek a helyükbe, hogy elérjék az áhított mártírhalált. Nincs jellemző társadalmi réteg-osztály megkötöttség. Fő támaszpontjuk az afganisztáni
Tora-Bora barlangrendszer amerikaiak által történt megtámadása és részleges
elpusztítása óta a korábban egy helyre koncentrált terrorszervezet harcedzett
tagjai5 szétszóródtak a világban. Többen közülük azonban nem menekültek
messzire. Pakisztán sűrűn lakott nagyvárosaiban kerestek és találtak menedéket.
4
5

Népszabadság Online 2006. január 19.
Zömüket arabok, valamint csecsen, üzbég, pakisztáni nemzetiségű harcosok képezték.
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2003 végétől kezdtek visszaszivárogni a független törzsi területekre, elsősorban
Észak- és Dél-Vazírisztánba, ahonnan kiindulva gyakran hajtanak végre támadásokat az afganisztáni kormányerők és szövetségeseik ellen. Az al-Kaida rejtőzködő önálló csoportok laza hálózatából áll, egymáshoz alapvetően már csak a
név közös használata kapcsolja őket. Ebből adódóan rendkívül rugalmasak és
mobilak. Működésükhöz, akcióikhoz általában nem igénylik a központ támogatását, jóváhagyását. Kezdeményezéseik alacsony szintről indulnak a helyi parancsnokok irányításával. Jól konspirálnak, időnként titkosszolgálati eszközökkel, módszerekkel dolgoznak. Jelenleg alkalmazott stratégiájuk két részből
tevődik össze. Az első a frontvonalban – Afganisztán, Irak, Pakisztán – folytatott harc, a második terrorakciók szervezése a nyugati államokban, Oroszországban, valamint az általuk kollaboránsnak tekintett muszlim kormányok területein
(Jordánia, Pakisztán, Szaúd-Arábia, Törökország). Az al-Kaida rendelkezésére
álló pénzeszközök döntő többsége a vahabita (a legharcosabb iszlám ág) vallási
alapítványoktól, Szaúd-Arábiából és az Öböl-államokból származik, melyek
egyébként is nagy összegekkel támogatják az iszlám vallás terjesztését. Ezen
kívül jelentős összegeket kap a mozgalomgyűjtések és egyes személyek adományaiból. Természetesen nem zárhatóak ki az Afganisztánban és Pakisztánban
folytatott kábítószer termelésből származó bevételek, csakúgy, mint a túszejtésekből kapott váltságdíjak sem. A pénzek eredetéből következik, hogy nagy
részüket nem kell tisztára mosni, mert legális forrásból származnak. Ezenkívül
nagy szerepet kap náluk az ún. hawala6-ügyletintézés, csakúgy, mint a futárokkal való készpénztovábbítás. Így a fejlett nyugati országok által hozott korlátozó
pénzügyi intézkedések nagyrészt hatástalanok maradtak.
Az európai országokban7 (Franciaország: 4,55 millió, Németország: 3,05
millió, Albánia: 2,5 millió, Szerbia-Montenegró: 2,3 millió, Nagy-Britannia:
1,63 millió, Bosznia-Hercegovina: 1,61 millió, Spanyolország: 1,01 millió fő
stb.) több milliós nagyságrendben – Timothy M. Savage amerikai kutató szerint
23 millióan8 – élnek iszlámhívők. A muzulmán országok ötvenes évektől tartó
függetlenedési folyamata következtében egyre növekvő számban vándoroltak
nyugatra muszlimok. Rendszerint egykori gyarmatosítóiknál vagy szövetségeseiknél kerestek új otthont.9 Számuk az utóbbi 30 évben jelentősen megnö6

7
8

9

Informális pénzátutalási rendszer, ahol a megbízó egy helybeli Hawala ügynöknél befizeti az
átutalandó összeget. Kap egy referencia számot vagy kódot, amit továbbít a címzettnek, aki ezzel a
Hawala helyi képviselőjénél hozzáfér az átutalt összeghez. A megbízást felvevő ügynök a
kifizetendő összegről, valamint az azonosító számról, kódról értesíti partnerét. A kifizetéssel az üzlet
lezárul. A rendszer mindkét irányba működik, mivel az üzletben részt vevő kereskedőknek egy
közös pénzalapjuk (Pool) van, amiből az egyes kifizetéseket teljesítik.
Oroszország és Törökország kivételével.
Cotidianul, 2005. november 13. Gelu Trandafir - Manola Romalo - Marius Draghici-Valentina PopCristian Patrasconiu: Európa kineveli az iszlám fiait, Információs Hivatal Nemzetközi Sajtószemle
2006. különkiadás 20. p.
Indiából, Pakisztánból és Bangladesből Nagy Britanniába; Algériából, Marokkóból és Tunéziából
Franciaországba; Indonéziából és Surinaméből Hollandiába; Albániából Olaszországba; Törökországból Németországba.
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vekedett. Nyugati szociológiai kutatások azt is kimutatták, hogy súlyos identitási
problémáik miatt egyre több fiatal a vallást és nem az etnikumot és a nyelvet
tartja hovatartozásának alapjának. Egyfajta „reiszlamizálódás” megy végbe közöttük. Általában sokkal gyorsabban reagálnak az egyetemes muszlim közösséget érintő nemzetközi eseményekre (pl.: palesztin-izraeli konfliktus, irakiamerikai háború stb.), mint a saját helyzetükkel (munkanélküliség, lakhatás,
oktatás, orvosi ellátás stb.) összefüggő problémákra. Az európai muszlimok egy
része (több ezerre teszik számukat) készen áll arra, hogy az államról és a társadalomról alkotott elképzeléseit (az ősi iszlám rend, mint egyetlen legitim államés társadalomforma helyreállítása), minden áron keresztülvigye, az erőszaktól
sem visszarettenve, akár szélsőséges akciókat is végrehajtva. Ezáltal ők egy
olyan világközösség tiszteletre méltó tagjaivá válnak, amely a „Nagy Sátán”
ellen harcol.
Európa gyorsan iszlamizálódó nagyvárosaiban évek óta folyamatosan növekszik a politikailag motivált erőszakos cselekmények száma (pl. Theo van
Gogh holland filmrendező meggyilkolása10, etnikai-vallási zavargások). Az érintett országokban élő bevándorolt, illetve másod- és harmadgenerációs muszlim
népességek számát nemcsak a magas népszaporulatuk, hanem a különböző
okokból (házasságkötés, vallási megvilágosodás, divatos szubkultúrák elleni
lázadás, anyagi helyzet javítása stb.) iszlám hitre áttért őshonos állampolgárok
több tízezres tömege is növeli.
A legtöbb országban „szociális és gazdasági függöny” választja el a mígránsokat és leszármazottaikat a többségi társadalomtól. Nyugat-Európában a
multikulturalizmus eszméjének térhódítása beilleszkedésük helyett gettósodásukat, szegregációjukat (Vö. Franciaországban 2005. október 27-én, fiatal arab
bevándorlók által kirobbantott, több hétig tartó lázadás) segítette elő. A muszlim
közösségek megkapták a függetlenség jogát, de ezzel elszakadtak a társadalomtól. Magas körükben a munkanélküliség és képzettségi szintjük is nagyon alacsony, ezért egy részüknek a bűnözés biztosítja a megélhetését és vigasztalásul a
harcias iszlámban keresik identitásukat és orientációjukat. Vezetőik azonban
többségében a művelt elit tagjai közül kerülnek ki.
Az újonnan bevándorlók, menekültek11 egy része középkori értékeket,
szokásokat és törvényeket hoz magával, amit új társadalmi környezetükben is
igyekeznek gyakorolni, érvényesíteni (muszlim lányok megölése keresztény
férfivel való szerelmi kapcsolat, tradicionális ruhaviselet elvetése miatt stb.).
10

11

Hollandiában született, főiskolát végzett, marokkói származású személy –Mohamed Bouyeri- volt
az elkövető.
A státuskérelmezők személyazonossága sokszor nem ellenőrizhető. A kibocsátó országokból nem
állnak rendelkezésre személyazonosításra alkalmas okmányok mintái, az arab és távol-keleti
nevek használata, átírása nem egységes. A kérelmezők jelentős része okmányok nélkül, embercsempész szervezetek közreműködésével érkezik az Európai Unió területére vagy hamis iratokkal,
adatokkal regisztráltatja magát a hatóságoknál.
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Ez kedvező helyzetet teremt a terrorista szervezetek toborzóinak, akik
későbbi céljaiknak megfelelően radikalizált, zárt közösségekbe (mecsetek, imaházak, iskolák stb.) irányítják őket. Itt az „igazi iszlámértékek” szerint – öngyilkos merényletekre12 és az amerikaiak, valamint zsidók elleni harcra, a hitetlenekkel való egyetlen kapcsolatra, mely „a kardé és a véré”- folyik nevelésük,
oktatásuk. Elsősorban a tudatlan, kiforratlan személyiségű, talajvesztett fiatalokhoz szólnak, azt hirdetik, hogy senkitől sem kell engedélyt kérni a „dzsihád”ban való részvételhez, mert ez csak védelmi harc a közösség megmentésére,
amelyhez önkéntesekre13 van szükség. A hivatalos szervek által lefolytatott vizsgálatok eredményeként többek közt az is kiderült, hogy a szeptember 11-ei merénylet résztvevőinek egy része a hamburgi mecset közösségéből (Németországban tanuló vendég diákok) került ki. Rávilágított arra is, hogy mekkora nehézséget okoz az ún. láthatatlanok kiszűrése, akik a célország szülötteként (pl.:
pakisztáni bevándorlók Nagy-Britanniában született gyermekei, akik már brit
állampolgárok) akadálytalanul léphetik át annak határát, gond nélkül mozoghatnak határain belül és könnyedén beférkőzhetnek bárhova. (A londoni terrortámadásokat elkövető személyek a brit társadalomban szocializálódtak – itt
születtek, jártak iskolába, sportoltak, dolgoztak –. NJ)
Szintén nagy problémát jelentenek az európai származású, iszlám hitre
áttért radikális személyek is. Ezzel a biztonsági kihívással csak az elmúlt év
végén – 2005. november 9-én – szembesült a nyilvánosság, amikor Muriel
Degauque vallon származású, iszlám hitre áttért, 38 éves, belga állampolgár öngyilkos merényletet követett el Irakban. (A hölgy 2001-ben, valószínűsíthetően
a nyugati értékrendből való kiábrándultsága és az egymást követően arab személyekkel fenntartott szerelmi kapcsolatai együttes hatására lett iszlám hívő. Szülei
és ismerősei szerint bigottan vallásossá vált. – NJ)
Mudzsahedinné, „szent harcos”-sá való kiképzésüket Pakisztánban,
Afganisztánban, Szudánban, Jemenben stb. végzik. Azon személyek, akik nem a
helyi vagy a meghívott radikális vallási vezető elképzeléseinek megfelelően
cselekszenek, tevékenykednek, pszichológiai nyomásnak, tettlegességnek, sőt
esetenként gyilkosságnak vannak kitéve. Ezen kívül egyes szent helyek a
terroristák pihenő és egészségügyi ellátó helyeként, fegyver- és robbanóanyag
raktárként, valamint biztonságos találkozási pontként is funkcionálnak.

12

13

A kiválasztott jelöltek általában fiatal, szegény, gyakran menekülttáborokból érkező személyek.
Kettős jutalmat kínálnak nekik. Egyet a túlvilágon, az aprólékosan ecsetelt paradicsomi gyönyörök, a másikat ezen a világon, a hozzátartozóknak biztosított anyagi javak (pl.: jutalom, életjáradék, ingatlan) formájában.
Az amerikai West Point-i Katonai Akadémia Terrorizmus Elleni Központja által a közelmúltban
publikált tanulmány szerint az Irakban és Afganisztánban harcoló terroristákkal munkaszerződést
kötnek vezetőik. Ebben meghatározzák a bevethetőség kritériumait és a járandóságokat (fizetés,
szabadság stb.) is.
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A fentiekből tehát nem gondolhatjuk azt, hogy a terrorszervezeteknek a
többi terrorizmus elleni harcban aktívan és passzívan részt vevő ország, köztük
hazánk soha nem lesz a célpontja. A terrorfenyegetettséget a geopolitikai helyzet, a külpolitikai orientáltság, a szövetségi politika és a legális vagy illegális
úton érkező muszlimok céljai (tanulmányok folytatása, üzleti tevékenység, munkavállalás, házasságkötés, családegyesítés, családlátogatás, sport, turizmus, bűnözés stb.), közösségük radikalizálódásának mértéke és életkörülményeik határozzák meg. Ezt a helyzetet tovább bonyolítja, hogy a számításba jöhető terrorcsoportok lokális, nemzeti, szubregionális vagy globális szinten tevékenykednek.
Közismert, hogy a Magyar Köztársaság főként NATO és EU tagságából
eredően szerepet vállal a nemzetközi békemissziókban (jelenleg nyolc térségben, megközelítőleg 1000 főt állomásoztat folyamatosan külföldön), több alkalommal engedélyezte légterének, repülőtereinek hadműveleti célú NATO felhasználását, illetve területének logisztikai és kiképzési célzatú igénybevételét.
Ebből adódóan főleg külföldön szolgálatot teljesítő katonáink, rendőreink vannak kitéve alkalmazási körzeteikben terrortámadások veszélyének, mivel esetenként a helyi lakosság nem a barátot, a segítségnyújtót, hanem a megszállót
látja bennük.
Ezen kívül a nemzetközi és a hazai tapasztalatok egyaránt azt mutatják,
hogy a különböző szélsőséges nemzetközi csoportok, szervezetek (pl.: a
szunnita palesztin Harakat al-Mukavama al-Iszlamíja /HAMASZ/, az egyiptomi
Dzsamáat al-Iszlamíja, az algériai Groupe Islamique Armée /GIA/) szoros kapcsolatot építhetnek ki a külföldön élő honfitársaik diaszpórájának általuk gondosan kiválasztott, megbízható tagjaival. Ők az adott országban egy potencionális háttérbázist alkotnak bármilyen később végrehajtandó akcióhoz.
Jelenleg nincsenek arra utaló információk, hogy Magyarország vallási
vagy politikai szélsőséges szervezetek konkrét, kiszemelt célpontja lenne, de a
terrorista támadások potenciális veszélye mindig fennáll. Fontosnak tartom azt is
megjegyezni, hogy Magyarországon él Közép-Európa legnagyobb lélekszámú
(mintegy 70-130 ezer főre tehető) zsidó származású népessége. Jelentős részük
Budapest szívében, az V., VI., VII. és XIII. kerületben koncentrálódva él. A VII.
kerületben találhatóak legnagyobb vallási és kulturális központjaik, zsinagógáik
(Rumbach Sebestyén, Kazinczy és Dohány utca). A Belső-Erzsébetváros környékén több nagy forgalmú közlekedési csomópont is található. Ezen kívül
zsidó származású budapestiek jelentős számban élnek még a belső-budai kerületekben (I.,II.,XII.) is. Ugyancsak növeli a kockázati tényezőket az a körülmény
is, hogy egyre több zsidó vallási ünnep (pl.: a Hanuka) kerül nyilvános helyszíneken (pl.: Nyugati-tér, Parlament előtt) megrendezésre, ahol viszonylag nagy
tömegben gyűlnek össze a zsidó kultúrát követő személyek a világ minden tájáról. Szintén biztonsági kockázatot jelentenek a Duna-Plázában, a most épülő
12

Foka-öbölbeli lakóparkban megvalósított tőkebefektetéseik, csakúgy, mint a
Belső-Erzsébetváros, mint régi zsidó negyed felújítására irányuló törekvésük.14
A különböző merényletekkel, robbantásokkal kapcsolatos elemzések azt
mutatják, hogy a terrorista szervezetek akcióit bármi kiválthatja. Ez lehet egy
nekik nem tetsző nemzetközi szerződés aláírása vagy a válságkezelő műveletekben való részvétel, az ott végzett tevékenység, diplomáciai látogatás, nemzetközi konferencia, esetleg az adott országban élő vagy ott tartózkodó
muszlimok15 elleni bármilyen hatósági vagy lakossági fellépés és az ezek során
őket ért méltánytalanságok vagy azok orvoslásának hiánya. Természetesen az
élet ezen kívül még sok más példát is produkálhat (lásd: Mohamed prófétáról a
nyugati országokban és nálunk a Népszabadságban, valamint a Magyar Hírlapban publikált karikatúrák hatásait)16.
Ennek ellenére egy-két témát kutató vezető hazai szakértő szerint
Magyarországnak nincs komoly terror veszélyeztetettsége. Elméletüket a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem által 2005. novemberében szervezett „A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem időszerű társadalmi, katonai és rendvédelmi
kérdései” című konferencián fejtették ki. Az amerikai National Memorial
Institute for the Prevention of Terrorism (MIPT) intézet autentikus adatait
– 2001. szeptember 11-től kezdődően 2005-ig bezárólag – az elkövetett merényletek földrajzi körzete, a cselekmények és a halálos áldozatok száma alapján
elemezték. Ebből vonták le azt a következtetést, hogy hazánknak igazából nincs
ilyen irányú kockázata, mert a vizsgált időszak alatt itt nem volt halálos
áldozatot követelő politikai célzatú merénylet, robbantás. Kelet-Közép-Európán
belül alapvetően Koszovó és Bosznia-Hercegovina, illetve a velük határos területek voltak csak a terrorista jellegű cselekmények által érintve17. Az itt működő
különböző terrorcsoportok, szervezetek tevékenysége azonban mindvégig megmaradt helyi szinten, annak ellenére, hogy lehetőségeiket tekintve szubregionális
14

15

16

17

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy minden előzmény nélkül 1991. december 23-án - az orosz
zsidók Magyarországon keresztül Izraelbe történt kivándorlása során - pokolgépes támadás érte az
őket szállító konvojt a Ferihegyi gyorsforgalmi úton, melynek következtében csak a szerencsének
köszönhetően nem voltak halálos áldozatok. Az akció következtében kettő, biztosítási feladatot
végző rendőr súlyosan, négy kivándorló pedig könnyebben megsebesült. Németországban 2002ben követtek el zsidó célpontok ellen arabok támadásokat.
A Magyarországon élő iszlám közösség lélekszáma mintegy 15 ezer főre tehető, melyből több
ezren már - különböző jogcímeken - magyar állampolgárságot vagy letelepedési engedélyt kaptak.
Többségük lényegében integrálódott a társadalomba. Bár Magyarországon 1916-tól elismert vallás
az iszlám, az őshonos magyar állampolgárok között nem tudott jelentős bázisra szert tenni. A
hazánkban élő muszlimoknak jelenleg három hivatalosan bejegyzett egyháza működik: a Magyar
Iszlám Közösség, a Magyarországi Muszlimok Egyháza, valamint az Iszlám Egyház.
Az iszlám országok szegény lakosságának döntő többségénél a vallás még mindig túl nagy
szerepet játszik. Ezért jelképeik nem kellő tisztelettel való kezelése, megsértése esetén könnyen
mozgósíthatóak erőszakos akciókra.
Tálas Péter: A terrorizmus elleni küzdelem néhány dilemmájáról – kézirat, a kelet-közép-európai
térségben 221 merényletet követtek el, ebből 197-et Koszovó és Bosznia-Hercegovina térségében,
az összes halálos áldozat (37) közül 36 innen került ki.
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mértékű tevékenységre képesek. (Egyes külföldi szakértők szerint csak a Bosznia-Hercegovinában élő „alvó” potencionális terroristák18 száma akár tízezer fő
is lehet.)19 Értékelésük szerint a hazai biztonsági szervek „túldimenzionálják” a
terrorizmus problémáját.
Úgy tűnik tudományos kutatóink egy részének elkerülte figyelmét a Pentagon szóvivőjének 2001. szeptember 23-án a Newsday című újságnak adott
nyilatkozata, mely szerint: „Nem tudtuk, hogy az a repülőgép felénk tart és
kétlem, hogy keddet (szeptember 11.) megelőzően bárki ehhez hasonlót előre
láthatott volna”. A konferencián mások a terrorizmus elleni fellépés katonai
dimenzióját boncolgatták. Egyesek kisebb szervezeti változtatások és új fegyverzetek beszerzésével képesnek tartják a magyar haderőt ilyen feladatok végzésére. Később kiderült, hogy ezen alapvetően a terroristák telefonjainak lehallgatását, ezáltal búvóhelyeik felderítését, légi csapások célpontjainak kijelölését
és azok nehézfegyverzetekkel (repülőbomba, rakéta) történő megsemmisítését
vagy a szervezetben résztvevő személyek kommandó akcióval való elfogását
gondolják.
Ezek a módszerek viszont véleményem szerint alapvetően nem Magyarországon, hanem a különböző katonai missziókban és háborús hadszíntereken a
különleges egységek által végrehajtható vagy végrehajtandó feladatok megoldásához szükségesek. Ez az afganisztáni és az iraki háborúkban egyes terrorelhárítási akciókban egyértelműen bebizonyosodott. A katonai akciók sikeres megtervezéséhez és megvalósításához ugyanis
pontos és friss hírszerzési adatokra van
szükség szemben a pakisztáni Domadola
falu ellen 2006. január 13-án az amerikaiak
által végrehajtott légi csapással, amit a
célház körzetében felerősödött mozgás
váltott ki. A négy feltételezett terrorista
mellett 13 pakisztáni személy, köztük nők
és gyermekek is áldozattá váltak.
Természetesen a kutatók jelentős részének nem lehet rálátása a magyarországi titkosszolgálatok terrorelhárításban végzett prevenciós tevékenységeire
(felderítés, feldolgozás, játszma, kiszorítás, kiutasítás stb.). Ezekről csak nagy
ritkán kerülnek nyilvánosságra részinformációk, ami – tekintettel a speciális
szolgálatok műveleti érdekeire – érthető is. Azonban azt tudniuk illene, hogy a
terrorista személyek felderítése, azonosítása az első, a legfontosabb és egyben a
legnehezebb feladat, ami csak a titkosszolgálatok erői, eszközei, módszerei
18
19

Sokan közülük harctéri érdemeik elismeréseként bosznia-hercegovinai állampolgárságot kaptak.
Večernji List, 2005. november 7., Miroslav Vasilj: Bosznia-hercegovinai csoport támadásterve a
Fehér Ház ellen, in: MK Információs Hivatal, Délkelet-európai sajtószemle, 2005.12.09. 7.p.
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komplex alkalmazása mellett lehetséges. Ez pedig a hatályos magyar törvények
alapján egyértelműen titkosszolgálati műveleti feladat. Utána következhetnek
csak a további lépések. Kitekintve a világba, érzékelniük kellene a politikai és
földrajzi helyzetből adódó váratlanság, mint motivációs tényező veszélyét.
Tanulhatnánk a más országok által elkövetett hibákból. Spanyolország 2004-ig
elsősorban az Euskadi ta Askatasuna (ETA), míg Nagy-Britannia 2005-ig az Ír
Köztársasági Hadsereg (IRA) által esetleg végrehajtandó terrorakciók felderítésére, megakadályozására koncentrált. Franciaország pedig hiába ellenezte határozottan az Irak elleni háborút, mégis az iszlám jellegű terror-szervezetek egyik
potenciális célpontjává vált. Ezekből a körülményekből, jelenségekből látható,
hogy az iszlám terrorizmus társadalmi-kulturális jelenség, mely következménye
az iszlám vallású népek hosszú évtizedek óta tartó válságának, amit a zsidó-keresztény elnyomás váltott ki (Izrael, Koszovó, Csecsenföld). Ennek a válságnak
máig ható történelmi, társadalmi, kulturális és gazdasági okait a titkosszolgálatokkal, rendvédelmi szervekkel karöltve, közösen kellene mélyrehatóan, a fejlődés tendenciáit figyelembe véve elemezniük a tudományos kutatóknak, tekintet nélkül a különböző feladatokra, nézőpontokra és a meglévő ellenérzésekre,
valamint érdekellentétekre.
Ezért úgy gondolom, körültekintőbben kellene állást foglalniuk vagy azt
átgondoltabban továbbítani a politikai döntéshozók felé. Nekik is az ország
biztonsági helyzetének erősítése kellene, hogy az elsődleges szempont legyen,
nem pedig egy új felkapott divatszakma – terrorizmuskutatás – elméleteinek alapos kritika és kritérium nélküli művelése.
A jelenlegi nemzetbiztonsági eszközök – tulajdonképpen csak az állami
fenyegetések ellen felelnek meg – kevésbé hatékonyak egy olyan ellenséggel
szemben, amelynek nincs nemzete, országa, amely ellen konkrétan fel lehetne
lépni. A nyugati kultúra és üzleti hálózatok globális elterjedése nemcsak a szélsőséges, fundamentalista terrort váltotta ki, hanem a maga módján megkönynyítette az olyan szervezetek, mint az al-Kaida elterjedését is, és hozzájárult
hatékonyságuk növeléséhez. A közelmúlt terrorszervezetei általában világos,
konkrét politikai célokkal, követelésekkel rendelkeztek és óvakodtak civil
állampolgárok tömeges lemészárlásától, mert elvesztették volna szimpatizánsaik
nagy részét. Ezzel szemben az új iszlám jellegű szervezetek, mozgalmak – köztük az al-Kaida – célja az egész nyugati kultúra fenyegetése, megsemmisítése és
globális kalifátus létrehozása. Ennek elérése érdekében pedig megengedhetőnek
tekintenek minden eszközt – még a tömegpusztító fegyverek – bevetését is.
Ebből adódóan a terrorellenes stratégiáknak a következő prioritásokkal kell
rendelkezniük:
• A társadalom biztonságának szavatolása, a mindennapi életvitel megzavarása lehetőségének minimalizálásával.
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• Garanciákat kell biztosítani arra, hogy a terroristákkal szembeni védelemért és a terrorcselekmények következményeinek felszámolásáért
felelős személyek és szervezetek, mind az állami és mind a magán
szektorban, hatékonyan láthassák el feladataikat.
• Valamennyi érintett szervezet és cég tájékoztatása a terrorfenyegetettség valós szintjéről, és megfelelő feltételek biztosítása ahhoz, hogy a
fenyegetés mértékével arányos biztonsági intézkedéseket tudjanak
életbe léptetni.
Természetesen a fenti követelmények végrehajtása során arra kell törekedni, hogy az ártatlan állampolgárok demokratikus szabadságjogai továbbra se
vagy csak kis mértékben sérüljenek. Tehát, amennyiben a terrorizmus által az
emberi életekre és javakra jelentett veszély bizonyítottan, számottevő mértékben
megnő, akkor ennek a visszaszorításának jogos igénye igazolhatóvá tesz
bizonyos szabadságjogok átmeneti vagy tartós korlátozását, feltéve, ha ez a cél
más, szabadságkorlátozást nem igénylő eszközökkel nem érhető el.
A fentiek végrehajthatósága érdekében sok országban20kiegészítették a
már meglévő terrorizmus ellenes törvényeket vagy újakat alkottak és fogadtak
el. Ezek részletesen tartalmazzák a terrorizmussal alaposan gyanúsítható személyekkel szemben foganatosítható intézkedéseket, például bevezették a szabad
mozgás korlátozását és a házi őrizetet.
Ennek során a gyanúsítottakat korlátozni lehet a telefonösszeköttetés, az
Internet használatában, az országon belüli utazásban és más személyekkel való
találkozásban. Fokozták a biztonsági intézkedéseket a légi közlekedésben. Kiegészítő jogosítványokat adtak járatok törlésére, visszatartására és személyek
letartóztatására indokolt biztonsági szempontok alapján. Szigorításra kerültek a
jogszabályok a vegyi, a biológiai és a nukleáris technológiával foglalkozó intézetek, cégek, katonai objektumok biztonságának javítása érdekében. Emellett
megemelték a terrorizmus elleni harccal foglalkozó szervezetek költségvetését
és megnövelték a konkrétan ezzel foglalkozó végrehajtó állomány létszámát.
Ezekből kitűnik, hogy egyre több ország vállalja fel, hogy olyan terrorellenes intézkedéseket vezet be, amelyek célja a kockázatot jelentő szélsőségesek elszigetelése, vagy ha törvényesen indokolt, akár kitoloncolása is.
A különböző államok terrorizmus elleni harcban részt vevő biztonsági
szervei egyre jobban felismerik, hogy az elkövetők, valamint a segítőtársaik túl
gyakran és sokat profitálnak a partnerek közötti – óvatosságból fakadó – fenntartásokból, az egymás iránti kellő bizalom hiányából és az esetenként előfor20

Nagy-Britannia: A terrorizmus megelőzéséről 2005.; Spanyolország: Spanyolország nemzeti
védelméről 2005.; Oroszország: A terrorizmus elleni küzdelemről 2006. szóló törvény
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duló hibákból. Ezt támasztja alá az is, hogy a 192 áldozatot követelő madridi
merényletek egyik gyanúsítottja, Abdelmajid Bouchar marokkói származású
személy, a nemzetközi körözése és az ellene kiadott elfogató parancs dacára
2004. április 5-től 2005. június 23-ig az Európai Unió több országa – Franciaország, Belgium, Hollandia, Németország, Ausztria, Magyarország – és SzerbiaMontenegró területén keresztül sikeresen menekült, pihent. Utazása során távolsági autóbuszt, taxit és legtöbbször vonatot használt.
Ez idő alatt a francia rendőrség, az osztrák határőrség
és a magyar rendőrség, valamint a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatala – a
győri, a debreceni Befogadó Állomás apparátusa – is
ellenőrizte. A franciáknak Mohamed Boubsiként, az
osztrákoknak és a magyaroknak Abdelah Merouan
Ali szír, míg az őt elfogó szerb rendőröknek Methart
Salah Taufik iraki állampolgárnak adta ki magát.
Végül az Interpolnak megküldött ujjnyomatai alapján
sikerült azonosítani személyét.21
A terrorizmus elleni harc a demokratikus alkotmányosság körülményei
között is a nemzetbiztonság nagyon fontos és érzékeny területe, amelybe egyetlen állam sem szívesen enged korlátlan betekintést. Annál is inkább, mivel
jelenleg is több olyan állam funkcionál a világon, amely a terrorizmust a politika
eszközeként használja fel, tolerálja, sőt még támogatja is (Irán, Szíria, Szudán,
Pakisztán stb.).
A titkosszolgálatok feladatai a nemzetközi terrorizmus felderítése és
leküzdése terén az alábbiak szerint kategorizálhatóak:
1. A terrorista, valamint terrorista gyanús szervezetek, mozgalmak céljainak, módszereinek, felépítésének, tagjainak, támogatóinak, rendezvényeinek a felderítése.
2. Merényletek és más erőszakos akciók megakadályozása.
3. Az esetlegesen bekövetkező merényletek elkövetőinek kinyomozása.
4. A terrorista, valamint terrorista gyanús szervezetek, mozgalmak logisztikai támogatását végző személyek, csoportosulások tevékenységének felderítése, megszakítása.
5. A szövetséges és más terrorellenes harcban érintett országok speciális
szolgálatai közötti, rendszeres vagy alkalmi információcsere lebonyolítása.

21

ABC, 2006. január 30. D. Martínez-N. Colli: A március 11-ei merénylet egyik terroristáját három
európai országban is őrizetbe vették in: MK Információs Hivatal Nyugat-európai sajtószemle,
2006.02.17. 2-3.p.
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Az előbbiekből adódóan létre kell hozni egy olyan – törvényesen működő – terrorizmus előrejelző rendszert, amely nemzeti és nemzetközi keretekben
egybe gyűjti, elemzi, értékeli valamennyi szolgálat és hatóság minden rendelkezésre álló releváns információját. Hiszen az információ csak akkor lehet hasznos, ha azt az összes érintett szervezet időben megkapja és továbbítja a megfelelő döntési szintre. Ezzel együtt viszont nagy figyelmet kell fordítani az információ forrásának védelmére, amelyre a hírszerző- és elhárító szolgálatok általában nagy figyelmet fordítanak.
Más szóval, az együttműködés javításával, a konspirációs elveknek megfelelő és szükséges tájékoztatással a műveleti tevékenység sikeresebben végezhető. A rendelkezésre álló nyílt és titkos adatokból meg kell határozni a terrorista fenyegetettség kiváltó okait, mértékét, stratégiai elképzeléseit. Csak
ennek ismeretében lehet sikeres a terrorizmus elleni harc.
Természetesen nem csak általában szerzünk és halmozunk fel adatokat.
Fő szempont a célirányosság. A rendelkezésünkre álló információkat pedig jól
és időben kell értékelni, elemezni, annak ellenére, hogy sokszor csak töredékesek vagy nehezen értelmezhetőek. Autentikus, rossz példa erre a volt Német
Demokratikus Köztársaság Állambiztonsági Minisztériuma (STASI) és legújabb
adatok szerint az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).
Előbbi feloszlatása után derült ki, hogy milyen nagy mennyiségben tároltak feldolgozatlan anyagokat. Az FBI-nak pedig a terrorizmus elleni harc alapján engedélyezett telefon lehallgatási és elektronikus levelezés ellenőrzési tevékenységéből hatalmas mértékű, rendszerezetlen adathalmazhoz jutottak. A gyakorlati
életben az utóbbi években egyre többször tapasztaljuk, hogy a megszerzett, feldolgozásra kerülő információk egy jelentős része számunkra ismeretlen nyelven
íródik vagy keletkezik. Ezért nagy szükség van olyan megbízható fordítókra,
akik uralják az arab, pastu, török, kurd, csecsen stb. nyelveket.
A XXI. század első globalizációs háborúja a terrorizmus ellen folyik, ahol
nincs konkrét ellenség. Az látható, hogy totális háborúról van szó, amelyet kizárólag katonai és titkosszolgálati eszközökkel nem lehet megnyerni. Továbbra
is alapvető szerepet játszanak a politikai és a gazdasági eszközök. Ennek ellenére a nemzetbiztonságot továbbra is különböző speciális szervezetek – köztük a
titkosszolgálatok – szavatolják. A végrehajtott terrortámadások megmutatták,
hogy ellenük csak korszerű, nemzetközi együttműködésen és a terror vagy terrorgyanús szervezetekbe, mozgalmakba való beépülésen alapuló hírszerzéssel
lehet fellépni. Természetesen az információszerzésen kívül nagy szerepet játszanak az egyéb titkosszolgálati, rendészeti, katonai, politikai, valamint tudományos elemzések, értékelések. E téren azonban még meglehetősen hiányos és
nehézkes az együttműködés a különböző érdekellentétek miatt.
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Abból kiindulva, hogy országunk nem elsődleges célja jelenleg a nemzetközi terrorizmusnak, nem lehet elhamarkodott következtetéseket levonni. Hazánkban is végrehajthatnak terrorcselekményeket a fejlett nyugati államok
(elsősorban az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Izrael) állampolgárai, külképviseletei, bank, ipar- és szolgáltató érdekeltségei ellen. A terrorfenyegetettség jelenleg tényleg alacsony szintű, de mivel a látens fenyegetettség
továbbra is reális kockázati tényező, fel kell készülni akár vegyi, biológiai,
nukleáris, illetve hagyományos robbanószerkezettel elkövetett terrortámadások
elhárítására, megakadályozására is. A megelőzés – ismételjük – mindmáig leghatékonyabb módszere a titkosszolgálati képességek fejlesztése.
A terrorizmus történetének, eseményeinek tanulmányozásából levonhatjuk azt a következtetést, hogy még az olyan államok (Franciaország, Nagy-Britannia, Spanyolország stb.), amelyek hosszabb idő óta nem voltak a nemzetközi
terrorizmus célpontjai, sem lehetnek biztosak abban, hogy ez a jelenség így
marad. Bármilyen a nyugati kultúrkörben jónak tartott bel- vagy külpolitikai
lépés, szándéknyilatkozat vagy médiaesemény (Vö. Mohamed-karikatúrák) kiválthat, aktiválhat szélsőséget, fanatizmust az iszlám államok lakossága és a
nyugati országokban élő muszlim személyek között egyaránt. Ugyanakkor nem
feledkezhetünk meg az extrémizmus különféle területeiről sem (bal,- és jobboldali, antiglobalista csoportosulások). Célpontjaik nézetrendszerüknek, motiváltságuknak megfelelően változnak. Így a baloldaliak és az antiglobalisták által
főként az atomenergia, a bio- és géntecnológia területeivel foglalkozó cégek,
intézmények, valamint a külföldiekkel szemben fellépő hivatalok és rendvédelmi szervek veszélyeztetettek, míg a jobboldaliak a külföldiek és a romák
elleni erőszakos fellépést helyezik előtérbe.
Esetükben elsősorban az adminisztratív, tiltó intézkedéseket kell alkalmazni, melyek csökkenthetik a követők táborát és megnövelik a hatóságok
prevenciós lehetőségeit. Ugyancsak fontos körülmény az is, hogy a nemzetközi
terrorizmus egyre inkább összekapcsolódik a szervezett bűnözéssel (illegális
hasadóanyag, fegyver- és kábítószer-kereskedelemmel, embercsempészettel
stb.). Ezt a veszélyforrást tovább erősíthetik a különböző európai haderőkben
folyó leszerelési folyamatok, melyek kapcsán mind humán, mind technikai
erőforrások váltak feleslegessé. A fentiek tükrében különösen fontos a
biztonsági szervek számára, hogy azt a színteret, amely kész arra, hogy politikai
motiváltságú erőszakos cselekményeket hajtson végre, figyelemmel kísérjék,
hogy az új fejleményeket idejében felismerhessék és megfelelően reagálhassanak rájuk. A terrorizmus elleni sikeres harc nagy türelmet, következetességet
és bátorságot követel.
Természetes az is, hogy a biztonság elsődlegessége egy állam életében
csak akkor lesz a lakosság számára is nyilvánvaló, ha valahonnan, valamilyen
konkrét, őket személyesen érintő veszély fenyeget (II. világháborús lőszerek,
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bombák, rakéták előtalálása, ipari balesetek, nukleáris veszélyhelyzet, természeti
katasztrófák, tűzesetek, szervezett bűnözés, környező országokban válsághelyzet
stb.). Ezek a már hazánkban is észlelt, bekövetkezett események, esetek felhívják a figyelmet az ellenük való védekezés, fellépés megszervezésének fontosságára, a rendelkezésre álló erők és eszközök felmérésére, továbbá a társadalom,
a lakosság felkészítésének, védelmének szükségességére.
Az ország biztonságának fokozása és valamennyi veszélyforrásra – köztük a terrorizmusra – való felkészülés megköveteli a társadalom és a nemzetközi
közösség összehangolt reagálását a veszélyhelyzetek elhárítására. Hiszen már
sokszor láthattuk – legtöbbször szerencsére csak a média jóvoltából –, hogy a
terrorakciók milyen katasztrófaszerű következményekkel járnak (tokiói-, moszkvai, londoni metró; beszláni iskola, a madridi pályaudvarok, az amerikai World
Trade Center, Pentagon épülete és környezetük). A kárelhárítás a rendvédelmi, a
különböző polgári védelmi és katasztrófaelhárító, valamint az egészségügyi
szervezetek között gyors, összehangolt, együttműködést igényel. Meg kell szervezniük a mentést, a terület és szükséges útvonalak zárását, a nyombiztosítást,
valamint megkezdeni az elkövetők azonosítását, üldözését.
Tanulmányomból úgy gondolom kitűnik, hogy a terrorizmus elleni eredményes küzdelem a nemzetközi összefogás mellett, megfelelő politikai akaratot,
jó és ésszerű gazdasági, pénzügyi, jogi, humanitárius intézkedési programokat
feltételez.. Ez össztársadalmi feladat, amelynek megvalósítása nagy türelmet és
megfontoltságot igényel. A terrorakciók bekövetkezte előtt végrehajtandó feladatok legnehezebb része alapvetően titkosszolgálati (beépülés, felderítés, megelőzés, megakadályozás), valamint objektumonként védelemtervezési és rendészeti (beléptetés, őrzés-védelem) tevékenységet takar. A terrorcselekmények
előkészítésével, annak logisztikai támogatásával gyanúsított személyek elfogása
– Magyarországon – a rendőrség erre kiképzett különleges egységének a feladata. Míg a bekövetkezett terrorakciók és azok felszámolása esetén a rendőrség
mellett előtérbe kerülnek a többi állami, közigazgatási, önkormányzati szervek
(tűzoltóság, mentők, katasztrófavédelem, polgármesteri hivatal, szükség szerint
a honvédség). Az ezt követő munkafázisban pedig ismét a titkosszolgálatoké,
valamint a rendőrségé a főszerep.
Természetesen az eredményes munka végzéséhez nagy segítséget adhat a
társadalom. Az állampolgári jelzések, bejelentések nagymértékben hozzájárulhatnak a megelőzéshez. Ez pedig nem faj, bőrszín, származás, iskolázottság,
beosztás vagy vallás, hanem megfelelő hozzáállás kérdése.
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TANAI KÁROLY

A TERRORIZMUS ALAPJÁT KÉPEZŐ
GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI HÁTTÉR ELLENI
KÜZDELEM

A globális veszélyforrást jelentő, felforgató és véres cselekedeteikkel
válogatás nélküli gyilkosságok elkövetésére képes terroristák és azok támogatói
által előidézett nemzetközi szintű jelenség a XXI. század legnagyobb fenyegetésévé vált. A terrorcselekmények kiszámíthatatlansága által előidézett globális
félelmet azonban tovább fokozhatja a 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadás után az Egyesült Államok kormánya és annak szövetségesei által meghirdetett intenzív harc a láthatatlan ellenséggel szemben. Erre a jogi és egyben a
morális felhatalmazást az ENSZ BT 2001. szeptember 12-ei határozata1adta. Ez
a biztonságpolitikai paradigmaváltás a tényleges katonai beavatkozáson túl számos nemzetközi szervezet koncepcionális küldetéstudatát fogalmazta át, és változtatta – szigorította – meg az egyes jogállamokban korábban alkalmazott biztonsági szabályokat és alkotott új jogi normákat. Mindezek ellenére nem mérsékelte a jelentős emberáldozatot követelő terrorcselekmények elkövetésének
valószínűségét. A legkülönbözőbb nacionalista szeparatista, anarchista, illetve
gazdasági, ideológiai, vallási érdekek mozgósítása következtében végrehajtott
terrorcselekmények legnagyobb fegyvere a kiszámíthatatlanság, így egyetlen –
jól felkészült – állam sem lehet biztos abban, hogy ezek a veszélyek őt messze
elkerülik.2
2005 első felében a külföldi titkosszolgálatok és a rendvédelmi szervek
együttműködésének köszönhetően számos európai országban – többek között
Hollandiában, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Svédországban – került sor letartóztatásokra, kiutasításokra és bírósági eljárások
megindítására a terrorizmushoz kötődő jogellenes cselekmények miatt. Az elmúlt időszakban Nagy-Britanniában is számos terrorakciót sikerült megakadályozni még az előkészületi fázisban. Ennek ellenére a társadalomba beilleszkedett, normál életvitelt folytató terroristáknak egy hónap leforgása alatt két
alkalommal is sikerült lecsapniuk a brit főváros tömegközlekedésére, ártatlan
emberáldozatokat követelve.
1

2

Az ENSZ BT 1368-as számú határozata, amelyben „a nemzetközi békét és biztonságot fenyegető
cselekménynek” minősítette az Amerikát ért terrortámadásokat, és elismerte az USA jogát „az
egyéni vagy kollektív önvédelemre”.
Kónya Csaba: Terrorizmus - biztonság a globalizáció tükrében (e-Tudomány, 2003/4. szám)

Fontosnak tartom leszögezni, hogy tudományos és politikai szempontból
jelenleg még nem került sor egy olyan nemzetközileg egységesen értelmezett és
elfogadott definíció megalkotására,3 amely a terrorizmus, adekvát meghatározására alkalmas lehetne.4 Jelenleg minden, a fennálló politikai, társadalmi, gazdasági rendet megzavaró szándékolt erőszakos cselekmény a terror elnevezést kapja,5 így a jelenség felszámolása érdekében – függetlenül annak szándékától,
okaitól – minden érintett nemzet azonos eszközök alkalmazására tart jogot, határain belül és azokon túl, ami sok esetben lehetetlenné teszi a konfliktusok hatékony felszámolását, és bizonyos körülmények között még fokozhatja is a szélsőséges ideológiai alapú szervezetek elszántságát és aktivitását. Fokozott aktualitása miatt napjainkban sok szó esik a terrorizmus elleni harcról, mely a rendvédelmi szervek mellett egyre inkább katonai feladatként kerül meghatározásra,6 miközben a közelmúlt megrázó terrorcselekményeit városi környezetben, a társadalomba beilleszkedett, sok esetben gyanútlan személyek viszonylag
kis anyagi ráfordítással (a madridi robbantások költségét mintegy 8000 euróra
becsülik) házilag előállított robbanóeszközök segítségével követték el. Vajon
megakadályozhatóak-e a jövőben a madridi, a londoni, a moszkvai vagy akár a
beszlani terrorcselekményekhez hasonló meglepetésszerű véres cselekmények
az Afganisztánban és Irakban, vagy akár más, a közvélemény által kevéssé ismert országokban a nemzetközi terrorizmus elleni harcként meghirdetett katonai
tevékenységekkel? Természetesen nem szeretném kétségbe vonni a terrorizmus
elleni – immár nem képletes – harcban a katonai szerepvállalás elengedhetetlenül fontos szerepét, azonban a terrorszervezeteknek a világot behálózó, a dekonspiráció elkerülése miatt sok esetben egymást sem ismerő sejtjei már nem sivatagi vagy föld alatti kiképzőtáborokban, könnyűfegyverekkel készülnek fel egy a
nyilvánosságot sokkolni akaró tevékenységre.
A terrorista szervezetek lépést tartanak a modernkor technikai vívmányaival, igénybe veszik a legkülönlegesebb kommunikációs csatornákat, tagjaik
hosszú időre beépülnek az adott ország társadalmába, ahol a terrorcselekményt
tervezik végrehajtani. Sok esetben felsőfokú tanulmányokat, a külső szemlélő
számára normál életvitelt folytatnak és hosszú időn keresztül a legkisebb jelét
sem mutatják mögöttes szándékuknak. A világ különböző térségeiben működő
3

4

5

6

A próbálkozás ellenére nem került sor a terrorizmus fogalmi meghatározására az euromediterrán
államfők 2005. november 27-i barcelonai tanácskozásán sem. A spanyol külügyminiszter, Miguel
Angel Moratinos szerint a terrorizmust meg kell fosztani a „legitimáció ürügyeitől”. A terrorizmus
ellen katonai erővel fellépő amerikai politika alternatívájának tekinthető elképzelést José Luis
Rodríguez Zapatero spanyol miniszterelnök vetette még föl az ENSZ-közgyűlés tavalyi ülésszakán.
(http://www.mti.hu/cikk/104436/)
Bartha Orsolya: Terrorizmus, a modern háború, avagy jogalapot szolgáltathat-e terrorista támadás
háború megindításához (Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 2005. 3. szám) p. 151
A terrorizmussal kapcsolatban XVI. Benedek pápa is állást foglalt a 2005. évi kölni katolikus világifjúsági találkozón: „A terrorizmus, bármilyen eredetű legyen is, perverz és kegyetlen döntés, amely
lábbal tiporja az élethez való érinthetetlen jogot, aláássa minden rendezett együttélés alapjait. A
terrorizmus elleni küzdelemben döntő jelentőségű az emberek közötti gyűlölet leküzdése.”
Kőszegvári Tibor: A nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai területei és feladatai (Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem, 2003. Bp.) p. 23.
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terrorszervezet sejtjeinek, csoportjainak fenntartása jelentős anyagi forrást igényel annak ellenére, hogy a jelentősebb terrorcselekmények végrehajtásánál
használt eszközök és felszerelések bekerülési értéke nem képvisel nagy összeget. Igen fontos területet, illetve eszközt jelentenek a terrorizmus elleni küzdelemben a terrorizmus infrastruktúráját gyengítő, illetve annak felszámolását
célzó gazdasági-pénzügyi intézkedések. Ebben az esetben nem elsősorban a védelmi, titkosszolgálati költségvetési prioritások átértékelésére kell gondolnunk7
Először a kábítószer-bűnözés alakította ki a pénzmosás különböző formáit
és módszereit. „A pénzmosás társadalmi veszélye abban áll, hogy konszolidálja
a bűnöző szervezetek gazdasági hatalmát és lehetővé teszi számukra, hogy bejussanak a legális gazdaságba."8 A pénzmosás definícióját az 1988. december
20-án, Bécsben kelt ENSZ-egyezmény fogalmazta meg9. A konvenciót ratifikáló államok kötelezettséget vállaltak a kábítószer forgalmazásával kapcsolatos
bűncselekményekből származó jövedelem „mosásának” büntetésére, az ilyen
jövedelemből származó vagyon elkobzására és jogsegély nyújtására. A pénzmosás „a kábítószer-bűnözés következmény-bűnözése”.10 Az Európa Tanácsnak
a pénzmosásra és a bűncselekmény termékeinek felkutatására, lefoglalására és
elkobzására vonatkozó nemzetközi egyezménye (strasbourgi konvenció)11 kiterjesztette a pénzmosás tilalmát a kábítószer-bűnözésből származó jövedelmen túl
az egyéb súlyos bűncselekményekből eredő vagyontárgyakra is. A kábítószerbűnözésben hatalmas összegek forognak, de napjainkban a mosásra szoruló
piszkos pénzeknek ennél már bővebb forrásai is vannak. A „pénzmosás” kifejezés ugyanis mára nem csupán a pénzre, és annak tisztára mosására vonatkozik,
a legtöbb ingatlan, nagy értékű ingóság, pénzeszközök és értékpapír alkalmas
arra, hogy általuk tisztára mossanak bizonyos vagyoni értéket. A bűncselekményből származó, vagy annak elkövetéséhez felhasználni kívánt eszközök
– csereügylet ellentételezéseként történő átruházás kapcsán – elvileg bár-milyen
értéktárgy a pénzmosás bűnelkövetési eszközévé válhat.
7

8

9

10

11

A terrortámadások hatása alatt 1982 óta nem tapasztalt mértékű védelmi költségvetés növekedést
(11 %+32,4 milliárd USD) szavazott meg a képviselőház (szept.25.), majd a szenátus (okt.2), így a
2001 október 1-el kezdődő 2002-es költségvetési évre előirányzott védelmi kiadások összege 345
milliárd USD. Figyelemre méltó egyúttal, hogy a rakétavédelmi programra szánt 8,3 Mrd
dollárból 1,3 Mrd.-ot a terrorizmus elleni küzdelemre kell fordítani, ami hozzáadódik az erre a
célra kiírt 5,6 Mrd dollárhoz, és amelyet a Szenátus még további 217 millió dollárral egészített ki.
Lamberto Dini: General Introductory Report. International Conference on Preventing and Controlling Money Laundering and the Use of Proceeds of Crime: a Global Approach. Courmayeur Mont
Blanc, Aosta Valley (Italy) 18-20 June 1994. Official United Nations document (E/Conf.88/7),
ISPAC, p. 2
A strasbourgi konvencióval és a bécsi egyezménnyel összhangban, a Btk. 303.§ (1) bekezdése
szerint pénzmo-sásnak a szabadságvesztéssel büntetendő cselekménnyel összefüggésben
keletkezett anyagi javak elrejtése tekintendő.
Dieter Carl - Joachim Klos: Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und ihre Anwendung in
der Praxis. Erich Schmidt Verl. Bielefeld, 1994, s. 24.
141/1990. Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the proceeds from
Crime.
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A másik oldalról viszont a pénzmosás megelőzését célzó jogszabályok
révén – amelyeket az angolszász szakirodalom gyakran AMLL-nek, AntiMoney Laundering Legislation rövidít –, egyre több tevékenység került a pénzmosás kapcsán szankcionált bűncselekmények körébe.
Magyarországon a legutóbbi – 2003. június 16-tól hatályos – szabályozás
után az ellenőrzött tevékenységek körét tovább bővítették és pontosították, és
ma már idetartoznak az ingatlanügyletekkel kapcsolatos tevékenységek, a
könyvviteli (könyvelői), adószakértői-, okleveles adószakértői-, adótanácsadói-,
valamint ügyvédi, és közjegyzői tevékenységek is. Ugyanakkor pontosították a
korábban már szabályozott nemesfémmel, drágakővel, ékszerekkel, kulturális
javakkal kapcsolatos kereskedésre vonatkozó fogalom meghatározásokat is12.
A pénzmosás mennyiségét illetően igen sok és egymással nem mindig
összhangban álló becslés ismeretes. A „Hetek” (G-7) gazdasági csúcstalálkozóján 1989-ben létrehozott Pénzügyi Akció Munkacsoport (Financial Action Task
Force - FATF) washingtoni konferenciáján (1996. június 25-28.) foglalkozott a
volt Szovjetunió és a keleti blokk országainak helyzetével. A szakértők akkori
értékelése szerint a régió vonzó a pénzmosás számára, mivel a bankrendszer
korrupt vagy korrumpálható, hiányoznak vagy nem megfelelőek a pénzmosással
kapcsolatos jogszabályok, kis tőkével lehetőség van bankvásárlásra vagy – alapításra, a bűnüldözési hatóságok gyenge felszereltségűek a pénzügyi bűncselekmények nyomozásához, magas a hivatali korrupció szintje, rossz az együttműködés a bűnüldöző hatóságok között.13
Miután a vezető politikusok felismerték, hogy a pénzmosás elleni fellépés
a terrorizmus anyagi forrásainak felderítését és hatástalanítását is jelenti, az
FATF 2001. októberében kiegészült 40+8 ajánlása mára a pénzmosás elleni harc
és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása tekintetében a követendő
nemzetközi normarendszert jelenti.14
Az ENSZ Közgyűlés 1996. december 17-i 201/51. számú határozatban
felhívta a tagállamok figyelmét az együttműködésre a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítása érdekében, de átfogó jellegű egyezmény megalkotására
csak 1999-ben került sor15. A terrorizmus finanszírozásának tilalmáról szóló
New York-i Egyezmény általános tilalmat fogalmaz meg a terrorista szervezetek
és cselekmények pénzügyi támogatására vonatkozóan, illetve a részes államok
kötelezettségévé teszi a nemzeti büntetőjogi szabályok szigorítását és a közvetlen összehangolt fellépést.16 Még inkább felhívja a figyelmet arra a hirtelen
12
13
14

15
16

2003.évi XV. Tv.
Report on International Money Laundering. Daily Washington File, 07/01/96., p. 11.
Sinku Pál: Nemzetközi büntetőjogi együttműködés a pénzmosás területén, In: A pénzmosás elleni
küzdelem aktuális kérdései, szerk.:Gál István László (Pécs, 2005.) p. 19.
Címe: 1999-es Egyezmény A Terrorizmus Finanszírozásának Megszüntetéséért
Kovács Krisztina: A terrorizmus elleni védekezés (Debreceni jogi Műhely, 2005. október 01.)
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szemléletváltásra, amely az adóparadicsomok felszámolása, a számlák ellenőrizhetővé tétele és általában a transzparencia, illetve a kétes tevékenységek fedőszerveként működő egyes NGO-k kapcsán érzékelhető.17 De e tekintetben
legalább olyan fontos azokkal az illegális bűnözői tevékenységekkel szembeni
határozott fellépés (pl.: kábítószer-kereskedelem, illegális fegyverkereskedelem,
embercsempészet stb.), amelyek a nemzetközi terrorizmus anyagi forrásait
biztosíthatják.
A terrorizmus finanszírozása két különböző területet érint – a terrortámadások és a terrorhálózatok finanszírozását. A jelek arra mutatnak, hogy egy
konkrét támadással összehasonlítva a terrorhálózatok finanszírozására szolgáló
tranzakciók általában kis összegűek. Mivel kis összegekről van szó, amelyek
nemigen keltenek gyanút a pénzügyi rendszerben, nehéz felderíteni a terrorizmus finanszírozására szolgáló pénzügyi műveleteket. Ez nem jelenti azt, hogy a
pénzügyi intézmények ne próbálhatnák meg alkalmazni a pénzmosás elleni
módszereket a terrorizmus finanszírozásának felderítésére. Ez azonban azt feltételezi, hogy további, a biztonsági szolgálatok által azonosított fontosabb kockázatok felszámolására irányuló módszereket kell kidolgozni és alkalmazni a
terrorhálózatok logisztikájának és műveleteinek rombolására, a pénzmozgások
leállításánál (számlák zárolása, átutalások figyelemmel kísérése stb.) átfogóbb
megoldást alkalmazva. Mindenekelőtt az államoknak olyan jogi, morális környezetet kell kialakítaniuk, hogy azok, akik pénzelik a terroristákat úgy érezzék,
hogy ellenséges környezetben kell tevékenykedniük, ahol minden opció nagy
kockázattal jár.
A 2001. szeptember 11-i terrortámadást követően az USA-ban szigorító
pénzügyi intézkedések születtek, mert a kormányzat felismerte, hogy a terrorizmus elleni harc egyik fontos pillére a terrorszervezetek pénzügyi tranzakcióinak ellehetetlenítése. Az új törvény olyan adatszolgáltatási kötelezettséget
rótt az amerikai bankszférára, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Így
kiszélesítette azon információk körét, amelyeket az amerikai pénzintézeteknek
be kell gyűjteniük ügyfeleikről. Az amerikai példát követve az Európai Unióban,
így Magyarországon is szigorodtak a jogszabályok.18
Az elmúlt másfél évtizedben jelentős változás tapasztalható a terror-finanszírozásban. A szovjet külpolitika évtizedeken át végigkísérte nem csupán a
17

18

A nemzetközi pénzügyi rendszer átláthatóbbá tétele kapcsán radikális változás figyelhető meg az
USA magatartásában. Ugyanaz az amerikai pénzügyminiszter –Paul O’Neill- aki 2001 májusában
még úgy vélte, hogy az OECD-n belül nyújtott, az adóparadicsomok felszámolását célzó javaslat
„nem felel meg a jelenlegi adminisztráció pénzügyi és gazdasági prioritásainak”, szept. 11. után a
pénzügyi transzparenciára irányuló nemzetközi együttműködés egyik legfőbb ösztönzője lett.
Itt kell megemlíteni a 2001.évi LXXXIII. törvényt „A terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről”, valamint azt ezt módosító 2003. évi XV. törvény „A pénzmosás
megelőzéséről és megakadályozásáról” Természetesen nem feledkezhetünk meg a Büntető
Törvénykönyvről, mely a 303.§-ban szankcionálja a pénzmosást.
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nemzeti felszabadító mozgalmakat, hanem minden olyan terrorista szervezetnek
a működését is, amely nyugati riválisa ellen lépett fel. A politikai biztatás mellett gazdasági és fegyveres támogatásban is részesítette azokat. A bipoláris világrendben zajló ideológiai, az érdekszférák kiterjesztéséért folyó harcban az
Egyesült Államok sem volt kivétel, az agresszor szovjet megszálló csapatok
ellen harcoló afgán mudzsahedinek felfegyverzésével saját jövőbeli tálib ellenségét látta el hadianyaggal. A Szovjetunió gazdasági összeomlása, a keleti blokk
felbomlása jelentős változásokat eredményezett a terrorszervezetek finanszírozásában. Az USA külügyi tárcájának 1995-ben „Patterns of Global Terrorism”
címen kiadott jelentése már arról tett említést, hogy „az egyéni és csoportos
terrorizmus (…) felülmúlja az államilag támogatottat. Ezek a nemzetközi terroristák kihasználják a korszerű kommunikáció és közlekedés nyújtotta előnyöket,
nemzetközi pénzforrásokkal rendelkeznek, behatóan ismerik a modern robbanóanyagokat és fegyvereket, így sokkal nehezebb követni és becserkészni őket,
mint a hagyományos terrorista csoportokat vagy az államilag támogatottakat.”19
Napjainkban 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.20
A kábítószer-kereskedelem, az embercsempészés, a nő- és gyermekkereskedelem, a hagyományos fegyverek illegális kereskedelme, a csempészet, pénzügyi és gazdasági bűncselekmények, nemzetközi kereskedelmi korrupciók csak
kiragadott példái a bűnszervezetek által elkövetett cselekményeknek, amelyek
sok esetben a társadalmi stabilitást, a nemzetbiztonságot, a demokratikus társadalmak életminőségét, a nemzetközi pénzügyi rendszer stabilitását is súlyosan
veszélyeztetik. A szervezett bűnözés szükség esetén eszközének is tekinti a terrorizmust, és sok esetben a szervezett bűnözés maga a terrorizmus anyagi és
technikai utánpótlása.
A bűncselekményből származó jövedelmek eredetének leplezése érdekében a bűnszervezeteknek szükségük van a bevételeik legális forrásból származó
pénzé történő konvertálására. Egyes becslések szerint 800 és 2000 milliárd
dollár közé tehető a világban zajló pénzmosás volumene, de az ausztrál Crime
19
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Jason Barke: Al-kaida, a terror árnyéka (HVG Kiadó, Bp.)
Hadas László: A globalizáció árnyoldalai és a hírszerzés (Világgazdasági Kutatóintézet –
Műhelytanulmányok, 2003.) p. 73.
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Trend Analysis nevű szervezet ezredforduló végén mért számításai szerint a
világ GDP-jének 2-5 %-ára, azaz 1000-3000 milliárd dollár közötti összegre
tehető a bűnözésből keletkező - pénzmosást igénylő - összeg évente.21
A legális gazdaság mellett párhuzamosan jelen lévő fekete monetáris
hatalom olyan helyzetet képes előidézni, amelyben a lényegesen olcsóbb és
hatalmas mennyiségű „fekete pénz” kiszorítja a pénzpiacról a drága és korlátozott mennyiségű legális jövedelemből származó pénzeket. 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 globális pénzügyi műveletekben – beleértve a nemzetközi üzleti vállalkozásokat, trösztöket és off-shore finanszírozási eszközöket – használt kulcsfontosságú mechanizmusokra vonatkozó nemzetközi szabványok hiánya bizonyos fokú pénzügyi homályt teremt, ami valójában a terrorizmust finanszírozó
személyeknek is kedvez. Az off-shore központok jelentős segítséget nyújthatnak
a pénzmosás végrehajtásában, mivel biztosítják a névtelenséget, lehetőséget
teremtenek a nehezen ellenőrizhető, vagy visszakövethetetlen számlák megnyitására és fenntartására, valamint bizonyos tekintetben a speciális üzletkötéseknél
elengedhetetlen „bizalmi kéz” funkcióját is képesek betölteni.
Az informális pénzátutalási módszerek, például a hawala, a törvénytelen
pénzek továbbításának fontos eszközei. Az ún. alvilági bankokkal szemben
támasztott „követelmények” még szigorúbbak, mint a legális pénzintézetekkel
szembeni elvárás. A tévedések, hibák, valamint a „banktitok megsértése” az azt
elkövetők számára végzetes következményekkel járnak. A belső pénzmozgások
és a pénzügyi tranzakciók alapvetően telefonon zajlanak, ahol a felek közösen
kialakított kódokat használnak. Bár valószínűleg a rendszer segítségével mosnak
tisztára nem elhanyagolható összegeket pakisztáni és afganisztáni drogkereskedők, a hawala sok fejlődő országban szociális szerepet is ellát, hiszen segítségével külföldi munkavállalók milliói utalják haza megszerzett jövedelmüket. Az
árnyékbankok eljárási módjának alapja az a több országot átfogó, kapcsolati
címekkel teli hálózat, amelyen keresztül az átutalások névtelenül, olcsón és
bizonylatok nélkül is lebonyolíthatók. Egyes becslések szerint csak az Egyesült
Államokban hozzávetőlegesen 17.000 hawala ügynök folyatja informális pénzátutalási tevékenységét. A rendszer felszámolása súlyos interkulturális konfliktus kialakulását eredményezné, hiszen az elválaszthatatlan része a muszlin tradícióknak, ezért a szövetségi kormány arra próbálja rábírni az országban működő
hawala ügynököket, hogy az általuk nyújtott nemzetközi szintű tranzakciók
21
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lebonyolításába – a rendszer hatósági átláthatósága és a pénzügyi műveletek
kontrolálása érdekében – vonják be az amerikai pénzintézeteket is.22
Az Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én végrehajtott merényletek nyilvánvalóvá tették, hogy a nemzetközi terrorizmus minőségileg új szinten
veszélyezteti a demokratikus világot. A merényletek fő célpontja ekkor még
kizárólag az USA volt. A terrorcselekményt követő letartóztatások során azonban bebizonyosodott, hogy az al-Kaida rendelkezik európai sejtekkel, illetve
kapcsolatokkal, amelyek képesek lehetnek merényletek végrehajtására. A 2003.
november 15-én és 20-án Isztambulban iszlám szélsőségesek által elkövetett
robbantásos merényletek sajnálatos módon igazolták a fentebb leírt megállapításokat. A 2004. március 11-i madridi és a 2005. július 07-i londoni terrortámadás pedig már egyértelműen bebizonyította, hogy az iszlám terroristák képesek és készek akciók végrehajtására Európában is.23
A közelmúltban az Európai Parlament elé beterjesztett, Mario Borghezio
által jegyzett jelentés újfent a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására
koncentrál. A szöveg megemlíti, hogy a terroristák esetenként a saját céljaikra
használják fel bizonyos jótékonysági szervezetek bevételeit. Van, amikor ez az
adott társaság vezetőinek és adományozóinak tudtán kívül történik, egyes szervezetek viszont fedőszervként működnek és logisztikai támogatást nyújtanak a
terrorista hálózatok által használt fegyverek beszerzéséhez. Ennek megelőzése
érdekében a jelentés szerint biztosítani kell, hogy a non-profit szervezetek teljesen átláthatóan működjenek, kizárólag hivatalos bankszámlákat használjanak és
átutalásaikat is hivatalos csatornákon bonyolítsák.
A jótékonysági/non-profit szervezetek száma és az általuk szétosztott támogatások összege az elmúlt években jelentősen megnőtt. Számos olyan szervezet van, amely a konfliktusoktól sújtott területek számára gyűjt pénzt. Amikor
a pénz megérkezik az ilyen területekre, a nemzetközi együttműködésre egyre
kisebb mértékben lehet támaszkodni a rendeltetés nyomon követéséhez, különösen olyan esetekben, ha az összegek készpénzben keringenek az említett
területeken.24 Az iszlám vallás öt alappillérének egyike a zakat, amely a musz22
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Az EU-ban a pénzátutalók számára tervezett szabályozási rendszer egy különleges engedély bevezetésével a közvetítő nyilvántartásba vételét irányozza elő, a szolgáltatók saját kockázati profilját
pedig személyre szabott felügyeleti követelmények megállapítása révén fogja figyelembe venni.
Nemzetbiztonsági Hivatal évkönyve (2004.)
Stuart Levey, az Egyesült Államok kormányának pénzügyi államtitkár titkosszolgálati források
alapján megerősítette, hogy a terrorizmus szaúd-arábiai finanszírozása a legsúlyosabbak között
szerepel. Gazdag szaúd-arábiai pénzemberek és jótékony szervezetek finanszírozták a terroristákat, a terrorizmust szolgáló ügyeket és a terroristák programját tápláló ideológiákat, de információi szerint a szaúdi adományozók még ma is jelentős forrásai a terrorizmus, így az iraki felkelés
finanszírozásának. Amerikai vezetők közölték, hogy továbbra is aggasztónak találják három,
világszerte tevékenykedő szaúd-arábiai jótékonysági alapítvány működését. Ezek az Nemzetközi
Iszlám Segélyszervezet, a Muzulmán Ifjúsági Világszövetség és a Muzulmán Világliga. (HVG,
2005. július 14.)
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lim vallású emberek számára kötelezővé teszi az anyagilag nehéz helyzetben
lévő hittestvérek segélyezését. Ezt kihasználva számos olyan iszlám jótékonysági szervezet működik a világban, amely valójában terrorszervezetek finanszírozásában érdekelt. A magyar nemzetbiztonsági szolgálatok információi
alapján 2003-ban egy a Pécsi Tudományegyetem klinikáján dolgozó szír orvossal szemben született jogerős bírósági kiutasítási határozat, mert bizonyossá vált,
hogy érintett személy 105 ezer forintot utalt át egy olyan, a rászoruló gyermekek
segélyezésre nyitott, valójában az Iszlám Ellenállási Mozgalom érdekeltségébe
tartozó szervezet számlájára, amely a nemzetközi terrorizmus ellenes figyelőszolgálat információi szerint kizárólagosan a szélsőséges palesztin szervezetet, a
Hamasz-t támogatta.25
Az illetékes hatóságok közötti, nemzeti keretekben folytatott információcsere ugyanolyan fontos, mint a nemzetközi szintűek. Mindkét esetben szükség
van olyan együttműködési és információcsere-mechanizmusok alkalmazására,
amelyekben részt vesznek a fiskális hatóságok, pénzügyi felügyeleti szervek, az
igazságügyi tárcák, a hírszerző és bűnüldözési hatóságok, valamint a pénzek
„befagyasztásáért” felelős hatóságok. E „hálózatnak” az olyan személyekkel
kapcsolatos, strukturált információcsere fórumává kell válnia, akik ellen a résztvevő szervek nyomozást folytatnak.
Az EU Bizottságának bűnüldözési hatóságok információkhoz való hozzáférési lehetőségeinek növeléséről szóló 2004. júniusi közleménye26 intézkedést
javasolt az érintett szereplők közötti információcsere fejlesztése érdekében. A
cél az, hogy létrejöjjön egy európai, a hírszerzés által irányított bűnüldözési
eszköz, amelynek révén a megfelelő hatóságok felhasználhatják a rendelkezésre
álló információkat a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelemben. A
terrorizmus elleni küzdelemről szóló közleménye javaslatot tartalmaz egy olyan
tanácsi határozatra, amely lehetővé teszi az érintett szolgálatok, valamint az
Europol és az Eurojust számára, hogy hozzájussanak a legteljesebb és legfrissebb információkhoz. Az információcsere kötelezettsége minden terrorista
bűncselekményre vonatkozna, többek között a terrorcsoportok tevékenységeiben
finanszírozás révén való részvételre is.
A tagállamok és a Bizottság által finanszírozott FIU.NET célja, hogy a
Financial Inteligence Unit – pénzügyi nyomozóegység – (továbbiakban FIU-k)
között létrejöjjön egy számítógépes hálózat a hírszerzés információinak cseréjéhez. A FIU-k által felülvizsgált, a 2004. júniusi egmonti találkozón elfogadott
meghatározással összhangban, a FIU.NET fontos elemmé válhat, mivel megkönnyíti a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos hírszerzési információk
cseréjét, azonban a tagállamoknak garantálniuk kell, hogy a megfelelő finan25
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szírozás és az egyéb szükséges források rendelkezésre állnak a rendszer üzemeltetéséhez.
Az üzletek bonyolításában a nagy összegű készpénzkifizetések használata
jórészt figyelmen kívül hagyott, sérülékeny területe a terrorizmus finanszírozásával szembeni harcnak. Az Európai Unió pénzmosás elleni harmadik – tervezett – irányelvre vonatkozó javaslata a pénzmosás elleni rendszer megelőző
mechanizmusát már kiterjesztené a 15.000 eurót meghaladó értékű áruk utáni
készpénzes kifizetésekre. A fejlett pénzügyi kultúrával rendelkező Egyesült
Államokban már mindennapos dolog a hitelkártyával történő fizetés, sőt adott
esetben már feltűnést is kelt, ha valaki készpénzzel kíván árut vagy szolgáltatást
vásárolni. Európa fejlettebb nyugati részében is nagyobb részben kerül sor elektronikus – a terrorellenes bűnüldöző hatóságok által kontrolálható – fizetésre.
Annak biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi szektor és a magánszféra
egyéb ágazatai kiemelt fontosságot tulajdonítsanak a terrorizmus elleni küzdelemnek, magas szintű kapcsolatokat kell kialakítani és fenntartani a terrorizmusra szakosodott bűnüldözési hatóságok27 és a magánszféra képviselői között.
Nemzetközi szinten tovább kell fejleszteni a biztonsági szolgálatok és a pénzügyi intézmények közötti együttműködés, információcsere és visszajelzés megfelelő mechanizmusait. Természetesen az elvek szintjén teljes az összhang, de a
gyakorlati végrehajtás számtalan problémát rejt.
Az amúgy is lassú kormányközi egyeztetés azonban különösen nehézkessé válik, ha a nemzeti szuverenitást olyan közvetlenül érintő kérdésekről van
szó, mint a bel- és igazságügyi, netán a nemzetbiztonsági együttműködés. Az
EU ún. harmadik pillére továbbra is meglehetősen ingatag alapokon áll, bár
2001. szeptember 11, majd a 2004. márciusi madridi terrortámadások után érezhetően megnőtt a tagállamok hajlandósága a közös cselekvésre. Az egyelőre
hibernált állapotban lévő alkotmányos szerződés egyik fő újdonsága, hogy
megszüntetné a bel- és igazságügyi politika szinte kizárólagosan kormányközi
jellegét.
Az uniós terrorellenes együttműködés kezdetei „a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség” létrehozását célzó 1999-es tamperei programig nyúlnak vissza, ám az első - azóta háromszor is átdolgozott –
27
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terrorellenes akciótervet csak 2001. szeptember 11. után hagyta jóvá az EU. A
madridi tragédiát követően a tagállamok a holland Gijs de Vries személyében
terrorellenes ügyekben illetékes koordinátort is kineveztek, ám ő csak kis apparátussal és igen korlátozott lehetőségekkel rendelkezik. A helyzetre jellemző,
hogy nem minden EU-tagország ratifikálta a nemzetközi terrorizmus elleni konvenciókat, sok helyütt a bíróságok vagy éppen a civil szervezetek súlyos személyiségi jogi, adatvédelmi aggályokat fogalmaznak meg. Némi haladás persze
történt, a szakértők idesorolják a pénzmosás elleni harcról elfogadott direktívát,
a korábbi hosszadalmas kiadatási procedúrákat felváltó európai elfogatási parancs tavalyi bevezetését vagy például a határőrizeti ügynökség 2005 május 1-i
felállítását Varsóban28. A brit kormány elsősorban három területen szeretne
megállapodást elérni. Szorgalmazni kívánja a távközlési adatok, különösen a
mobiltelefon-hívások – a kiszivárgott elképzelések szerint legalább egy évre történő – rögzítésének előírását, a bírósági bizonyítékok cseréjéről szóló jogszabálytervezet mielőbbi elfogadását és a közösségi titkosszolgálati információcsere megteremtését.
* * *
Konklúzió helyet inkább egy rövid MTI hírrel fejezném be, mely nem
elsősorban tartalmában, hanem szemléletében tanulságos, és követendő példaként kellene szolgálnia.
„Július óta három terrorakciót hiúsított meg a brit rendőrség. A júliusi londoni robbantásos merényletek óta is több hasonló terrorcselekményt akadályoztak meg a brit hatóságok – közölte hétfőn Londonban Gordon Brown brit
pénzügyminiszter, aki több milliárd fontos terrorellenes programot jelentett be.
A július 7-ei londoni robbantás után ötven helyszínt kellett átkutatni, a rendőrség
11 ezer tanúvallomást vett fel, és a nyomozás összesen 12 ezer különböző szálon
indult meg – tette hozzá. Brown bejelentette: a brit kormány a következő
időszakban évente 2 milliárd fontot (740 Mrd Ft.) költ terrorelhárításra – ez a
kétszerese a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások előtti éves összegnek –, és
2008-ig csaknem megkétszerezi a biztonsági szolgálatok létszámát is.”29
28

29

Közel másfél éves egyezkedés után döntés született az EU leendő határőrizeti ügynökségének
székhelyéről. Az ügynökség Varsóban történő létrehozását valamennyi delegáció elfogadta. Az
alapítás ötlete 2003-ban merült fel, és a belügyminiszterek-miniszterek tanácsa tavaly fogadta el
leendő működési mandátumát, célul tűzve ki a 2005. május 1-i megnyitást. A 2005 áprilisi
luxembourgi találkozón az elnökség felmérte az egyes jelöltek támogatottságát, és tájékoztatásából
kitűnt, hogy Varsó és Budapest mögött állnak a legtöbben, de Lengyelország kapta a nagyobb
támogatást. Az új intézmény semmilyen hatáskört nem von el a tagállamoktól, melyek továbbra is
egyedül maguk felelősek határaik – így az Unió külső határai – ellenőrzéséért. Az ügynökség
felállítása az egységes európai határellenőrzés megvalósításának folyamatába illeszkedik, melynek
célja a határellenőrzés magas fokának és mindenhol egyforma szintjének biztosítása. Az ügynökségnek nem lesznek hatósági jogosítványai a tagállamok területén, miként a külső határokon sem
fog ellenőrzéseket végrehajtani.
MTI 2006. február 13. 13:06
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HAUTZINGER ZOLTÁN

BÜNTETŐELJÁRÁS
A TERRORIZMUS ÁRNYÉKÁBAN

Bevezetésként pár gondolat a biztonságról mint motivációs tényezőről
A biztonság, mint az emberi lét alappillére már az államfejlődés korai szakaszai óta meglévő követelmény. A nemzetállamok kialakulásával fokozatosan
épültek be a köztudatba olyan fogalmak mint állambiztonság, nemzetbiztonság
és közbiztonság. Mivel állam-, illetve nemzetbiztonság nélkül tartós társadalmi
szervezeti felépítésről nem beszélhetünk, ezért ezek a terminus technikusok
elsősorban katonai védelmi berkekben voltak értelmezhetők. Az évezredfordulóra a biztonság kiegészült a korábban csak az adott állam belügyeként kezelt
köz- és magánbiztonsággal. Ádám Antal szerint a biztonság a fenyegetések, veszélyek és ártalmak hiányát, illetve az azokkal szembeni hatékony védettséget,
oltalmat jelenti1, míg Deák Péter a biztonságot napjaink értelmezésében az
alábbi összetevőkben látja:
- de facto – egy fenyegetettség nélküli természetes állapot, amikor az
elméleti veszélytényezők aktivizálódása nem várható,
- tudati vonatkozásban – a fenyegetettség érzetével fordítottan arányos
helyzet, míg
- intézményes jogi, politikai megközelítés szerint – külső és belső garanciák és hiteles intézmények rendszere, illetve megléte, amelyek körébe
az egyes fegyveres (hon- és rendvédelmi), információszerző és előrejelző szervezetek tartoznak2.
A biztonsági szükségletek lényeges hatással vannak az emberi környezetre. Maslow ismert motivációs hierarchiájában3 a biztonság igénye akkor
jelenik meg, amikor az élettani (fiziológiai) szükségletek már kielégültek. A lét,
az egészség, az elért életszínvonal és a mindennapi tevékenység állandósága,
kiszámíthatósága iránti vágy válságos helyzetben (háború, elemi katasztrófa,
1

2
3

Ádám Antal: A biztonság mint jogi érték. Tanulmánykötet Erdősy Emil professzor 80. születésnapja
tiszteletére (szerk. Balogh Ágnes, Hornyák Szabolcs). Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs
Publicata 136. PTE ÁJK Pécs, 2005. 13. o.
Vö. Deák Péter: Mi a biztonság mostanában? Élet és Irodalom. 49. évfolyam 32.
Maslow motivációs elmélete szerint az embert a következő szükségletek motiválják: fiziológiai,
biztonsági, szeretet, elismerés-megbecsülés, önmegvalósítás. Vö. Maslow A. H: A theory of Human
Motivation. Psychological Review, July 1943. 370-396. o.

bűnözési hullám stb.) a legerősebb, ilyenkor ez a szükséglet aktív és domináló
mozgatóerőként jelentkezik4. Ilyen válságot teremtett a nyugati világban a 2001.
szeptember 11-én amerikai célpontok ellen intézett, megközelítőleg háromezer
emberéletet követelő terrorakciók. Ezek a támadások bizonyították, hogy a terrorizmus minőségi változása révén bármilyen stratégiai cél (akár ipari létesítmény vagy turisztikai nevezetesség is) megsemmisíthető, így a távolság már
nem jelenthet felmentést a potenciális veszély érzete alól. Éppen ezért a fejlett
ipari hatalmak – élükön az Amerikai Egyesült Államok – előtt nyilván-valóvá
vált, hogy az egész világot behálózó, szervezett terrorizmus elleni fellépés már
nem kezelhető a hatályos nemzetközi szerződések szellemében.
A „szeptemberi gyász” mind katonai téren, mind a korábban sziklaszilárdnak vélt jogelvek megítélése tekintetében minőségi változást eredményezett. Ez
utóbbi egyik demonstratív jeleként egyrészt a nemzeti védelmi (honvédelmi)
stratégia a véres merényletek hatására ellentmondást nem tűrően az elrettentetésre mint a várható nyereséget meghaladó, aránytalanul súlyos következménnyel járó szankcióra váltott5, másrészt hatályba lépett az ún. Hazafias Törvény (Patriot Act), amely radikálisan megszigorította az országba belépő külföldiek ellenőrzését, egyben jelentősen megkönnyítette a szakszolgálatok terroristagyanús személyek elleni fellépést, terrorizmussal összefüggő információik egymás közötti megosztását6. Szintén a biztonság mögötti társadalmi szükséglet motiválta az amerikai kormányt a terrorizmus gyanújával elfogott személyekkel
szemben kidolgozott külön ún. katonai bizottsági büntetőeljárás kidolgozására
is.
A különleges katonai bizottsági (military comission) eljárás
A katonai bizottsági eljárás jogforrása az Amerikai Egyesült Államok elnökének „a terrorizmus elleni háború során bizonyos nem állampolgárok letartóztatásáról, tárgyalásáról és a velük való bánásmódról” szóló 2001. november
13-i hadi rendelete7. E jogszabály – valamint a végrehajtására 2002. március 21én kiadott védelmi miniszteri rendelet8 – hatálya azokra a személyekre terjed ki,
akik egyfelől nem az Egyesült Államok állampolgárai, másfelől pedig az alKaida szervezet tagjaiként az Amerikai Egyesült Államok polgárai, biztonsága
4
5

6

7

8

Vö. Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. KJK Kerszöv Budapest, 2001. 85. o.
A katonai fellépés mögött azok a kutatási eredmények állnak, amelyek azt igazolják, hogy a
terrorizmus elleni harcot nemcsak a védelem, hanem a támadás eszközeivel és módszereivel is
folytatni kell. Megállapították, hogy az igen erős és nagy létszámú terrorszervezetek elleni harcot ki
kell terjeszteni a terroristák honára, a bázisokra, a kiképző- és toborzóközpontokra, valamint a
vezető személyekre és az őket támogató országokra egyaránt. Vö. Kőszegvári Tibor: A nemzetközi
terrorizmus elleni harc. Hadtudomány 2002/1. szám. 7. o.
Vö. Beraczkai Antal – Béres János: Válaszok a terrorizmusra – az Egyesült Államok biztonsági
rendszerének változásai. Szakmai Szemle. 2005/3. sz. 132. o.
Military Order of November 13, 2001. Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in
the War Against Terrorism. Presidential Documents, Page 57831-57836.
Department Of Defense, Millitary Comission Order No. 1.
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vagy gazdasága elleni terrorista cselekmények előkészítője, felbujtója, bűnrészese vagy elkövetője volt, illetve aki ilyen személynek menedéket nyújtott. A rendelet szerint az eljárás alá vont személyeket akár az USA területén belül, akár
azon kívül a védelmi miniszter köteles (Secretary of Defense) elfogatni, és – az
alapvető humanitárius jogok tiszteletben tartása (diszkrimináció tilalma, szabad
vallásgyakorlás, megfelelő étel, ivóvíz és orvosi ellátás stb.) mellett ún. katonai
bizottsági eljárás alá utalnia. A katonai bizottságok bármilyen súlyú bűntettet
elbírálhatnak, ideértve azokat a deliktumokat is, amelyek büntetési tétele életfogytig tartó szabadságvesztés, vagy halálbüntetés is lehet.
A katonai bizottsági eljárás alapvető hiányosságai
A katonai bizottsági eljárás szakmai és társadalmi megítélése már az elnöki szabályok kihirdetése, illetve a legelső foglyok tartós őrizetbe vétele óta
kedvezőtlen. Az őrizetbe vett személyek sanyarú elhelyezési körülményeiről,
valamint az ilyen terheltekkel szemben alkalmazott és a középkori inkvizícióhoz
hasonlítható kihallgatási technikákról szóló hírek és felvételek megismerését
követően még a laikusok számára is nehezen hihető, hogy a személyi szabadságukban erősen korlátozott foglyok képesek gyakorolni a fentebb már ismertetett jogszabályok által amúgy sem széles körben deklarált jogaikat.
A nemzetközi büntetőeljárási társadalom – élükön az egyes jogvédő szervezetekkel mint pl. a Human Rights Watch – csokorba gyűjtötte mindazokat a
kifogásokat, amelyek miatt az amerikai katonai bizottsági eljárás tisztességessége kétségbe vonható. Ezek a magunk részéről tett kiegészítésekkel együtt az
alábbiak szerint összegezhetők:
-

az eljárás alá vont személyek sajátos jogi minősítése,
az ártatlanság vélelmének figyelmen kívül hagyása,
az eljáró hatóságok pártatlanságának hiánya,
a törvény előtti egyenlőtlenség,
a védekezési jog gyakorlásának megnehezítése, valamint
a bizonyítási tilalmak figyelmen kívül hagyása.

Az eljárás alá vont személyek téves jogi minősítése
A katonai bizottsági eljárás személyi hatálya a nemzetközi és az amerikai
belső jogban eddig még nem értelmezett terhelti körre, a törvénytelen harcos
kategóriájára terjed ki. Ezzel az amerikai kormányzat az afganisztáni hadműveletekben foglyul ejtett személyeket nem hadifogolynak, hanem törvénytelen harcosoknak (unlawfull combatants) nyilvánítja tekintettel arra, hogy azok nem
felelnek meg az 1949. évi genfi egyezmény negyedik cikkely követelményeinek.
E nemzetközi jogszabály alapján ugyanis hadifogolynak az számít, aki fegyvereit nyíltan viseli, megkülönbözteti magát a polgári lakosságtól, felelős parancs35

nokság alatt áll és tiszteletben tarja a háború törvényeit is szokásait. Ezzel ellentétben azonban – amerikai álláspont szerint – az al Kaida tagjai a klasszikus értelemben vett felelős katonai parancsnokság nélkül támadnak, illetve erőfeszítéseik nem a különbözőség fenntartására, hanem a beilleszkedésre irányulnak,
így készítve elő a háború jogával és szokásával homlokegyenest ellentétes, az
ártatlan civil lakosság ellen irányuló – nem egyszer öngyilkos – merényleteket9.
A hadifogoly státusz megtagadása mögött ugyanakkor még más indokok
is meghúzódnak. Egyrészt a hadifogoly státusz negatívan hatna a kihallgatásokra, hiszen a genfi konvenciók 17. cikkelye szerint a hadifogolynak elegendő
csupán a nevét és rendfokozatát megadnia, míg az amerikai hatóságok az újabb
terrorakciókra irányuló információk felderítése érdekében részletes kihallgatásokat végeznek. Másrészt a hadifoglyok a harci cselekmények befejeztével szabadon bocsátandók lennének. Ez ebben az esetben egyet jelentene a közveszélyes bűnözőknek számító terroristák bárminemű büntetőjogi felelősség alóli
mentesítésével10.
Az ártatlanság vélelmének figyelmen kívül hagyása
Az ártatlanság vélelme jelentős töréseket mutat mind az előzetes fogva
tartás elrendelésekor, mind a terhelt jogai gyakorlásának vizsgálatakor. Ez utóbbival kezdve már a törvénytelen harcos terhelti fogalma is előrevetíti, hogy a
fogvatartottak – Donald Rumsfeld védelmi miniszter szavai szerint „egytől
egyig gyilkosok” – felelősségre vonása elkerülhetetlen. Ezzel ugyanis az amerikai kormány az eljárás alá vont személyeket nemcsak a nemzetközi, hanem az
amerikai büntető igazságszolgáltatás hatálya alól is ki szándékozza vonni, így
segítve az ártatlanság kezdetektől történő kizárására (avagy a bűnösség vélelmezésére) épülő procedúrát. Ennek megfelelően az őrizetben lévők eljárási helyzete
már a bűnösítő ítélet kihirdetése előtt kizárja mindazoknak a jogoknak a gyakorlását, amelyektől csak a bűnösség jogerős kihirdetését követően foszthatnák
meg.
Az ártatlanság vélelmének másik érzékeny területe az előzetes fogva
tartás elrendelése. Hogy lehetne ugyanis méltányosnak nevezni azt az eljárási
kényszerintézkedést, amely esetében nem világos, hogy az eljáró hatóság milyen
célból (arányosság elve) és milyen időtartamban (méltányosság elve) tart őrizetben anélkül, hogy biztosította volna az előzetes fogva tartás elrendelése előtt az
érintett személy előzetes letartóztatását szükségtelenné tevő indokainak független döntéshozó előtti meghallgatáson történő előadásának lehetőségét (kontradiktórium elve).
9

10

Vö. Michael C. Dorf: What is an „Unlawful Combatant” and Why it Matters: The Status of
Detained Al-Qaeda and Taliban Fighters. http://writ.findlaw.com/dorf/20020123.htm.
Pamela M. von Ness: Guantanamo Bay Detainess: National Security or Civil Liberty. USAWC
Strategy Research Project. Carlisle Barrack, Pennsylvania 2003. 14. o.
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Az eljáró hatóságok pártatlanságának hiánya
Az amerikai katonai bizottsági eljárással szemben támasztott egyik legaggasztóbb hiányosság a pártatlanság hiánya. A pártosság az eljárásban úgy jelentkezik, hogy a végrehajtó hatalom (ez esetben az elnök és a védelmi miniszter) emeli a vádat, nevezi ki és menti fel az eljáró katonai bizottság tagjait, határozza meg a felülvizsgálati fórumot, és nem utolsó sorban hozza meg a legvégső
– ideértve a jogorvoslati jogosultság kimerítésével hozott – határozatot. A pártatlanság hiánya így egyszerre jelenik meg – a felvilágosodás kora óta eljárási
alapelvként létező – eljárási feladatok megoszlása11 hiányában, illetve a független – ez esetben a polgári igazságszolgáltatási fórum előtt megvalósuló – bírósági eljáráshoz való jog (ideértve a jogorvoslati jogosultság) figyelmen kívül
hagyásában. E körülmények közül kétségtelenül a bírósági eljárás lehetőségének
a kizárása összetettebb, mivel ebben az esetben nem pusztán a katonai bizottsági
határozatok bírói felülvizsgálatának rendeleti tilalmáról kell szót ejtenünk,
hanem a rendes bírósági joghatósági hatáskör hiányáról is.
A Washingtoni Fellebbviteli Bíróság 2003-ban hozott határozatában
kimondta, hogy nincs bírósági joghatósága az Egyesült Államoknak azoknak a
nem amerikai állampolgároknak az ügyei felett, akiket külföldön vettek őrizetbe,
és nem amerikai területen tartanak fogva12. A döntés értelmében tehát az
Egyesült Államok kormánya jogosan kikerülheti az amerikai bíróságokat – ideértve a katonai hatóságok által elkövetett embertelen bánásmód törvényességi
felülvizsgálatát is –, ha a külföldi személyeket nem az Amerikai Egyesült Államok területén tartják fogva. Ehhez pedig harmonikusan illeszkedik a fogva
tartás helyéül szolgáló, az Amerikai Egyesült Államok területein kívül, a kubai
Guantanamoi öbölben található „Camp Delta” támaszpont.
Az amerikai kormányzat bírósági megerősítést nyert értelmezése azonban
továbbra is erősen vitatható. Ronald Dworkin szerint az, hogy az Egyesült Államok megfelelő ellenőrzést gyakorol-e egy bizonyos terület fölött a joghatóság
tekintetében, az attól függ, hogy az ellenőrzés hathatós és érvényes-e13. Lord
Phillips brit jogász pedig egyenesen meglepőnek tartja, hogy az Egyesült Államok bíróságainak hivatalos okirata nem irányul azon egyénekre, akiket az Egye-

11

12
13

Az alapvető eljárási funkciók (vád, védelem, ítélkezés) viszonya szerint lehet különbséget tenni a
büntetőeljárás két történelmi rendszere, nevezetesen az ún. inkvizitórius (nyomozóelvű) és az
akkuzatórius (vádelvű) eljárás között. Az inkvizitórius eljárásban egyetlen hatóság, a „Szent
Hivatal” nemcsak kezdeményezi a felelősségre vonást, hanem a többé-kevésbé a bűnösség vélelmére épülő gyónásszerű védelmet is biztosítja, és nem utolsó sorban szankciót alkalmaz. Ezzel
szemben a vádelvű büntetőeljárásban viszonylag következetesen elkülönül egymástól a vád és az
ítélkezés, s ezzel összefüggésben a védelem is. Vö. Fenyvesi Csaba – Herke Csongor – Tremmel
Flórián: Új magyar büntetőeljárás. Dialóg Campus Kiadó. Budapest-Pécs, 2004. 90. o.
Vö. The Court of Appeals for the District of Columbia: Al Odah v. U.S. 321 F 3d 1124 (2003)
Vö.
Ronald
Dworkin:
A
terror
és
a
szabadságjogok
elleni
támadás.
http://beszelo.c3.hu/03/12/07dworkin.htm
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sült Államok tart fogva az Egyesült Államok fennhatósága alatti területen14.
Nem mellesleg ezt támasztják alá a kubai és az amerikai kormányzat közötti
megállapodások is, amelyek az Egyesült Államoknak felhatalmazást adott, hogy
a Guantanamo öböl felett teljes jogi és bírósági felügyeletet gyakoroljon15.
A bírósági felülvizsgálat hiánya azonban nemcsak az eljárási (pl.: a velük
szemben alkalmazott kínzásokra vonatkozó) panaszok, avagy a vádra tett kifogások (nem terroristák csak tálib harcosok) elbírálása miatt jelent rést a tisztességes eljáráson. Fontos a független és professzionális revízió amiatt is, mert a
kijelölt katonai bizottságok tagjai közül egyedül az elnök rendelkezik jogi ismerettel és gyakorlattal, a többi személy laikus elemként vesz részt az eljárásban.
Tekintettel arra, hogy az elnök sem bíró, hanem csak jogi szolgálatot ellátó
tisztviselő, ezért kétséges, hogy pártatlan bírói irányítás nélkül a bizottságok
megtalálják az egyes esetekben meglehetősen összetett ügyekben rejlő tényeket
és összefüggéseket.
A törvény előtti egyenlőtlenség
A katonai bizottsági eljárás kizárólag külföldi terheltekre kialakított
procedúra lévén kizárja, hogy hasonló gyanúokok alapján amerikai állampolgárt
vonjanak a katonai bizottságok hatálya alá. Ez a tilalom azonban elvi szintű,
mivel a közelmúltban két amerikai állampolgár (Jose Padilla és Yaser Hamdi)
esetében is megtörtént, hogy elnöki utasításra a védelmi miniszter ellenséges
harcosnak nyilvánítva vonta ki őket a rendes büntetőeljárás alól16. Igaz kettőjük
közül Hamdi esetében a Legfelső Bíróság kimondta, hogy mint amerikai területen fogva tartott amerikai állampolgárnak joga van megismerni az ellene felhozott vádat, és ellene semleges döntéshozó előtt védekezni. Ez a bírósági döntés
viszont az eljárás alá vont személyek megítélésében (amerikai vagy külföldi)
meglévő különbséget fokozta, hiszen ne feledjük ugyanerre az amerikai
határokon kívül, de kétségtelenül az Egyesült Államok ellenőrzése alatt álló
Guantanamon a nem amerikaiaknak nincsen lehetőségük.
A katonai bizottsági eljárás személyi hatályában meglévő egyenlőtlenségek nemcsak az amerikai és a külföldi illetőségű terheltek, hanem egyes állampolgársági kategóriák között is megfigyelhető. Az angol igazságügyi miniszter
például tárgyalásokat folytatott a Pentagonnal a brit foglyokkal való bánásmódot
illetően, és olyan ígéretet kapott, hogy a brit vádlottakra nem fognak halálbüntetést kiszabni. Johan Steyn ezt egyszerűen erkölcsileg védhetetlennek nyilvá14
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Vö. Johan Steyn: Guantanamo Bay: The Legal Black Hole. FCNL, Washington DC. 2003.
november 23. 10. o.
Chandler Anupham: Guantanamo Detainees Provide New Test for Laws of War.
http://writ.news.findlaw.com
Vö. Gerhard Strate:Justice and Terrorism – taking the example of the Padilla, Hamdi, Moussaoui
and Motassadeq. Hamburg, 2004. www.strate.net
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nította, mivel az ilyen – kivételezett nemzet – megkülönböztetés új dimenziókat
nyit a nemzetközi jogban17.
A védekezési jog gyakorlásának megnehezítése
Az eljárás másik leggyengébb láncszeme a védekezési jog gyakorlásához
fűződő akadály. Elvileg ugyan a terheltek védelmi igénye mind az állam által
biztosított kirendelt katonai védő, mind – a védőválasztás szabadságát biztosítandó – saját költségen civil ügyvéden keresztül kielégíthető, a gyakorlatban
ennél összetettebb a helyzet. Ennek oka egyfelől, hogy a szintén a Védelmi
Minisztérium alárendeltségébe tartozó katonai védők létszámukban és technikai
lehetőségüket tekintve elmaradnak a hatékony védelem ellátásához szükséges
feltételektől18, másfelől a civil védő választása még a meghatalmazott ügyvéd
szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzését követően sem garantálhatja az ügyfél
minden eljárási cselekménynél való jelenlétét. Erre – az amerikai hatóságok
szerint – az üggyel kapcsolatos minősített információk kiszivárogásának a megakadályozása áll.
Szigorú korlátozások tapasztalhatók a védő és a terhelt személyes kapcsolattartásában is. A hatóságok nemzetbiztonsági prevenciós körülményekre hivatkozva folyamatosan figyelemmel kísérik a beszélgetéseket, gondolván az ügyvédek – a fentebb már említett nemzetbiztonsági garanciák megléte ellenére is –
üzeneteket továbbíthatnak a még szabad lábon lévő társaiknak. Ez a félelem
több megközelítésből is alaptalan, hiszen az őrizetben lévő személyek kiléte a
feltételezett „tettestársak” előtt ismert, emellett kevéssé valószínű, hogy a
Guantanamon lévő foglyok hasznos információval tudnák segíteni, az amúgy
nemzetbiztonsági szempontból erősen tesztelt képviselőjükön keresztül az USA
és szövetségesei érdekeit súlyosan sértő terrorszervezkedéseket. E helyett inkább arról lehet szó, hogy a foglyok eljárási helyzetét kívánják tovább gyengíteni az egyetlen, a külvilággal meglévő hiteles kapcsolattal, a védővel való
érintkezés aprólékos figyelemmel kísérésével.
A bizonyítási tilalmak figyelmen kívül hagyása
Az általános bűnügyekhez hasonlóan az amerikai katonai bizottsági eljárásokban is központi helyet foglalnak el a bizonyítékok beszerzésével és felhasználásával kapcsolatos kérdések és praktikák, igaz a felhasználható bizonyítékok
köre jóval szabadabb, mint a nemzetközi eljárási garanciákat is magában foglaló
eljárási szabályok ezt megengedik. Az amerikai katonai bizottsági eljárás szinte
teljesen szabad bizonyítási rendszeren alapul, a bizonyítékok felhasználása
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Johan Steyn: i.m. 12. o.
Human Rights Watch: U.S. Military Commisions Fatally Flawed. New York, 2004. September 17.
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tekintetében nincs korlátozó szabály19. E megállapítás mögött az igazságügyi
minisztérium jogi főosztályának 2002. februárjában készített feljegyzése áll,
amely szerint az amerikai büntetőeljárásban nem alkalmazható kihallgatási
technikával szerzett információk felhasználhatók, mivel a nyomozó hatóságok
túlkapásai elleni védelmet biztosító eljárási garanciák (pl. a terhelti vallomástétel
megtagadásának lehetőségére felhívó Miranda szabály) az olyan antiterrorista
procedúrákban, mint a katonai külön bizottsági eljárás nem alkalmazandó20. Így
az eljárás során – elméletileg – ugyanúgy értékelhetők bizonyítékként a néha
ellenőrizhetetlen forrásból (másodkézből vagy hallomásból) származó bizonyítékok, mint a kényszerrel kicsikart vallomások. Az ilyen bizonyítékokkal szemben
csupán annyi követelmény fogalmazódik meg, hogy „azok tartalma ésszerű
ember számára hihetőnek tűnjön” 21. Az pedig már marginális, hogy a józanul
gondolkodó ember, azaz a katonai bizottság tagja részére előterjesztett információ ismeretlen vagy beazonosítatlan személytől, avagy olyan bűnrészestől származik, akinek erős oka van arra, hogy hamis bizonyítékot szolgáltasson22.
Szintén kevésbé fontos, ha a bizonyíték a terhelttől kicsikart vallomásból
származik, hiszen ahogy azt az amerikai hadsereg egy bírósági munkatársa,
Diane E. Beaver rövid indokolásában kifejtette, az eljárási szabályok nem tiltják
az „erő használatát” foglyok vallatására, ha annak speciális szándéka van és az
nem veszélyes23. Egy másik minisztériumi feljegyzés szerint az alkalmazott
valamennyi, fizikai ráhatás útján szerzett információszerzési technika közül csak
a legsúlyosabb fizikai és szellemi sérüléseket eredményező, pusztán az öncélúan
– azaz nem a vallomás érdekében – okozott, a halált vagy létfontosságú szervek
károsodását okozó bántalmazás számít kínzásnak, így megengedhetetlennek24.
Kétség kívül a fenti bizonyítási szabályok szinte korlátlan lehetőségeket
biztosítanak az eljáró hatóságok részére, figyelmen kívül hagyva mindazokat a
nemzetközi elveket, amelyek a tisztességes büntetőeljárás alapvető követelményeiként jelentkeznek. Ennek legkézenfekvőbb oka – Tremmel Flórián gondolataival élve – az, hogy a bűnügyekre jellemző bizonyítékínség és az eredményes
19
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A bizonyítási kötöttség területén sajátos módon a védelem területén található korlát. Ahogy erről
az egyik ausztrál állampolgár vádlott, Dávid Hicks jogi védelmét ellátó hivatásos katonai védő,
Michael Mori őrnagy nyilatkozott „a legmeghökkentőbb igazságtalanság az volt, hogy a katonai
bizottság tagjainak nincs felhatalmazása dönteni védelmi javaslatokban”. Forrás: Richard Phillips:
US military lawyer denounces Guantanamo Bay trials. World Socialist Web Site. 2004. január 30.
Vö. Pap András László: Szabadságot erőszakkal? Belügyi Szemle 2 005/2. szám. 41. o.
Vö. Lex Lasry: David Hicks and Guantanamo Bay. In: Secound Annual Public Interest Adress.
2004.
Az amerikai büntető igazságszolgáltatásban akkor lehet elfogadni bizonyítékként a hallomásból
szerzett információt, ha a nyilatkozó ugyanabban vagy egy másik eljárásban már vallomást tett
(former tetimony) és a közelgő halála (impending death), érdekellentét (statement against interest),
személyes vagy családi ok (statement of personal or family history), illetve egyéb speciális
körülmény miatt nem képes vagy hajlandó vallomást tenni. Forrás: Michael H. Graham: Federal
Rules of Evidence. West PCO. St. Paul, Minnesota. 1992. 379-394. o.
Vö. Jigsaw Torture. Forrás: www.dicksion.edu/departments/law/policy/jigsawtorture.pdf
Vö. Pap András László: i.m. 42. o.

40

felderítés közérdekűsége jelentős mértékben kedvez a felderítést korlátlanná
tevő törekvéseknek, illetőleg a szabatos és következetes bizonyítási szempontok
és követelmények háttérbe szorulásának25.
Összegzésként egy jogirodalmi értékítélet
E tanulmányban értelmezett jogi visszásságok napvilágra kerülése, és főként nemzetközi színtéren megvalósult alapos elemzése következtében elkerülhetetlenné vált, hogy az amerikai kormány valamilyen „megnyugtató válaszlépésként” némileg konszolidálja a köztudatba bekerült, emberi jogi – így eljárásjogi szempontból is – aggályos rendelkezéseket. Bár a jogtudósok és politikai
elemzők tollából származó javaslatok a Fehér Ház előtt is ismertek voltak, a
Bush Adminisztráció csak az iraki Abu Graib börtönben tapasztalt visszásságok
hatására jelentette be a hatályos eljárási rend felülvizsgálatát. A meglévő procedúra revideálásának további – az iraki hatalmaskodásoknál jogi szempontból
hitelesebb – okaként jelentkezett a Rasul v. Bush ügyben hozott legfelsőbb bírósági döntés, amely kimondta, hogy az amerikai bíróságok a földrajzi területi elhelyezkedés ellenére illetékesek tárgyalni és elbírálni a guantanamoi fogvatartottak által a letartóztatásuk ellenére benyújtott panaszaikat. Így keletkezett a
„Katonai státusz megállapításáról” szóló, 2004. július 30-i védelmi miniszteri
parancs26, amely direktíva szerint minden fogvatartottat értesíteni kell arról,
hogy a minisztérium által ügyében kirendelt katonai hivatalnokon (személyes
képviselő) keresztül lehetősége van státusza felülvizsgálatát kezdeményezni.
Az eljárás során három katonatisztből álló bizottság dönt a fogoly által
előterjesztett indítványról, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy a személy többé
már nem tekinthető törvénytelen harcosnak, haladéktalanul intézkedik szabadon
bocsátásról.
A felülvizsgálati bizottságok 2004. július 30. óta több ízben is összeültek,
kezdetben minden esetben azt állapították meg, hogy az indítványozó státusza
mint törvénytelen harcos helyesen lett meghatározva, ennél fogva az őrizet
megszüntetése nem indokolt. Az első kedvező döntésre több mint egy évet
kellett várni: a Pentagon 2005. augusztus 23-án jelentette be, hogy három fogoly
(egy-egy jemeni, tadzsik és irániai állampolgár) esetében már nem állnak fenn a
tartós szabadságelvonás indokai, így ők szabadon engedhetők27.
A felülvizsgálati eljárás bevezetése azonban korántsem jelenti a teljes
konszolidációt tekintettel arra, hogy egyfelől nem biztosítja ez esetben sem
teljes körűen a védelemhez kapcsolódó jogok gyakorlását, másfelől az ítélkezés
25
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Tremmel Flórián: Továbbfejleszthetők-e a bizonyításelmélet alapfogalmai? In: Tanulmányok
Erdősy Emil professzor tiszteletére (szerk. Fenyvesi Csaba – Herke Csongor). Pécs, 2002. 34. o.
Combatant Status Implementation Guidelines. Deputy Secretary of Defence Order of July 30,
2004.
Magy Rádió Online. www.radio.hu/print_wrapper.php?cikk_id=149033
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pártatlansága is kétséges. Lényegében továbbra sem tisztázható, hogy az eljárás
alá vont személy milyen indokok alapján lett törvénytelen harcosnak minősítve,
illetve ennek okán az sem, hogy melyek lehetnek azok a körülmények vagy
bizonyítékok, amelyek ezt a státuszt utólag megdönthetik.
Mindezek alapján nem vitatható az a jogirodalmi következtetés, hogy az
amerikai katonai bizottsági eljárás nem felel meg a tisztességes büntetőeljárás
alapvető követelményeinek. Ronald Dworkin szerint a konszolidáció érdekében
elengedhetetlenül fontos, hogy a terrorizmussal meggyanúsított személyekkel
szembeni bánásmód a meglévő büntetési gyakorlatnak megfelelő szabályok
szerint legyen kidolgozva, amelyeket szükség szerint speciális körülményekhez
igazítanak28. Így mindenek előtt a gyanúsítottakkal ismertetni kell a gyanúsítás
tényét, valamint számukra biztosítani kell a hagyományos eljárásban meglévő
jogokat és előnyöket, e mellett azonban a Kongresszus létrehozhat egy az ügy
fontosságára tekintettel lévő, de a végrehajtó hatalomtól elkülönülő, független
igazságszolgáltatási fórumot.
Pamela M. von Ness amerikai szakértő szerint az Egyesült Államok előtt
számos olyan alternatíva kínálkozik, amelyek az előnyök és hátrányok különböző egyensúlyát kínálják mind az USA szempontjából, mind a terrorizmus
nemzetközi vonatkozásában29. Így számba jöhet:
a) Egy esetlegesen felállított „ENSZ Biztonsági Tanácsának Bírósága”,
amely egyrészt olyan független és pártatlan ítélkezési fórum lehetne, amely
nemzetközi jogi értelemben teljes körű felhatalmazással bír, ennek következtében – természetszerűen arab (muszlin) bírák önkéntes együttműködése
okán – mind az arab, mind a nyugati világ támogatását is elnyerné. E javaslatot az amerikai kormány is értékelte, de elvetette tekintettel a bírósági
eljárás költséges megvalósítására, nem utolsó szempontként pedig amiatt,
mert az USA feltehetően soha nem támogatna olyan eljárást, amelynek
kötelező előzménye a szuperhatalom biztonságát veszélyeztető személyek
nemzetközi kiadatása lenne.
b) Az ún. hazai vádeljárás, amely a gyanúsított állampolgársága vagy
tartózkodási helye szerinti nemzeti igazságszolgáltatást jelentené. Ennek
azonban olyan nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek lennének az előfeltételei, amelyek garantálják, hogy a terrorizmus gyanúja alatt álló személyek a
tevékenységükkel arányos büntetésben részesüljenek. A nemzetközi szempontból is megnyugtató, az USA oldaláról nézve pedig olcsó eljárási rend
legnagyobb hátránya azonban az, hogy a „kibocsátó” országok igazságszolgáltatási rendszere nem megbízható, a külső – főleg amerikai – „támogatás”
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Vö. Ronald Dworkin: i. m. 10. o.
Pamela M. von Ness: i. m. 16. o.
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pedig egyszerre jelentené az adott ország szuverenitásának, valamint az eljárás pártatlanságának (igazságszolgáltatásának) csorbulását.
c) Az amerikai szövetségi büntetőeljárás, amely az USA által kínált pártatlan igazságszolgáltatás egyik legbiztosabb formája. Ennek során a terrorizmussal gyanúsított személy ugyanolyan terheltnek minősülne, mint egy
„egyszerű” bűnöző, igaz ennek okán az elmarasztaló ítélethez – a meglévő
katonai bizottsági eljáráshoz képest – a tisztességes eljárás követelményeinek
megfelelő bizonyítás során feltárt bizonyítékok lennének szükségesek. A jogállami követelményeknek megfelelő bizonyítás pedig kompromittálhatná a
hírszerzési forrásokat.
A teljesség igénye nélkül említett alternatívák azonban jelenleg nem jelentenek kedvező megoldást az amerikai kormányzat számára. A kétségek mögött
valószínűleg az áll, hogy a tisztességes büntetőeljárás során biztosítandó terhelti
jogok és védelmi kedvezmények (favos defensionis) jelentős hátrányt okozhatnak az amerikai érdekeknek, Pamela M. von Ness szavaival élve a „gyanúsított
terroristák tárgyalása nemzetközi médiacirkusszá válhat, végeláthatatlan fellebbezéseket okozva”. Ez pedig kevésbé szolgálhatja Amerika biztonsági igényeit
pláne olyan időszakban, amikor általános tendenciaként jelentkezik, hogy a
terrorizmus által veszélyeztetett országok (legutóbb az Egyesült Királyság) az
emberi jogokat pusztán egyszerű gyanú okok alapján korlátozzák.
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SALLAI JÁNOS

BŰNMEGELŐZÉS AZ EURÓPAI UNIÓBAN

Az Európai Unió alapító szerződés aláírói, a Római Szerződésben döntően
a gazdasági integrációt jelenítették meg, de a személyek szabad áramlásának
rögzítésével nyitva hagyták a politikai unió későbbi létrejöttének lehetőségét. A
’80-as években a személyek szabad áramlása „laboratóriumi” körülmények között a Schengeni Egyezmény aláírásával vette kezdetét, majd 1992-ben az Európai Unióról szóló szerződésben (Maastricht) a tagállamok körében kiteljesedett a
politikai akarat, és a III. pillérként1 létrejött a bel-, és igazságügyi együttműködés, igaz, csak kormányközi alapon. A ’90-es évek közepén az EU tagállamai,
felismerték a térség biztonságát fenyegető globális kihívásokat, mint szervezett
bűnözés, nemzetközi terrorizmus, illegális migráció, illegális kábítószer-kereskedelemmel. A globális kihívásokkal szemben hatékonyabb, közös fellépés
szükségességét sürgették és megoldást az Amszterdami szerződésben (1997) a
szabadság, a biztonság és a jog térség létrehozásában látták. E térség megteremtésének egyik fontos eszközeként, a III pillér jelentős joganyagának és a schengeni acquis-nak, az EU keretei közé történő beemelését irányozták elő, amelyre
1999-től kezdően 5 évet adtak.
A szabadság, a biztonság és a jog térség az Amszterdami Szerződés2
hatálybalépését követően jött létre és egy teljesen új helyzetet teremtetet. A
határellenőrzés leépítése az EU, Schengen tagállamokban és az EU bővítéssel
1

1993. november 1-én hatályba lépett Maastrichti Európai Uniós Szerződés harmadik pillére, a belés igazságügyi együttműködés, melynek fő területei:
 menekültügyi politika;
 tagállamok külső határainak ellenőrzése;
 bevándorlási politika és harmadik országok állampolgáraival kapcsolatos (beutazásukkal, tartózkodásukkal, bevándorlásukkal, családegyesítésükkel, letelepedésükkel, munkavállalásukkal kapcsolatos, idegenrendészeti jellegű) kérdések;
 kábítószer elleni küzdelem;
 nemzetközi csalások elleni küzdelem;
 igazságügyi együttműködés polgári jogi ügyekben;
 igazságügyi együttműködés büntetőügyekben;
 vámügyi együttműködés;
 rendőrségi együttműködés a terrorizmus, a kábítószer-kereskedelem és a nemzetközi bűnözés
egyéb formái ellen, ill. azok megelőzése céljából.
2
Az Európai Közösség hatásköreinek sérelme nélkül, az Unió célja, hogy a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés területein a tagállamok közös fellépésének kidolgozásával, valamint a rasszizmus és idegengyűlölet megelőzésével és az ezek elleni küzdelemmel biztosítsa a polgárok magas szintű biztonságát egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul.
Forrás: Amszterdami Szerződés K 1 cikk.
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megtörtént egyszerűsített határellenőrzés a közép- és kelet-európai országok
felé, következtében egy összefüggő kriminálgeofráiai térség keletkezett, amelyet a globalizáció jellemez. Globalizáció megy végbe nemcsak a gazdasági életben, hanem a bűnözésben is. Ez a folyamat mind mennyiségileg, mind minőségileg kihat a bűnözési helyzetre. (nemzetközi kábítószer-kereskedelem féktelen
kínálati és szállítási nyomással, autócsempészet, bandaszerű tulajdon elleni bűncselekménnyel és pénzhamisítás, emberkereskedelem, és csempészet, gyermekpornográfia.)
A bűnmegelőzés kérdésével az EU tagállamiban, több tudományos rendezvény is foglalkozott. Ezek közül megemlítem a Stockholmban, Zaragozában
és Brüsszelben 1996-ban, a Noordwijkban 1997-ben, Londonban 1998-ban és az
Algarvéban3 2000-ben megtartott konferenciákat és szemináriumokat, amelyek
kifejezték a bűnmegelőzés területén folytatott együttműködést megerősítő EU
hálózat kifejlesztésére vonatkozó igényt. Az Algarvéban megtartot konfrencia
jelentőségét tovább növelte, hogy lefektette a 2000. november 29-i közösségi
közlemény alapjait. A közlemény meghatározta az európai bűnmegelőzési stratégia célkitűzéseit:
• azaz csökkenteni kell azokat a tényezőket, amelyek megkönnyítik a
bűnözés világába történő belépést és a visszaesést,
• el kell kerülni az áldozatul esést,
• csökkenteni kell a veszélyeztetettség érzetet,
• elő kell segíteni, és el kell terjeszteni a konfliktusok elhárítására
szabott jogtisztelő kultúrát és irányítási kultúrát,
• valamint megfelelő kormányzási intézkedéseket kell végrehajtani a
korrupció megelőzése céljából.
Az Európai Unió sajátos intézményrendszeréből4 adódik, hogy közvetlenül nem tud beleszólni a nemzetállamok mindennapjainak életébe. A legfőbb
döntéshozó szerv az Európa Tanács egyik fontos feladata a bűnözéssel szembeni
fellépés harmonizálása. Ennek jogforrásai azok az egyezmények, amelyek a
részes államok számára kötelezőek. A Miniszteri Bizottság - a bűnözés problémáival foglalkozó európai bizottság (CDPC) keretében kidolgozott - ajánlásai, a
hivatkozott bizottság kriminológiai kollokviumainak és tudományos konferenciáinak javaslatai, bűnmegelőzéssel kapcsolatos programok, valamint a kábítószer-problémával foglalkozó „Pompidou-Csoport” konferenciái és a konferen3

4

2000. május 4-i és 5-i magas szintű konferencia: zöld utat nyitott a Hippocrates program számára.
Bűnmegelőzésben a ’90-es években már az Európai Parlament is hallata hangját. Erről tanúskodik a
városi területek kismértékű bűnözéséről és annak a szervezett bűnözéshez fűződő kapcsolatairól
szóló 1994. január 24, valamint a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló 1998. november 17-i
határozata. Az utóbbiban utalva a leküzdésére irányuló átfogó stratégia létrehozására.
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ciákon elfogadott javaslatok az elvárásokat fogalmazzák meg és az egységes
gyakorlat kialakítását segítik.
A bűnmegelőzéssel összefüggő kérdésekkel általában az ajánlásaiban
foglalkozik az Európa Tanács. Az ajánlások közül a nemzeti stratégia
kialakításában különösen a következők az irányadók:
•
•

•

•

•

•

19. számú ajánlás a bűnmegelőzés szervezetéről (1987),
20. számú ajánlás a fiatalkori bűnözésre való társadalmi reakcióról
(1987),
21. számú ajánlás a sértettek segítéséről és a sértetté válás megelőzéséről (1987),
2. számú ajánlás a családon belüli erőszak elleni társadalmi intézkedésekről (1990),
2. számú ajánlás a gyermekbántalmazás orvosi-társadalmi vonatkozásairól (1993),
20. számú ajánlás a korai pszichoszociális intervenció szerepéről a
bűnözővé válás megelőzésében (2000).

Az Európa Tanács bűnmegelőzéssel kapcsolatos egyéb dokumentumai,
illetve projektjei közül gyakorlati javaslatokat tartalmaz a Városi bűnmegelőzés
- útmutató a helyi hatóságok számára c. kiadvány. Az előzőhöz hasonlóan
hasznos anyag a Hétköznapi erőszakra való válaszok egy demokratikus
társadalomban c. publikáció, ami egy projekt összefoglalója. A 2002-ben indult
közös munkálkodás célja az volt, hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy
átfogó, a különböző intézmények együttműködésére épülő politikával lépjenek
fel az erőszakos jelenségekkel szemben.
Az Amszterdami Szerződésben5 foglaltak szerint az Európai Unió büntetőügyekben való rendőrségi és igazságügyi együttműködési politikájának részévé vált a bűnmegelőzés. Ebben a dokumentumban a bűnmegelőzés magában
foglalja a szervezett bűnözés és a kriminalitás egyéb formái elleni fellépést. Az
1999. május 1-én hatályba lépett Amszterdami Szerződés 29. cikke szerint „az
Unió célkitűzése, hogy a büntetőügyekben való rendőrségi és igazságügyi
együttműködés területén a tagállamok közös fellépéseinek kialakításával, valamint a rasszizmus és az idegengyűlölet megelőzésével és az ellene való küzdelemmel a szabadság, a biztonság és az igazságosság területén az állampolgároknak magas szintű biztonságot nyújtson.”

5

Az Unió ezt a célkitűzést a szervezett vagy egyéb bűnözés, így különösen a terrorizmus, az emberkereskedelem és a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények, a tiltott kábítószer-kereskedelem és a tiltott fegyverkereskedelem, a korrupció és a csalás megelőzésével és az ezek elleni
küzdelemmel valósítja meg.
Forrás: Amszterdami Szerződés K 1 cikk.
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Az 1999. október 15-16-án megtartott Tampere-i Európai Tanács az
Amszterdami Szerződésben rögzített célkitűzések megvalósítására politikai
irányelveket és prioritásokat határozott meg. 2004. április 30-ig konkrét határidőket rögzítő jogalkotási programot fektetett le a térség központinak számító
területein. Ezek a területek a következők:
 közös menekültügyi-, és migrációs politika;
 európai jogi térség;
 az Unió egészére kiterjedő bűnüldözés;
 a bel- és igazságügyi kérdések bevonása a külpolitikába.
A tamperei csúcs megállapította, hogy a „szabadság, biztonság, jog térsége megteremtése” horderejét tekintve a Belső Piachoz és a közös pénzhez
hasonlítható.6 Ezen kívül az alábbi fő témákat jelölte meg:
 a migráció maga komplexitásában történő kezelése, ennek keretében
(a politikai, az ember jogok és a gazdasági fejlesztés terén is)
együttműködés a kibocsátó és tranzit országokkal;
 az Európai Unió területén legálisan tartózkodó harmadik országbeli
állampolgárok integrációja;
 a tagállamok legális migrációra vonatkozó szabályainak összehangolása;
 a kibocsátó és tranzit országokkal együttműködve információs kampányok fejlesztése a legális bevándorlási lehetőségekről, valamint az
emberkereskedelem megelőzése céljából;
 közös politika továbbfejlesztése a vízumokkal és hamis okmányokkal
kapcsolatban, beleértve a harmadik országok területén működő konzulátusok közötti együttműködést;
 hatékony fellépés az embercsempészés illetve valamennyi, az illegális
migránsok helyzetét kihasználó kizsákmányoló tevékenység ellen, súlyos büntetések alkalmazása az elkövetőkkel, résztvevőkkel szemben;
 szorosabb együttműködés és technikai segítségnyújtás kialakítása a
tagállamok határőrizeti szervei között, amelybe sürgősen be kell vonni
a csatlakozni kívánó államokat is;
 a csatlakozni kívánó államoknak teljes egészében meg kell valósítaniuk
a schengeni acqis-ban foglalt elvárásokat, a leendő külső határokat

6

Tóth Árpádné Dr. Masika Edit: Első értékelés a szabadság, biztonság, jog európai térségének az
európai alkotmányozás során körvonalazódó reformjáról, „Európai Unió Határrendőrsége” c
.A/0013/2003. sz. OKTK kutatás, p.5.
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ellenőrző államoknak hatékony határőrizetet kell kialakítani speciálisan kiképzett hivatásos állomány alkalmazásával;
 a tagállamoknak hatékony segítséget kell nyújtaniuk a kibocsátó és a
tranzit országok számára az önkéntes hazatérés elősegítésére és az
embercsempészés elleni megfelelő fellépés érdekében;
 visszafogadási egyezményeket kell létrehozni az Európai Közösség és a
harmadik országok között, megfontolandó továbbá az ún. (a Közösségen belüli) visszafogadási szabályok bevezetése.7
 fejleszteni kell a bűnmegelőzési intézkedéseket és a legjobb gyakorlatok cseréjét. Meg kell erősíteni az illetékes nemzeti bűnmegelőzési
hatóságok hálózatát és a nemzeti bűnmegelőzési szervezetek közötti
együttműködést, továbbá hogy az együttműködés első prioritásainak
a fiatalkori, a városi és a kábítószerrel kapcsolatos bűnözésnek kell
lennie. Kívánatosnak tartotta egy közösségi finanszírozású program
fenti célok érdekében történő megvizsgálásának a lehetőségét.
A sevilla-i, nizza-i, és thesszaloniki Európai Tanácsok tovább mélyítették
a politikai területen folytatott együttműködést. Közülük is kiemelkedik az EU
10-es bővítésére összehívott Nizzai csúcs. A szabadság, a biztonság, a jog térségének megteremtése érdekében kiemelkedő esemény volt az Alapjogi Charta
elfogadása, és ünnepélyes deklaráció formájában a szerződésekhez csatolása. A
Nizzai Szerződés a harmadik pillért (ekkor már csak a büntető ügyekben folytatott rendőrségi, igazságügyi és vámügyi együttműködést foglalta magában)
érintő reformjai a következők voltak: a bűnüldözésért felelős tagállami szervek
munkájának koordinálására, a bűnügyi nyomozás megkönnyítésére létrehozott
egység, az Eurojust ügynökség primér jogi beillesztése az EU szerződésbe,
továbbá a megerősített együttműködés szabályainak rugalmasabbá tétele.8
Az Európai Bizottság a bűnmegelőzési stratégia elemeinek számbavételénél két fő csoportra osztja a kriminális jelenségeket:
a) Az egyikbe tartoznak a hagyományos bűncselekmények (az emberölés, az erőszakos közösülés), a kevésbé súlyos, de gyakran előforduló bűntettek és vétségek (a lopás, az orgazdaság, a csalás), a különböző közösségekben, helyszíneken előforduló erőszakos cselekmények (az iskolai, a családon belüli erőszak, a sporteseményeken előforduló erőszak), valamint a
büntetőjogilag nem feltétlenül bűncselekménynek minősülő olyan antiszociális magatartások, amelyek feszültséget keltenek egy közösségben, csökkentik
az emberek biztonságérzetét.

7
8

Tamperétől Hágáig, Belügyi együttműködés az Európai Unióban. 2004. Belügyminisztérium
Uo.
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b) A másikba a szervezett bűnözés, ezen belül a nemzetközi szervezett
bűnözés tartozik
A bűnmegelőzés a Bizottság szerint olyan folyamatos és strukturált
együttműködés vagy eseti kezdeményezés, amely hozzájárul a bűnözés mennyiségi és minőségi visszaszorításához. A társadalmi bűnmegelőzésben minden
olyan személy és szervezet közreműködésére szükség van, amely hatással van a
bűnalkalmak számának, a bűnokok hatásának, az áldozattá válás kockázatának
csökkentésére. Így különösen számítani kell a helyi képviselők, a bűnüldöző és a
büntető igazságszolgáltatás hatóságainak, a szociális intézmények, az oktatási
rendszer, a széles értelemben vett egyesületek, az ipari-, bank- és a magánszektor, a tudományos kutatók, valamint a közvélemény és a média szereplőinek
közreműködésére. A bizottsági anyag szerint a bűnmegelőzési programok alapvetően három területre, illetve célra koncentrálnak:
1. a bűnalkalmak redukálására;
2. a bűnözés növekedését elősegítő társadalmi és gazdasági tényezők
hatásának csökkentésére;
3. az áldozatok tájékoztatására és védelmére, az áldozattá válás
megelőzésére.
Az EU bűnmegelőzéssel kapcsolatos célkitűzései a következők:
•

•

Csökkenteni kell a bűnalkalmakat, növelni kell a valószínűségét annak, hogy a bűnelkövetőt megbüntetik, valamint redukálni kell a bűncselekményekből származó haszonszerzés lehetőségeit.
Csökkenteni kell azoknak a környezeti tényezőknek a hatását, amelyek
következményeképpen valaki a bűnözés vagy bűnismétlés világába
kerülhet.

•

Csökkenteni kell az áldozattá válás kockázatát.

•

Növelni kell az emberek biztonságérzetét.

•

•

•

Elő kell mozdítani és terjeszteni kell a jogkövető magatartás kultúráját
és a konfliktusok erőszakmentes elhárításának módszereit.
Elő kell mozdítani a „jó kormányzást”, különös tekintettel a korrupció
megelőzésére.
Meg kell előzni a bűnözők beszivárgását a gazdasági, a társadalmi és a
politikai struktúrába.

Az Európai Unió bűnmegelőzési politikájának prioritásai a kriminalitás
hagyományos területein belül a városi, a gyermek- és fiatalkori bűnözés és a
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények. A szervezett bűnözés megelőzésé49

ben a fejlett technológiákkal kapcsolatos bűnözés, az illegális kábítószer-kereskedelem, az emberkereskedelem, a nők kizsákmányolása, a gyermekek szexuális
zaklatása, a pénzhamisítás és a pénzügyi bűncselekmények elleni fellépésre kell
koncentrálni
Az EU Bizottság előterjesztése alapján került sor a Hippocrates-program
kialakítására. A program célja a tagállamok köz- és magánintézményei közötti
együttműködés előmozdítása, függetlenül attól, hogy szervezett bűnözésről vagy
a bűnözés más formái elleni fellépésről van szó. Az együttműködés kialakítására
irányuló projektekben a csatlakozó országok is részt vehetnek [2. cikk (1) bek.].
A tagállamok közötti együttműködés a képzésre, a tapasztalatcserére, a kutatásra, a szakmai találkozók megszervezésére és a tájékoztatásra irányulhat.
2002. július 7-én a Bizottság a bűnözés elleni harc céljait szolgáló korábbi
uniós programokat egyesítette és elfogadta az AGIS keretprogramot. A keretprogram 2003-2007 között az alábbi általános célkitűzéseket kívánja megvalósítani
•

•

•

Az európai politikák kifejlesztése, végrehajtása és értékelése a rendőrség és az igazságügyi együttműködés területén.
Hálózati és kétoldalú együttműködések erősítése, az információk és
tapasztalatok cseréje, a helyi és regionális együttműködés erősítése,
valamint a közös képzések és tudományos kutatások szervezése.
Az uniós tagállamok, a tagjelölt és harmadik országok közötti, valamint a megfelelő regionális és nemzetközi szervezetek közötti együttműködés kialakítása.

Az EU9 bűnmegelőzési tevékenysége a Francia Köztársaság és a Svéd
Királyság kezdeményezésére a létrehozott bűnmegelőzési hálózat kialakításában
csúcsosodott ki, amelynek kialakításánál befolyásoló, meghatározó események
voltak:
1. Az Európai Parlament 1993. december 16-án állásfoglalása a kis súlyú
városi bűnözésről, és annak a szervezett bűnözéshez kapcsolódásáról.
2. Az Európai Parlament 1998. november 17-én pedig állásfoglalása a
szervezett bűnözés megelőzésére szolgáló irányelvekről és intézkedésekről a szervezett bűnözés elleni fellépés átfogó stratégiájának kialakítása céljából.
3. Az Amszetrdami Szerződés K.1. cikke.

9

A TANÁCS HATÁROZATA (2001. május 28.) az európai bűnmegelőzési hálózat létrehozásáról
(2001/427/IB)
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4. A Bécsi Cselekvési Terv bűnmegelőzési határozatai: a bűnmegelőzési
intézkedések fejlesztésére, a leghatékonyabb gyakorlati eljárások átvételére, és a bűnmegelőzés terén hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok hálózatának erősítésére, valamint az erre szakosodott nemzeti
szervezetek közötti együttműködésre
5. Az Európai Uniónak a szervezett bűnözés megelőzése és a szervezett
bűnözés elleni küzdelem tárgyában az új évezred kezdetére elfogadott
stratégiája.
6. A bűnmegelőzéssel foglalkozó számos jelentősebb szeminárium és
konferencia, különösen az 1996-ban Stockholmban, Zaragozában
1997-ben Noordwijkban, 1998-ban Londonban és 2000-ben Algarvéban megtartot rendezvények.
A EU Bűnmegelőzési Hálózatát 2001-ben hozták létre EU Crime Prevention Network néven, továbbiakban EUCPN. Főbb céljai között szerepel a tagállamok közötti információ csere elősegítése ennek érdekében egy honlap fenntartása, konferenciák szervezése, kiadványok előállítása, és kutatások végzése.
Az EUCPN szervezetét a titkárság, és a nemzeti képviselők alkotják. E
nemzeti képviselőket az egyes államok jelölik ki, és „kapcsolattartó pontoknak”
hívják őket. Minden állam legfeljebb három kapcsolattartó személyt jelölhet
meg. Ezek egyike az adott állam bűnmegelőzéssel foglalkozó szervezetének
képviselője kell legyen. Emellett kutatók, egyetemi tanárok, szakértők, vagy a
bűnmegelőzés más képviselői szintén kapcsolattartó személyek lehetnek.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolattartó személyek az
anyanyelvükön kívül legalább egy másik olyan nyelvet is tárgyalási szinten
beszélnek, amelyik az EU hivatalos nyelve. A tagállamoknak biztosítaniuk kell,
hogy a kutatók, a helyi önkormányzatok, és a magán szektor egyaránt be legyenek vonva a kapcsolattartó személyeken keresztül a szervezet munkájába.
Az EUCPN tagjainak legalább félévente egyszer ülésezniük kell. Az ülést
a Tanács elnöksége hívja össze, mindig abba az országba, amelyben azt tartják.
(Az EU legfőbb döntéshozó szerve a Tanács, amelynek az elnöksége félévente
vándorol a tagállamok között.) Az ülést azon ország nemzeti képviselője elnököli, amelyik ország az EU Tanácsának Elnökségét tartja. A Hálózat nemzeti képviselői döntenek a Hálózat éves programjáról és költségvetéséről. Szintén e testület dönt a kutatási területekről, a megtartandó programokról, megjelentetendő
anyagokról és a honlap felépítéséről. E testület a döntéseit egyhangúlag hozza.
Az EUCPN szoros kapcsolatot tart fent más, az EU-n belül működő szervezetekkel. A Bizottság jelöl egy kapcsolattartó személyt. Az Europol, az
Európai Kábítószer Figyelő Központ (European Monitoring Centre for Drugs,
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EMCDDA), és más érintett szervezetek együtt dolgoznak az EUCPN-val az
őket érintő kérdésekben.
A bűnmegelőzést igen tágan definiálja az EUCPN -t létrehozó Tanácsi
döntés. Eszerint bűnmegelőzésnek számít minden, ami várhatóan, vagy ténylegesen csökkenti a bűnözést, vagy a lakosság körében csökkenti a veszélyeztetettség érzését, akár mennyiségileg, akár minőségileg. E célt elérheti a szervezet
azáltal, hogy közvetlenül elrettenti a bűnözőket, olyan tevékenységek révén,
amelyek csökkentik a bűnözés lehetőségét, vagy amelyek a bűnözés okaira
hatnak. Az EUCPN tevékenysége magában foglalja a kapcsolattartást:
1. az egyes kormányokkal,
2. más érintett szervezetekkel,
3. bűnüldözési hatóságokkal,
4. azokkal az egyesületekkel, amelyeket ezek hoztak létre szerte
Európában,
5. a magán és az önkéntes szférával,
6. kutatókkal,
7. a lakossággal, és a médiával.
Az EUCPN hozzá kell járuljon a bűnmegelőzés fejlesztéséhez Uniós
szinten, és támogatnia kell az ilyen tevékenységeket helyi és tagállami szinten.
Annak ellenére, hogy a szervezet minden fajta bűnmegelőzésével foglalkozik
különös figyelmet kell fordítania a fiatalkori, a városi, és a kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekményekre.
A Hálózat számára nyolc feladatot jelöl ki az alapító:
1. Az együttműködés erősítése, valamint a tapasztalatok és információk
átadása a tagállamok, és a tagállamok szervezetei között, a tagállamok
és a Bizottság között, a Tanács egyes szervezetei között, valamint a
szakértők más csoportjai és hálózatai között, amelyek bűnmegelőzésre
szakosodtak.
2. Információk gyűjtése és elemzése a létező bűnmegelőzési programokról, ezek közül a leghatékonyabbak megtalálása. Szintén feladata a
szervezetnek, hogy adatokat gyűjtsön a bűnözés mértékéről és alakulásáról a tagállamokban, azért, hogy a jövőbeli tagállami és Uniós
szintű döntéshozatalhoz segítséget nyújtson. A Hálózat kérdőívet állít
össze a Tanács és a tagállamok számára a bűnözésről és a bűnmegelőzésről.
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3. Hozzájárul a bűnmegelőzésen belül a kutatás, oktatás, és értékelés
területeinek a kijelöléséhez.
4. Konferenciákat, szemináriumokat, találkozókat szervez e témákban.
5. Tevékenységeket szervez, amelyek ösztönzik és fejlesztik a tapasztalatok és a leghatékonyabb technikák átadását, elterjesztését.
6. Fejleszti a kapcsolatokat a tagjelölt országokkal, harmadik országokkal, nemzetközi szervezetekkel és testületekkel.
7. Szakértői segítséget nyújt a Tanácsnak és a Bizottságnak kérésre, illetve amikor szükséges.
8. Évente jelentést ír a tevékenységről, amelyben megjelöli a következő
év legfontosabb feladatait.
A EUCPN titkárságát a Bizottság, a költségvetését az EU a központi
költségvetésből biztosítja.
Az EUCPN mára a gyakorlatban is jelen van, amit igazol, hogy 2005. december 6-7-én Londonban rendezte meg az EU elnökség évadzáró szakmai konferenciáját és az Európai Bűnmegelőzési Nagydíj10 (ECPA) díjkiosztó ünnepségét. Az ECPA díjra – az EUCPN aktuális célkitűzéseinek megfelelően – a
hagyományoktól eltérően, 2005-ben országonként egy, kizárólag az erőszakos
utcai bűnözés csökkentését, megelőzését, illetve az ilyen bűnözéstől való félelem csökkentését célzó projekttel11 lehetett pályázni. A konferencián a következő projekteket12 mutatták be.
1. Belgium: HERSCHAM projekt - A rendőrség „megkülönböztetett”
intézkedései Brüsszel közrendjének a hajléktalanok által (főként metró területén) a túlzott alkoholfogyasztás következtében (közbotrányokozás), valamint az erőszakos koldulással okozott megzavarás eseteinek megelőzésére,
csökkentésére, valamint a hajléktalanok gyakori áldozattá válásának csökkentésére és megelőzésére. A projekt nem a hajléktalanok alapvető problémáinak megoldását, hanem helyzetük jobb megismerését, valamint a problémák forrásainak kezelését tűzte ki célul. Azt akarják elérni, hogy az utcán
élők és a hatóságok közötti bizalom erősítésével csökkentsék a hajléktalanok
bűnözővé vagy áldozattá válását, továbbá az átlagosnál súlyosabb negatív
hatásukat a környezetükre.

10
11

12

A díj az 1987-ben Hollandiában alapított díj „EU”-sított változata.
Hazánk Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata „Csellengő fiatalok bűnelkövetővé válásának
megelőzése Pécs veszélyeztetett területein” című programjával pályázott.
http://www.bunmegelozes.hu/?pid=140
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2. Cseh Köztársaság: Városi rendőrség a gyermekeknek - Az Usti nad
Labem-i rendőrkapitányságnak a munkanélküli, közösségekből kirekesztett
és kisebbségi (főként roma) származású fiatalok problémáinak megoldására,
az utcai vandalizmusban és egyéb erőszakos bűnözésben való részvételük
csökkentésére kialakított programja. A fő cél alternatív megoldások kialakítása, a rendőrséggel való kapcsolatuk javítása, programkészítés szabadidejük
hasznos eltöltésére (főként sporttevékenységgel).
3. Dánia: Biztonságos éjszakai élet Holstebroban - Bűnmegelőzést célzó partnerkapcsolat kialakítása a helyi hatóságok és az éjszakai szórakozóhelyek (vendéglátó-ipari egységek) között. A fő cél megfelelő felkészültséggel rendelkező önkéntes segítők közreműködésével biztonságos környezet
kialakítása az esti szórakozóhelyeket látogató fiatalok részére. A programban
a fiatalok megismerkednek a rájuk leselkedő veszélyekkel (alkohol- és
kábítószer-fogyasztás, erőszakos és szexuális bűncselekmények áldozatává
válás).
4. Finnország: Városközpont: kockázatos vagy biztonságos élettér? Az utcai erőszakos bűnözés megjelenése általában a városközpontokban jellemző, ezért ezeket a területeket a lakosok veszélyesnek tartják, nagyon erős
az áldozattá válástól való félelmük. Céltudatos környezeti építészeti tervezéssel jelentősen csökkenthetők a bűnelkövetési lehetőségek. A tervezésben a
rendelkezésre álló ismeretanyag aktív alkalmazásával az adott területeken
jelentősen nő a biztonságérzet. Az Élő Városközpont Egyesület két városban
vizsgálta meg a biztonságérzet alakulását. Az együttműködő partnerek között
voltak helyi lakosok, hatóságok, ingatlan tulajdonosok, üzletek tulajdonosai,
valamint a kulturális szektor képviselői.
5. Németország: „Kapcsolatteremtés Projekt”: gyermekek és fiatalok
segítése szociális és utcai munkával - A program Göttingen város bűnmegelőzésének átfogó megközelítése különös tekintettel a 12-25 éves korosztályba tartozó iskolakerülő, alkoholizáló, kábítószer-fogyasztó, antiszociális
és erőszakos bűncselekmények elkövetésére hajlamos személyekre. A cél a
bűnöző életmód kialakulásának megelőzése valamint segítségnyújtás az elfogadható életvitel kialakításához. Az adott korosztályba tartozó veszélyeztetett
fiatalokkal az utcán felvett kapcsolatot követően a partnerek (ifjúság segítők,
rendőrök, igazságügyi alkalmazottak) rendszeresen találkoznak az iskolákban
és az ifjúsági intézetekben. Itt lehetőséget biztosítanak számukra a közösségbe történő aktív integrálódásukhoz.
6. Magyarország: Csellengő fiatalok bűnelkövetővé válásának megelőzése Pécs veszélyeztetett területein - A formális oktatási rendszerből
kikerült, munkanélküli, 16 és 25 év közötti veszélyeztettet és veszélyeztető
fiatalok bűnelkövetővé válásának megakadályozása jelentőségteljes és hasznos képzési, továbbképzési és szabadidős programokkal. A programban
résztvevő partnerek szoros együttműködésben rendszeres találkozókon biztosítják a projekt folyamatosságát és sikerességét. Az utcai „csellengés”, erő54

szakoskodás alternatívájaként szabadidős tevékenységet, tábort, klubokat,
tanfolyamokat, oktatási-, kulturális- és sportprogramokat szerveznek a fiatalok részre, amelyek során azok segítséget kapnak problémáik megoldásához
és alternatív lehetőségeket szabadidejük minél hasznosabb eltöltéséhez.
7. Portugália: A szabadidő biztonságosabb eltöltése - Közösségi rendőrségi program Lisszabonban, amely során a rendőrség aktívabban lép fel a
problematikus iskolák környékén a kábítószerrel való visszaélés és fogyasztás, rablás, lopás elkövetése, valamint áldozattá válás csökkentése és megelőzése érdekében. A fő cél a fiatalok biztonságának növelése, valamint a
rendőrhatóság és az ifjúság közötti kölcsönös bizalom és együttműködés
kialakítása. A legveszélyeztetettebb iskolákat célzó program kivitelezésében
civil ruhás rendőrök is részt vesznek. A gyanúsan viselkedőknél ruházat
átvizsgálással és egyéb szükséges intézkedések végrehajtásával biztosítják a
tanulók biztonságát.
8. Svédország: Nyköping Városközponti Bár Projekt - A helyi együttműködésen (rendőrség, önkormányzat, szociális szolgálatok, bár- és étterem
tulajdonosok) alapuló program a túlzott alkoholfogyasztás és annak következtében kialakuló erőszakos viselkedés, a közbotrányokozás, valamint a
bűnelkövetés csökkentését célozza az italt árusító vendéglátó-ipari egységekben és környékükön. A program korai szakaszában a szórakozóhelyek alkalmazottainak képzésére, majd a rendőrhatósággal történő fokozott együttműködés kialakítására került sor. A program részét képezi a résztvevő vendéglátó egységek belső biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzése, továbbá helyi drogprevenció és a kiskorúak részére történő szeszesital kiszolgálás
megszüntetése is.
9. Hollandia: A közbiztonság és az életminőség növelése Hoog
Catharijne és az utrechti központi pályaudvar körzetében - A projekt
kivitelezése során bevezetett intézkedések széles skálája eredményeként
jelentősen javult a közbiztonság helyzete, valamint a kábítószerfüggők és a
hajléktalanok életkörülményei az adott körzetben. A bűnözés és rendbontás
aránya 50 %-kal csökkent, tisztábbá és „élhetőbbé” vált a környék. A program kivitelezése során a helyi önkormányzat ellenőrzése alatt az illetékes
hatóságok és civil partnereik (többek között rendőrség, ügyészség, vasúti- és
autóbusz-közlekedési vállalatok, üzlettulajdonosok, irodák, helyi lakosok)
együttműködése hasznosnak bizonyult a fiatalok rendzavaró magatartása, a
terrorizmus megelőzése, továbbá egyéb problémák kezelésében is. A közbiztonság, az életminőség javulása a közbotrányokozás megszüntetése, valamint
a bűnözés arányának csökkentése erőteljes szociális intézkedésekkel valósult
meg. A projekt sikerességét további körzetekre történő átvétele, kiterjesztése
is igazolja.
10. Egyesült Királyság: Tűzrendészeti oktatás (LIFE) - A Londoni
Tűzoltóság által kialakított program a fiatalok által elkövetett tűzrendészettel
kapcsolatos visszaélések, illetve az ilyen és hasonló antiszociális viselkedési
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megnyilvánulások (pl.: tűzokozás, hamis tűzriasztás) kezelésével jelentősen
növelte a közbiztonság érzetét. Az intenzív, öt napos program keretében gyakorlati készségfejlesztő oktatás során hívták fel a figyelmet az ilyen cselekmények okozta veszélyekre. A bűnözést választó, valamint az áldozattá
vált 13-19 éves korosztályba tartozó fiatalok részére létrehozott program
kivitelezésében helyi tűzoltók vesznek részt. Az általános cél a bűnözővé
válás esélyeinek csökkentése, attitűd- és viselkedésváltozás indukálása szorosan strukturált csoportfoglalkozásokkal (értékek elfogadása, az antiszociális
viselkedés következményeinek felismerése, közösségalakítás, tanulás- és teljesítményjavítás, önbecsülés és önbizalom, valamint kommunikációs készség
növelése).
A pályázatok közül a díjat: a holland „A közbiztonság és az életminőség
növelése Hoog Catharijne és az utrechti központi pályaudvar körzetében”
című projekt nyerte el.
Az EU-ban meghirdetett pályázat is azt igazolja, hogy az EU politikai
döntéshozói nem a centrális irányítású bűnmegelőzésben, hanem a nemzeti
projektekben látják biztosítékát a hatékony bűnözés elleni küzdelemnek. Ennek
szellemében a következő részekben egyes tagállamok bűnmegelőzési modelljeinek, és sikeres projektjeinek bemutatására kerül sor.
Az EUCPN megszervezésével párhuzamosan, annak tevékenységére
alapozva a bűnmegelőzés az EU korábbi III. pilléres ügyei között a fókuszban
maradt. Ezt igazolja a 2004-es Hágai Program, amely a tamperei megállapítások
szellemében szabad mozgást biztosítékául kulcsfontosságú szerepet szánt a
bűnmegelőzésnek. E szerint:
„A bűnmegelőzés a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén
alapuló térség létrehozására irányuló munka elengedhetetlen része. Ezért az
Uniónak hatékony eszközre van szüksége ahhoz, hogy támogassa a bűncselekmények megelőzésére irányuló tagállami erőfeszítéseket. E célból az európai
bűnmegelőzési hálózatot hivatásossá kell tenni és meg kell erősíteni. Mivel a
megelőzés széles területre terjed ki, alapvetően azokra az intézkedésekre és prioritásokra kell összpontosítani, amelyek a tagállamok számára a leghasznosabbak. Az európai bűnmegelőzési hálózat szakértelmével és tudásával támogatja a
Tanácsot és a Bizottságot a hatékony bűnmegelőzési politikák kidolgozása
során.
E tekintetben az Európai Tanács üdvözli a Bizottság arra irányuló kezdeményezését, hogy európai eszközök jöjjenek létre a bűncselekményekkel és a
viktimizációval, és ezek tagállami jellegzetességeivel kapcsolatos információ
gyűjtése, elemzése és összehasonlítása céljából, közösen elfogadott mutatóknak
tekintett nemzeti statisztikák és egyéb információforrások alapján. Az Eurostat
bekapcsolódik az ezen adatok tagállamok közötti megtervezésébe és gyűjtésébe.
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Fontos, hogy a közhasznú szervezetek és a magánvállalkozások igazgatási és
egyéb intézkedések útján védelmet kapjanak a szervezett bűnözéssel szemben. A
szervezett bűnözés elleni küzdelem eszközeként különös figyelmet kell fordítani a
vagyontárgyakra irányuló rendszeres nyomozásokra. Fontos eszköz a köz- és
magántulajdonú vállalatok közötti partnerség is. Az Európai Tanács felkéri a
Bizottságot, hogy 2006-ban nyújtson be erre vonatkozó javaslatokat.”13

Az elfogadott Hágai Program szerint 2005-ben elkészült az Cselekvési
Terv, amelyet a soros angol elnökség a prioritások közé sorolt. A Cselekvési
Terv a biztonság erősítése érdekében a „Bűnmegelőzés és bűnözés elleni
küzdelem” egyedi programot fogalmazott meg, amelynek végrehajtása a jelenleg
is folyik és kb. 2007-ig tart.
Az EU integráció folyamatában a Maastricti szerződés óta a bűnmegelőzés előtérbe került. Az 1999. októberében Tamperében tartott, kizárólag a
bel- és igazságügyi együttműködéssel foglalkozó rendkívüli EiT-ülésen az
Amszterdami Szerződés szellemében megfogalmazott elfogadott politikai
célok és iránymutatások között szerepet kapott a bűnmegelőzés is. Ennek
következtében megszervezték az Európai Bűnmegelőzési Hálózatot, és a Hágai
Cselekvési Tervben a polgárok biztonságának szavatolásában az egyik kulcsfontosságú tényezőjévé a bűnmegelőzést helyzeték. Ugyanakkor az EU politikai
döntéshozói felismerték, hogy csupán adminisztratív eszközökkel nem lehet
eredményes a bűnmegelőzés, hanem lokális szinten a társadalom minden szereplőit be kell vonni a bűnözés visszaszorítása érdekében.

13

A SZABADSÁG, A BIZTONSÁG ÉS A JOG RVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE AZ
EURÓPAI UNIÓBAN Hágai Program 2004,
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JAKUS JÁNOS

A NAGYHATALMAK VÁLSÁGKEZELÉSI TECHNIKÁI
AZ 1956. ÉVI KONFLIKTUSOKBAN
A Szuezi-válság rendezésének katonai elemei/

Bevezető
Az 1956. év második felében, Közép-Kelet Európában és a Közel-Keleten
kirobbant válságok elhelyezése a kor nemzetközi politikai színpadán még ma
sem problémamentes. Így a történelmi kutatások terén született – a két esemény
közötti összefüggés feltárását célzó – szintézisek sem segítették elő kellőképpen
az érdeklődő közvélemény „tisztánlátását” a súlyos nemzetközi konfliktusok kirobbanása körülményeinek megismerésében. Nevezetesen a magyar forradalom
és szabadságharcról, vagy népfelkelésről, valamint a II. arab-izraeli háborúként
elhíresült Szuezi-válságról van szó.
A közgondolkodásban általában, különösen pedig a magyarországi
közbeszédben ma is erősen tartja magát az a felfogás, amely szerint a magyar
forradalom letiprásának, cserbenhagyásának legfőbb oka a nagyhatalmak – az
Amerikai Egyesült Államok (USA) és a Szovjetunió – közötti hallgatólagos
megegyezés lehetett. Ugyanakkor a megegyezés mibenléte – bizonyító erejű
levéltári dokumentumok hiányában – nem ismeretes. Így nyilvánvaló, hogy e
tekintetben csupán feltételezésekről lehet beszélni, annak ellenére, hogy az eseményeket követően kialakult status quo a felületes szemlélő számára azt a feltevést igazolhatja, mely szerint a magyar forradalom ügyének cserbenhagyása, a
felkelés eltiprása és a Szuezi-válság végkifejlete a két nagyhatalom közös akaratából következhetett be. Vagyis a szóban forgó válságok között szoros összefüggés fedezhető fel, abban az értelemben, hogy a két döntnöki szerepet felvállaló hatalom geopolitikai törekvései részben vagy egészben érvényesültek a
konfliktusok kezelése során.
Természetesen az sem zárható ki – de szintén csak valószínűsíthető –,
hogy a válságok végkifejlete egymástól független, a politikai döntés előkészítés
egy fontos elemeként megfogalmazható kapcsolati rendszerben mozogva, ad–
hoc módon alakulhattak úgy-ahogyan. Az ismert végeredményeket kikényszerítő nagyhatalmi beavatkozási politika figyelemmel kíséréséből az a következtetés is levonható, hogy az eseményekben domináns szerepet felvállaló tényezők
a tervszerűséggel szemben a kialakult geopolitikai helyzetben rejlő lehetőségek
gyors és könyörtelen kihasználása szerint hozták meg döntéseiket.1
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A döntésekhez persze mind a két ország megtalálta a konfliktus-folyamatokban közvetlenül érintett, és aktív szerepet játszó partnereit: ezzel együtt a
számukra kedvező megoldási lehetőségeket is. Ez éppen úgy helytálló lehet a
szovjet-magyar, a szovjet-egyiptomi, a francia, angol-izraeli, mint az amerikai-izraeli viszonylatban.
Az ’56-os magyar forradalommal kapcsolatban a jaltai megállapodás sérthetetlensége és a II. világháborút követően Közép-Kelet-Európában kialakult
geopolitikai realitások érintetlenül hagyása lehetett a szovjet és amerikai reagálások mozgatórugója.2 Mint ahogyan a Szuezi-válság esetében az Egyesült
Királyság és Franciaország a Földközi-tenger medencéjében bekövetkezett térvesztésének elősegítése és annak az Amerikai Egyesült Államok, illetve részben
a Szovjetunió által történő betöltése volt a nyilvánvaló cél. Ebben a folyamatban
a magyar forradalom tüzének felszítása csupán közjáték volt.3 Az már egy más
problémafelvetés tárgykörébe tartozik, hogy a magyarok nem várt módon túllépték a Rubikont, mert komolyan hittek a „fellazítást” elősegítő rendkívül hatékony nyugati propagandának: bíztak a szabad nemzetek támogatásában, szolidaritásában, szükség esetén pedig a katonai fellépésük eredményességében. A magyaroknak csalatkozniuk kellett.4
A Szuezi-válságot, illetve a magyar eseményeket illetően Magyarországon a korábbi időszakban (rendszerváltás előtt) megjelent, a tárggyal foglalkozó
szakirodalom többnyire a szóban forgó válságok közötti szoros összefüggés
meglétét elemezte, amelyből nem kaptunk tárgyszerű, meggyőző erejű bizonyítékokat a felvetés helytállósága felől. Ugyanis a magyar politikai és katonai
szakértők tollából napvilágot látott művek alapját többnyire szovjet kiadványok,
angol, francia nyelven megjelent visszaemlékezések magyarázatai, hírügynökségek által közzétett elemzések képezték. Például a Szuezi-válság kirobbanását
és annak körülményeit, valamint a hadműveletek lefolyását vizsgálva, tisztán
nyomon követhető a korabeli szakirodalomból az események egyoldalú bemutatására való törekvés, amely a kor szellemének megfelelő politikai elfogultsággal párosult.
Az újabb keletű kutatási eredményekre alapozva: a publikációk egy része
ma már kategorikusan tagadja az 1956. évi válságok közötti összefüggés
meglétét, más része azt látja igazolhatónak, hogy a magyarországi események
nem, míg a lengyel zavargások hatottak a Szuezi-válság kezelésére abból a
szempontból, hogy az leköthette a szovjet vezetés figyelmét, így távol tarthatta
őket a szuezi konfliktusba történő beavatkozástól. Megint mások az Egyesült
Államok feltétlen pozitív szerepét/törekvéseit látják igazolhatónak az 1956-os
válságokkal kapcsolatban. 5
Ez utóbbi feltevést cáfolhatja az a tény, hogy az USA mellett a Szovjetunió már ekkor is képes volt nagyhatalmi szerepének megfelelően érdekeinek
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érvényesítésére, úgy a Közel-Keleten, mint Közép-Kelet-Európában. Ami a magyar forradalom és szabadságharcot illeti, a Szovjetunió – sajnálatunkra – élt is
ezzel a státusával: katonai eszközökkel eltiporta a magyar felkelést, míg az
Egyesült Államok kényelmes távolságtartással szemlélte a magyarok vergődését. Miközben mind a két hatalom képes volt jelentős mértékben ellenőrzése alá
vonni a Szuezi-válság menetét és ugyanakkor számukra kedvező irányba
befolyásolni annak végkifejletét.
A két esemény közötti ténybeli összefüggések feltárására tett kísérletek
tehát nem eredményeztek egyértelmű, bizonyító erejű sikert. A tárgyban folytatott kutatások nem tértek ki az erőviszonyok tárgyszerű elemzésére, a válsághelyszínek egymástól való földrajzi távolságából adódó geostratégiai problémák feltárására, de az érintett felek célkitűzéseinek pontos azonosítására,
illetve ezek egymással történő összevetésére sem. Ellenkező esetben fel kellett
volna tűnnie annak, hogy az érdekelt felek politikai–katonai célkitűzései, világpolitikai mozgástere és erőforrásai nem azonos pályán haladtak. Be kell látni:
csupán a két nagyhatalom volt képes tudatosan, vagy ad–hoc módon meghatározott céljait érvényesíteni a válságtérségekben.
Az érintett országok célkitűzései távolról sem voltak egymással összemérhetők: a magyarországi eseményeket illetően a magyarnép szabadság iránti
vágya végső megnyilvánulásának lehettünk tanúi, míg a Közel-Keleten az eseményeket pozíciójavító (vagy megtartó) és erőforrás megszerző célok és érdekek játszottak motiváló szerepet. Mindazonáltal a közép-kelet-európai térségben
a magyar népnek a harcok során elszenvedett veszteségei messze felülmúlták a
Szuezi-válságban érintett felek veszteség adatait:
- több ezren vesztették életüket a magyarországi harcok következtében;
- több százezer magyar állampolgár elmenekült az országból és szétszóródtak a világban;
- a megtorlás eredményeként több száz magyar állampolgár fejezte be az
életét bitófán;
- több tízezer ember szenvedett súlyos fegyházbüntetést.
Az ’56-os forradalom és szabadságharc kirobbanásának 50. évfordulójához közeledve talán érdeklődésre tarthat számot annak a felelevenítése, hogy mi
is játszódott le ebben a vészterhes időszakban a Közel-Keleten.
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A közel-keleti konfliktus forrásai
A többszereplős összecsapásba különböző érdekek szem előtt tartásával
kapcsolódtak be az érintettek, jól azonosíthatóak az ellentét párok is:
a) Izrael – Egyiptom
b) Franciaország, Egyesült Királyság – Egyiptom
(A konfliktus kirobbanása előkészítésének egy jól meghatározható szakaszában az a., és b., ellentétek összekapcsolhatóvá váltak.)
c) Amerikai Egyesült Államok – Egyesült Királyság, Franciaország
d) Szovjetunió – Izrael, Egyesült Királyság, Franciaország
e) Amerikai Egyesült Államok – Szovjetunió
(A c., d., e. konfliktusok a nemzetközi politikai élet színpadán, a diplomácia frontján, annak eszközeinek és módszereinek sokrétű és sokszínű alkalmazásával történtek. Ide tartozik többek között az atom eszközök/fegyverek
alkalmazásával történő fenyegetés, illetve az Egyesült Nemzetek Szervezete
meghatározó fórumának, a Biztonsági Tanácsnak (ENSZ BT) összehívása útján
való nyomásgyakorlás, de megfigyelhető volt a kétoldalú diplomáciai kapcsolatokban ma már nem túlságosan gyakran előforduló durva „rendre utasítás”
alkalmazása is.)
Az ellentétpárok motivációit figyelembe véve nyilvánvalóvá válik, hogy a
Szuezi-válság kialakulásának forrásait a résztvevő/érintett felek saját szempontjaik szerint különböző módon határozták meg és értelmezték. A konfliktus
kezdetén a főszerepeket az Egyesült Királyság, Franciaország, Izrael és Egyiptom játszotta, míg a végkifejletben ezen országoknak meg kellett elégedniük a
statiszta státusával. Ugyanis a domináns szerepeket az Egyesült Államok és a
Szovjetunió vonta magához.
Izrael: az állami lét megerősödésében találta meg a válságban való részvételének legfőbb indokát. Az ország fenyegetettségét az egyiptomi fegyverkezés felfutásában, az arab világ egységfrontja létrehozásának Nasszer-i kísérletében és nem utolsó sorban a Szuezi-csatorna használatának egyiptomi tilalmában
és az Akabai-öböl lezárásában ismerte föl az izraeli politikai vezetés. Kétségtelenül nyomós indokok ezek, de hitelességük nehezen értelmezhető Izrael állam
bizonyíthatóan területszerző és megtartó politikájának felszín alatti jelenléte
tükrében. Az aktív védelem politikai–katonai doktrínája mindenek előtt offenzív
jellegű tevékenységet rejtett magában, mintsem az önvédelemre inkább jellemző
defenzív/reagáló magatartást. Ezt alátámasztja az Egyesült Királysággal, illetve
Franciaországgal való egymásra találásuk az arab világ akkor legerősebb és
legdinamikusabb államának a „lefékezésében”. Ismert az a tény, hogy a politikai
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szándékok egyeztetésén túl az izraeli haderő fejlesztésében kiemelkedő szerepet
játszottak a térségben pozícióvesztésre álló nyugat–európai hatalmak. Különösen Franciaország kötött jelentősnek mondható izraeli fegyverszállítási üzleteket, amelyek keretében harci repülőgépeket, harckocsikat és kisebb hajóegységeket szállított az Egyiptom elleni fellépésben szövetségesévé vált közel-keleti
országnak.6 Az Egyesült Királyság katonai tanintézeteiben pedig a későbbi
hadműveletekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó izraeli katonatisztek képzése
folyt nagy intenzitással, emellett pedig haditechnikai gyártási technológiákat is
átadtak Izraelnek.7 A három ország politikai és katonai elképzeléseinek végső
formába öntésére 1956. október 22–24. között a franciaországi Sevresben lezajlott tárgyalásokon került sor. Ekkor konkretizálták és egyben végső formába
öntötték, véglegesítették az Egyiptom elleni politikai, de mindenekelőtt a katonai fellépésre vonatkozó terveiket, vagyis az izraeli „Kades I”, az angol
„Hamilcar” és a francia „Musketeer” elgondolásokat. Ekkor született meg a döntés az arab ország elleni katonai akció 1956. október 29-én történő megindításáról is.
Izrael állam kapcsolata az Egyesült Államokkal – az informálisan igen
nagy befolyással rendelkező amerikai zsidó lobbin keresztül – stabilnak volt
mondható. Ezért az Egyesült Államok formálisan nem tett határozott lépéseket
Izrael tervezett katonai akciójának megakadályozása érdekében, ellenkezőleg:
részt vállalt a zsidó állam haderejének felfegyverzésében. Az USA – Franciaország, de különösen az Egyesült Királyság esetében – diplomáciai csatornákon
keresztül egyértelművé tette európai szövetségesei számára, hogy nem tud
azonosulni a térségre vonatkozó terveikkel. Az Egyesült Államok ugyanis komoly pressziót gyakorolt szövetségeseire annak érdekében, hogy eltérítse őket a
fegyveres konfliktus kirobbantásától, mert az, egyrészt zavarta az arab monarchiákkal kapcsolatos saját terveinek a megvalósításában. Másrészt pedig – Nagy
Britannia háttérbe szorításával a térségben – lehetőséget látott arra, hogy az un.
Bagdadi Paktum néven ismert szövetségi rendszerben betöltendő vezető státusából adódóan, a paktum feladat rendszerét kiszélesítve, tovább erősíthette geostratégiai pozícióit a szovjet/kommunista blokk környezetében. A válsághelyzet
időszakában az Egyesült Államok legfontosabb belpolitikai eseményét ugyan az
elnökválasztás és az arra történő felkészülés, vagyis a „kampány” töltötte be,
mindez azonban nem fékezte világpolitikai szerepvállalását. Az elnökválasztás
1956 november 6-ra volt kitűzve, így D. Eisenhower elnök kivárt és az ismert
amerikai üzleti érdekeket előtérbe helyező logika szerint cselekedett. A válság
lezárását követően az USA döntő mértékben növelte befolyását a térségben,
mindenekelőtt a gazdag szénhidrogén kinccsel rendelkező Szaúd-Arábiában és
az Arab-öböl menti országokban. Ezzel szemben a Bagdadi Paktumhoz fűződő
reményei már nem hoztak számára egyértelmű sikert.
Egyiptom: 1952-től, a Szabad Tisztek Mozgalmának a hatalom megszerzéséért folytatott küzdelme sikerétől számítva, kereste a politikai és gazdasági
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kibontakozás útját, amelynek legfontosabb elemét az ország iparának fellendítése (villamos energia ellátás fejlesztése), illetve az arab– világ vezető erejének a
nemzetközi politikai élet porondján történő elismertetése képezte. Az ország
vezetésének politikai törekvéseit igen erős – az arab országokra általában
jellemző – nemzeti túlfűtöttség kísérte.
Gazdasági téren a villamos energiatermelés saját bázisának kialakítása
érdekében a Nílus vizének munkába fogása volt az elsődleges cél. Ehhez jelentős hitelre kellett szert tennie, amelyet kezdetben az Egyesült Államoktól, illetve
az annak befolyása alatt álló Világbanktól remélt az ország. A hitelfeltételek
azonban kedvezőtlenek voltak Egyiptom számára, legalábbis Nasszer elnök
akkor így ítélte meg. Az USA és a Világbank hitelfolyósítása elapadásának
egyenes következménye volt, hogy Egyiptom és az Egyesült Államok közötti
politikai és gazdasági kapcsolatok a mélypontra süllyedtek. Nem maradt más
választás, mint az arab térség iránt élénk érdeklődést mutató Szovjetunió felajánlott segítségének az elfogadása. Így kezdődhetett meg az asszuáni gát építése a Níluson. Ugyanakkor az egyiptomi vezetés – Nasszer 1956. július 26-án
Alexandriában tartott beszédét követően – lezárta a Szuezi-csatornát és kilátásba
helyezte annak egyiptomi tulajdonba vételét. Ezzel a lépéssel súlyosan sértette
az Egyesült Királyságban bejegyzett ún. Csatorna Társaság érdekeit. Ismert,
hogy ebben a gazdasági konstrukcióban nagyszámú francia kisbefektető tartotta
a pénzét, így nyilvánvalóan jelentős mértékben sérültek a francia érdekek is a
térségben.
Az Egyiptomban lezajlott – Nasszer hatalomra jutását eredményező – kurzusváltást követően a nemzetközi politikai mozgástér kiszélesítése is közvetlen
célként fogalmazódott meg a szabad tisztek körében. Kézenfekvő volt, hogy
politikai és katonai téren is támogatóan léptek fel minden olyan arab mozgalom
irányába, amely a külföldi befolyás felszámolását tűzte ki célul az adott országban. Elsősorban az algériai franciaellenes megmozdulások mögött álló szervezetek részesültek Egyiptom politikai és pénzügyi (fegyver- és más hadianyag)
támogatásában, de az ország menedéket is biztosított a lázadó arab csoportok
emberei számára. Vagyis az ideológiai támogatáson túl Egyiptom, mint logisztikai háttér fontos szerepet töltött be a pánarab mozgalmak akcióiban.
Mindebből szinte természetszerűen következett, hogy az Izraellel határos
arab államoknak a zsidó állammal szembeni revans – törekvései, vagyis az első
arab – izraeli háborúban elvesztett területek visszaszerzésének a szándéka,
Egyiptomban megértésre talált. Olyannyira, hogy számtalan arab provokáció,
amely ebben az időben az izraeli határ mentén bekövetkezett egyiptomi támogatással mehetett végbe.8 Mindezt lehetővé tette, hogy a Szovjetunió megjelenése a térségben – mindenekelőtt Egyiptomban – a hadseregfejlesztés tervezésére is döntő hatással volt. Ugyanis az egyiptomi hadsereg felfegyverzésén túl, a
felkészítés és kiképzés területén is a szovjet tanácsadók hathatós segítségére volt
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szükség, miközben fegyvereket szállított az arab ország számára Csehszlovákia
és Lengyelország is.9
Ismeretes, hogy a franciaországi Sevresben megtartott angol-francia- izraeli titkos tárgyalások után néhány nappal, 1956. október 29-én Izrael támadást
intézett Egyiptom ellen. Ezt – a forgatókönyvnek megfelelően – a „békéltető
erőként” fellépő angol és francia kormányok a hadviselő felekhez intézett ultimátuma követte, amit Egyiptom visszautasított, amelynek következtében október 31-én a brit és a francia légierő megkezdte egyiptomi katonai és polgári
célpontok bombázását, november 5-én pedig ejtőernyős- és tengeri deszant
alakulataikkal támadást intéztek a Szuezi-csatorna torkolatánál fekvő Port –
Szaid városa ellen.
A fegyveres összecsapás értékelése a szakirodalom tükrében
A Sevres-i megállapodásnak megfelelően a hadműveleteket Izrael október
29-én 17.00-kor a 890. légideszant-zászlóaljnak az izraeli határtól 174 km-re a
Sínai-félszigeten (vagyis Egyiptom területén) található Mitla – hágó körzetében
történt akciójával kezdte meg. A zászlóaljhoz a 202. légideszant-dandár főerői
22.30-kor csatlakoztak. A dandár parancsnoka Ariel Saron ezredes, a későbbi
izraeli miniszterelnök volt.
A főerők – a Déli Parancsnokság tíz (10) dandára – október 30-án a
reggeli órákban kezdték meg támadásukat, pontosan követve a „Kades-I” néven
október 24-én pontosított és véglegesített hadműveleti elgondolásban
foglaltakat.
A „Kades-I” terv lényegét Moshe Dayan, az izraeli hadsereg vezérkari
főnöke „The Sinai Campaign” címmel 1967-ben New Yorkban kiadott könyvében részletesen ismerteti. E szerint az elgondolásban a főcsapást a Déli
Parancsnokság alárendelt csapatai mérték az alábbi ütemezéssel.
Első ütem:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
f)

Mitla-hágó elfoglalása a Nokl-Szuez irány tengelyében;
Nokl elfoglalása;
el-Kuntilla és Rosz-en-Nokl elfoglalása;
Kuszeima-Nokl irány megnyitása;
El–Kuntilla–Nokl irány megnyitása;
Rasz-en-Nokl-Nakel irány megnyitása;
Teljes készenlét az egyéb védelmi parancsnokságnál, a légierőnél és a
haditengerészet egységeinél
g) A légierő pusztítja az egyiptomi katonai és közigazgatási célpontokat,
támogatja a szárazföldi csapatok tevékenységét
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Második ütem (D + 1 éjjel, október 30/31):
a) támadás megindítása a hadműveletek másik csapás irányába Rasz-enNakeb-Sarm-es-Sejk irányban, Sarm-es-Sejk elfoglalása;
b) felkészülés támadás elhárítására a Jordán határ mentén;
c) Kuszeima elfoglalása;
d) védelmi készenlét a libanoni és a szíriai határszakaszokon.
Harmadik ütem (D + 2 éjjel, október 31., november 1.)
a)
b)
c)
d)

Tirrán szoros elfoglalása;
Rafah, Abu Ageila és el-Aris elfoglalása;
Védősáv kiépítése a Szuezi-csatorna mentén;
el-Tóron keresztül Sarm-es-Sejken, Ahu Zuima-Dahab irány megnyitása.6

Ehhez a feladathoz az erőviszonyok Izrael számára kedvezőek voltak:10

angol, francia, izraeli élőerő
harckocsik
páncélozott szállító harcjárművek
tüzérségi eszközök
harci repülőgépek

Izrael,
Egyesült Királyság,
Franciaország
1,3
1,2
2,5
2,5
3,2

Egyiptom
1
1
1
1
1

A hadművelet részletes elemzését mellőzve egyértelművé kell tenni, hogy
az izraeli hadsereg mind szervezetét, mind harci technikáját, mind pedig a
vezetés szilárdságát és operativitását tekintve messze felülmúlta az egyiptomi
hadsereg képességeit, ugyanakkor maradéktalanul teljesítette a Moshe Dayan
vezérkari főnök direktívájában meghatározott feladatokat.
Az egyiptomiak csupán két gyaloghadosztálynak megfelelő erőt állomásoztattak az izraeli támadás fő irányában. A Sínai – félszigetet lényegében ez a
két hadosztály és néhány – a védelem főerőkifejtésének körletén kívül eső – önálló zászlóalj védte, amelyek elsősorban a Gázai-övezet megtartására összpontosították figyelmüket. Két egyiptomi hadosztály – a 4. páncélos-, és az 1. gyaloghadosztályok – a Szuezi-csatorna nyugati partján körletben várta a fejleményeket. (Lényegében nem játszottak számottevő szerepet a Sínai-félszigeten
folyó összecsapásokban még azt követően sem, hogy néhány egységük alkalmazásra került ezen a frontszakaszon./
Amíg az izraeli erők főcsapásának irányában a hadműveleti események
minden probléma nélkül lezajlottak, a szakirodalom a 202. légideszant-dandár
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tevékenységével kapcsolatban tesz kritikai észrevételeket. Arról van ugyanis
szó, hogy a 890. légideszant-zászlóalj kirakására – a tervezettől eltérően – a
Mitla – hágótól 5 km-rel távolabb került sor, mivel az izraeli légi felderítés a
kijelölt kirakási körlet területén egyiptomi csapatokat vélt felfedezni.11 (E tévedésért és az ezzel járó időveszteségért Saron ezredest komoly bírálatok érték,
beosztásában való megmaradását csupán Moshe Dayan tábornok támogatásának
köszönhette.)
A légideszant-zászlóalj,– a téves felderítési adatokat tényként elfogadva –
a rossz helyzetmegítélésből adódó döntés ellenére, minden probléma nélkül
elérte a Mitla-hágó bejáratát és berendezkedett annak védelmére.12 Az egyiptomiak mit sem észleltek az izraeli akcióból egészen addig, amíg három szabadságos katonákat szállító teherautójuk meg nem jelent a területen.
Az izraeli katonák két járművet megsemmisítettek, de a harmadik elmenekült és el is érte a 74 km-re levő csatornát, ahol a 4. páncélos hadosztályt tájékoztatták a Mitla-hágó megszállásról. Október 30-án egy egyiptomi harckocsi
zászlóalj, támadást intézett az izraeli támpontok ellen, ami nem járt sikerrel. Itt
meg kell jegyezni, hogy a Magyarországon megjelent szakirodalom úgy foglal
állást ebben az ügyben, hogy a hágó egyiptomi kézben maradt. Ez teljesen
érthetetlen, hiszen Saron ezredes dandára annak ellenére, hogy valóban nehéz
harcot vívott a támadó egyiptomiakkal, november 2-án a Mitla-hágónál elfoglalt
állásaiból kiindulva újabb légi deszant vállalkozást hajtott végre Sarm-esSejktől 80 km-re észak-nyugatra et-Tor település repülőtere ellen. Ugyanakkor
két zászlóalja pedig menetet hajtott végre ugyanabban a körzetben. Saron ezzel a
manőverrel jelentős mértékben hozzájárult az izraeli 9. dandár Sarm-es-Sejk
birtokbavételét célzó támadásának sikeréhez, ami november 4-én következett be.
Tehát szó nem lehetett arról, hogy az egyiptomiak uralták volna a helyzetet a
Mitla-hágó körzetében.
A Sínai-félszigeten elért látványos izraeli katonai sikert az angol és
francia politikai vezetés arra használta fel, hogy – az előzetes terveknek megfelelően – jegyzékben szólítsa fel a szembenálló feleket az ellenségeskedések
beszüntetésére. Egyiptom – mivel a jegyzékben foglaltak számára kedvezőtlen
hadműveleti pozíciók felvételét irányozták elő, többek között a csatorna övezet
elhagyására kényszerült volna – elutasította az angol – francia ajánlatot. Erre
válaszul október 31-én a szövetséges légierő megkezdte az egyiptomi célpontok
támadását a csatorna mentén.
A brit és francia légi -, és tengeri deszant kirakására, illetve partraszállására november 5-én került sor, vagyis azt követően, hogy az izraeli erők teljesítették a „Kades-I” hadműveleti tervben rögzített feladataikat: birtokba vették a
Sínai-félszigetet, és védelmi állásokat építettek ki a csatorna mentén. Az angol
és francia csapatok elfoglalták Port-Szaid és Port-Fuád városokat, majd foly66

tatták támadásukat Abu-Szueir és Iszmáilíja ellen. Miután a fenyegető hangvételű szovjet jegyzék hatására az ENSZ november 7-én tűzszünetre hívta fel a
harcoló feleket, ezek a támadások már nem vezettek eredményre: az elért
terepszakaszon a szembenálló felek beszüntették a harcot.
Egyiptom minden kétséget kizáróan egyértelmű katonai vereséget szenvedett. Hogy Nasszer rendszere mégis „túlélte” a katasztrófát az annak volt
köszönhető, hogy a Szovjetunió jegyzéket intézett az izraeli, a brit és francia
kormányokhoz, amely lényegében azt tartalmazta, hogy a szovjet vezetés „korszerű tömegpusztító eszközök” alkalmazását is kilátásba helyezi az agressziót
elkövető országok ellen. (A jegyzékben Bulganyin szovjet miniszterelnök nem
ilyen egyértelműen vetette fel az atomeszközök alkalmazásának lehetőségét, de
a jegyzék szövegét nem lehetett félreértelmezni.)13 Ugyanakkor az Egyesült
Államok elnöke és az ENSZ főtitkára is tájékoztatást kapott a szovjet jegyzék
tartalmáról.
Eisenhower elnök a szovjet tájékoztatást követően késlekedés nélkül
figyelmeztette szövetségeseit arra, hogy ne számítsanak tovább az Egyesült
Államok hallgatólagos támogatására. Egyben javaslatot tett a konfliktusnak az
ENSZ közvetítésével történő rendezésére. A javaslatot az Egyesült Királyság és
Franciaország némi hezitálást követően elfogadta. Az elfoglalt egyiptomi területek kiürítéséhez a végső lökést a Szovjetunió november 15-én a szövetséges
kormányok részére átadott újabb jegyzéke adta meg, melynek eredményeképp
az angol-francia csapatok december 24-ig befejezték a csapataik kivonását
Egyiptomból, Izrael pedig kénytelen volt kiüríteni a Sínai-félszigetet.
Visszautalva a Magyarországon megjelent szakirodalmi elemzésekre,
amelyekben az összecsapások értékelését illetően az a nézet vált uralkodóvá,
hogy a térségben lényegében két, egymástól jól elkülönülő háború folyt, amelyben: egyrészről Izrael és Egyiptom, másrészről pedig az Egyesült Királyság,
Franciaország és Egyiptom voltak az érintettek. A fegyveres összecsapások
előkészítését és végrehajtását vizsgálva, ez a felvetés – megítélésem szerint –
nem állja meg a helyét, hiszen céljaiban, de a támadólag fellépő fegyveres erők
műveleteit tekintetbe véve is, egy egységes elgondolás alapján végrehajtott hadművelet képe bontakozik ki előttünk. Ezt nem cáfolja az sem, hogy valóban: térben és időben egymástól elkülönülten zajlottak az események a Sínai- félszigeten, illetve Port-Said körzetében a csatorna bejáratánál.
Ma már cáfolhatatlan tény, hogy a Sevres-i megbeszélések fontos elemét
képezte az összehangolt támadás részleteinek az egyeztetése. Az itt születetett
katonai megállapodások egyértelműen nyomon követhetők a hadműveletek
lefolyásában.
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Megítélésem szerint ebben az értelemben nem állja meg a helyét az a felvetés sem, hogy az eseményeket második arab-izraeli háború elnevezéssel illessük, mert az nem utal egyértelműen a két európai ország valódi érintettségére/érdekeltségére a konfliktusban. Sokkal inkább helytálló ezt a háborút
Szuezi-válság néven számon tartani, mert ez magában hordozza minden érintett
fél szerepvállalásának vizsgálatát, egyben szerepük megítélését is.
A szakirodalom tanulmányozásakor feltűnő, hogy a látványos izraeli katonai sikerben később az állami életben is kiemelkedő teljesítményt nyújtó neves
személyiségek játszottak elismerésre méltó szerepet. Dayan, Begin, Rabin,
Saron és a többiek, mint katonai vezetők bámulatos hatékonysággal vezették a
rájuk bízott csapatokat. Nem vonható kétségbe: az izraeli haderő és annak vezetői, feladataikat minden esetben a kor követelményei szerint a legmagasabb
szinten teljesítették.
Összegzés
A Közel-Keleten egymással szemben álló országok közül Egyiptom katonai veresége elvitathatatlan. A vele szemben fellépő szövetséges államok ennek
ellenére nem érték el kitűzött céljaikat. Egyiptom végérvényesen megtartotta a
Szuezi-csatorna forgalmának ellenőrzési jogát, de nem késlekedett annak állami
tulajdonba vételével sem. Ugyanakkor a ’80-as évekig maga mögött tudhatta a
szocialista országok, mindenek előtt a Szovjetunió politikai, gazdasági és katonai támogatását.
Izrael katonai győzelme nem lehet kétséges, bár jelentősnek mondható
veszteségeket szenvedett el.14 Győzelmének gyümölcsét azonban nem élvezhette, hiszen az elfoglalt területeket ki kellett ürítenie, mindezt azonban kompenzálta számára az Egyesült Államok feltétlen és nyílt támogatásának megszerzése, amelynek a későbbi háborúiban (1967, 1973, 1982) jó hasznát vette. Az
Egyesült Államok számára is kézenfekvő megoldást kínált az Izraellel való
szoros kapcsolat legalizálása, amikor is a további szovjet expanziós törekvésekkel szemben kellett gátat emelni a térségben. Ugyanakkor az USA igen erős
pozíciókra tett szert a Földközi-tenger keleti medencéjében, miközben sikerült
megrendszabályoznia két európai szövetségesét: részben elfoglalta azok közel –
keleti pozícióit, kiterjesztette befolyását néhány szénhidrogén lelőhelyekben
gazdag arab országra.
A konfliktusok befejezésével a két nagyhatalom geopolitikai célkitűzései
tehát részben vagy egészben megvalósultak. A fegyveres összecsapásokban közvetlenül is érintett európai államok, az Egyesült Királyság és Franciaország
katonai győzelmüket politikai vereséggé változtatva, belesimultak a rájuk kényszerített szerepbe, vagyis csöndes belenyugvással viselték leértékelődésüket a
nemzetközi politika színpadán. A továbbiakban megszűntek főszereplők lenni a
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világpolitika alakításában, és mint európai középhatalmaknak az érdekérvényesítő képességük is jelentős mértékben lecsökkent. Az Egyesült Királyság végérvényesen elveszítette hegemón szerepét a Földközi-tenger medencéjében, Franciaország pedig röviddel a szuezi kaland után végleg feladta észak-afrikai
érdekeltségeit, köztük Algériát.
A Szovjetunió, ideig-óráig biztosítani tudta ugyan megszerzett pozíciót az
arab térségben, de megszilárdítani már nem volt képes. A ’80-as évek közepétől
fokozatosan felszámolta/átalakította érdekeltségeit a mediterrán térségben.
Példáját követte a többi szocialista ország is.
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AKTUÁLIS

HÓKA MIKLÓS

A CSÚCSTECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA
A HADSZÍNTÉREN
A szoftverrádiótól a nanotechnológiáig

A digitális jövő mindentudó – ám ezzel együtt könnyen használható –
eszközök megjelenését tartogatja számunkra. Olyan elektronikus szerkezetekét,
amelyek egy új konvergencia-minőséget képviselve semmilyen ma használatos
készülékhez sem hasonlítanak, s amelyeket hosszú életű, akár menet közben
újratölthető elemek működtetnek.
Az elektronikus felszereléseknél (ilyenek a mobiltelefonok, a palmtopok,
a PDA-k, a GPS vevők stb.) a kutatók által megjelölt legfőbb célkitűzések
között a minden korábbinál kisebb méretű, az elemek hosszú élettartamát garantáló, és a szükséges funkciókat biztosító, de egyszerűen kezelhető eszközök
létrehozása szerepel.
Vezető gyártó cégek felelős szakemberei felismerték, hogy például még
„a számítógépek használata is egyre komolyabb feladatot jelent. Nemhogy minél
egyszerűbbé tennénk a használatukat, telezsúfoljuk őket. Egyre nagyobb és
kövérebb gépeket építünk” – hangoznak el a gyártói kritikák. Az eszközöket
ezer és egy különféle funkcióval látják el, pusztán önmagukért: csak azért, hogy
minél nagyobb tudással rendelkezzenek, ahelyett, hogy minél egyszerűbb, az
adott célnak legjobban megfelelő funkciókkal kiegészített eszközöket hoznának
létre. Úgy vélem az adott célról éppen a hadszíntéren nem szabad megfeledkezni, ahol azért a túlélés fontosabb, mint az extra csengőhangú, és minél több
játékprogrammal bíró mobiltelefon használata.
Mivel a kommunikáció fejlődésének témája igencsak szerteágazó, és jelen
írás keretei nem teszik lehetővé az összes részterület bemutatását vagy elemzését, csak néhány terület áttekintésére szorítkoztam. A vezeték nélküli fejlesztések közül a szoftverrádióval, az integrált személyi rendszerekkel, az azonosító
és szenzorrendszerekkel valamint a robotikával foglalkoztam, áttekintettem
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napjaink legfontosabb kommunikációs rendszerterveit, míg írásom végén a
nanotechnológia néhány elemét villantom fel a tisztelt olvasónak.
1. A rádiófejlesztés új távlatai – a szoftverrádiók
A legfejlettebb NATO-tagországok, az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország kormányai tekintélyes katonai híradórendszer fejlesztési terveket dolgoztak ki, hogy lehetővé váljon a többnemzetiségű
műveletek széles frekvenciasávban történő kommunikációs támogatása. Az elképzelések szerint a technikai-technológiai fejlesztések egy fő cél megvalósítására irányulnak: az interoperabilitás lehetőségének kiszélesítésére. A híradó
rendszereken futó információs csatornák a legmodernebb, csúcstechnológiájú,
többfunkciós rádiókkal terjeszthetők ki a különböző vezetési szintekre, a mobilitási követelmények figyelembevételével.
Maga a szoftverrádió terminológiája a ’90-es évek elején merült fel,
kikerülve a ’80-as évekre jellemző, rugalmatlan „hardveralapú” rádiós felépítést,
amelyben a konstruktőröknek nem kis fejtörést okozott a legkisebb továbbfejlesztés is. A szoftver-által programozható rádiók olyan előnyös tulajdonsággal rendelkeznek a korábbi eszközökkel szemben, mint a nagyobb adatátviteli
sebesség, a nagyobb sávszélesség, vagy az objektum-orientált programozói technikákkal felépített, szoftveres hullámformák által biztosított interoperabilitás.
A sikeres szoftverrádiós kísérletek nyomán és a katonai műveleti doktrínák új meghatározásai alapján került kialakításra az amerikai kontinensen az
összhaderőnemi harcászati rádiórendszer (Joint Tactical Radio System, JTRS).
A rádiócsalád, amely a 2 MHz–2 GHz (terv a 3 GHz-ig való kiterjesztés) közötti
sávban szolgáltat hang-, adat- és videoátvitelt az összhaderőnemi műveletekben,
az alábbi kihívásoknak felel meg:
• Moduláris felépítés, rugalmas fejleszthetőség;
• Méretezhetőség – további sávszélesség és csatornabővítés lehetősége,
nagyobb teljesítmény;
• Új technológiák beilleszthetősége: új processzorok, új hullámformák;
• Gerinchálózat kompatibilitás, illeszkedés a nagysebességű hálózatokhoz;
• Rádiócsalád, amely a légierő, a haditengerészet, a szárazföldi csapatok
kommunikációs támogatásán túl fix állomásként is képes üzemelni;
• Interoperabilitás, intraoperabilitás, vagyis nemcsak a szövetséges rendszerek közötti szolgáltatásnyújtás és fogadás, de a haderőnemek közötti egységes felhasználás a követelmény;
• Hálózati szolgáltatások, adatforgalom irányítás.
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A JTRS működése a szoftver érintkezési környezet (Software Communications Architecture, SCA)1 kialakítására épül. Az SCA egy nyitott, szoftveres
keretrendszer, amelyben a hardver és szoftver elemek harmonikusan üzemelhetnek, felhasználva egymás szolgáltatásait: a programozható hardverbe betölthetők a hullámformák, szoftveres alkalmazások futtathatók, és lehetőség nyílik a
nagy területet lefedő hálózatkialakításra. A nyitott keretrendszer adja meg a
lehetőséget, hogy a szabványos interfészeken keresztül a hullámformák a többcsatornás üzemelést biztosító, párhuzamos felépítésű hardver egységeken egyidőben megjelenjenek.
A szoftverrádiókban is megjelennek a korábbi, digitális rádiók szolgáltatásai: a beszédátvitel és az adatátvitel különböző formái. A fejlesztések eredményeként viszont kibővül a szolgáltatások köre, fejlettebb vezetési-irányítási
képességet eredményez a valós idejű videó és a szélessávú videokonferencia
lehetősége, egységes harctéri kép alakítható ki, fejlett hely- és helyzetmeghatározás válik lehetővé a beépített modulok által, és hozzáférést biztosít a
különböző hálózatokhoz, így
• az internet protokoll (IP) alapú hálózatokhoz;
• a műholdas rendszerekhez;
• a tűz- és manőver-vezetési, illetve a funkcionális adathálózatokhoz.
A JTRS rádiórendszerben használt készülékek interoperabilitási képessége döntően a szoftveralapú hullámforma kifejlesztésén alapszik. A fejlett
videoátvitelre és a videotelekonferenciára a szélessávú hálózati hullámformát
(WNW) fogják alkalmazni, amely jelenleg még fejlesztés alatt van. Ennek főbb
jellemzői:
•
•
•
•

Teljes multimédia képesség: folyamatos hang, adat és videó;
Igény szerinti, automatikus hálózat átkonfigurálás;
Támogatja az IP routingot;
Támogatja a független többszintű titkosítást.

A hálózati szolgáltatások között megjelenik az útválasztás (routing).
Mobil ad-hoc útválasztás, hagyományos útválasztás és globális csatlakoztathatóság formájában az autonóm rendszer határai közötti csomagátvitel útválasztás
(inter-domain routing) vagy az autonóm rendszeren kívüli csomagátvitel útválasztás (internal routing) között lehet választani. Ugyanakkor lehetőség lesz a
sávkorlátozásos vagy a sávkorlátozás nélküli mobil kommunikációs környezet
kiválasztására.

1

A szoftver érintkezési környezet 2000 óta folyamatos fejlesztés alatt áll, 2004. augusztusában a 3.0
változat is kialakításra került és jelenleg erre folynak az egyéb alkalmazások fejlesztései.
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Az azonosítás és hitelesítés funkció biztosítja a globális hálózathoz csatlakozott felhasználó azonosítását (és annak helymeghatározását a hálózaton), de a
topológiától független lokalizálás is programozható a földrajzi adatbázis felhasználásával.
A JTRS hálózatmenedzsment tudásalapú, távszabályzott hibaelhárítást és
diagnosztikát tesz lehetővé akár a harcmezőn is, kezelve a felügyelet-nélküli
csomópontokon üzemelő eszközöket, valós idejű átkonfigurálást téve lehetővé,
az elosztott elemek konfigurációs adatbázisainak felhasználásával. Az interfészeken működő mobilitást biztosító protokollokkal a végfelhasználók helymeghatározásán túl a mobilitási információk regisztrálása is lehetővé válik a
választható központosított, az elosztott vagy a többszörös kötésű (multitiered)
regisztrációs struktúra formájában. A dinamikus szoftver-frissítési lehetőségek
mellett valós idejű hálózati és felhasználói statisztikák jeleníthetők meg, a mobilitási információk regisztrálása és a dinamikus IP cím kiutalási képességekkel
együtt. A hálózat összes menedzserénél egy valós időben frissített, közös
hálózati kép jelenik meg, amelyből a hálózat minden eleme behatárolható és
távfelügyelhető, de a rádiókészülékek konfigurációs információi is elérhetők. A
hálózattervezéshez olyan menedzsment eszközök kerülnek kidolgozásra, amelyekkel a felhasználói igények függvényében a frekvenciasáv kiterjeszthető/csökkenthető, elérhetők a hálózati és útválasztó információk, a biztonsági
előírások, a hullámforma változatok, a küldetés-specifikus követelmények, a
prioritások és a rendszerkorlátozások.
Az előbb felsorolt képességek eddig csak az állandó telepítésű hálózatoknál voltak biztosíthatók, a mobilitást támogató protokollok használatával a
JTRS rendszerekben mindez már mobil környezetben is megvalósíthatóvá válik.
A JTRS fejlesztési programjában a rádiók kialakításánál a miniatürizált formára
törekednek és már nem csak a személyi használatú kommunikációs eszközökre
fejlesztik őket, hanem megjelennek olyan területeken is, mint
• a felügyelet nélküli földi szenzorok (Unattended Ground Sensors,
UGS);
• a pilótanélküli repülő járművek (Unmanned Aerial Vehicle, UAV);
• a felügyelet nélküli földi járművek (Unattended Ground Vehicles,
UGV);
• az intelligens lövedékek (Intelligent Munitions);
• a hálózatos tűzösszpontosítás (Network Fires, Netfire).
Az angol szoftverrádió fejlesztésekben a fő figyelmet a szoftverek kialakítására fordítják (új szoftveres hullámformák, üzemelési-szoftverek, alkalmazói
szoftverek fejlesztése). Megalkottak egy teszt hullámformát, és ez a többsávos,
több-hullámformás, modul rendszerű harcászati rádióban (Future Multifunction
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Multiband Multiwaweform Tactical Radio, FM3TR) kifejezetten a katonai
alkalmazások kritikus pontjait csökkentheti.
A közös német-francia, főleg katonai beszállító cégek közötti kooperációban fejlesztett többfunkciós, többsávos rádiók (MMR) az Eurorádió program
keretében készülnek. A többfunkciós jelző a 1,5-600 MHz (távlati terv a 2,5-3
GHz) sávban üzemelni képes hardverkialakítás sajátja, figyelembe véve a már
üzemelő civil és rendvédelmi rádiós rendszerek frekvenciaigényét.
A franciák részéről megfogalmazásra került a szoftverrádió rendszerintegrációja, amelyben a globális hálózathoz való csatlakozási képesség mellett
a civil és katonai műholdas rendszerekhez való hozzáférés is biztosított. A
harcászati (tábori) kommunikációs rendszerben a szoftverrádió csomópontként
szerepel, rugalmas hálózatkonfigurálást és fejlett információvédelmet biztosítva
az interoperabilitás mellett, míg a szoftverrádió terminálok a szoftveralapú
hullámformák révén a különböző harctéri helyzetekre kialakított harcászati
rádióhálókban és fegyverirányítási rendszerekben kapnak szerepet.
Az amerikai, jövőre vonatkozó kommunikációs tervek már rögzítik, hogy
a szoftverrádió szervesen beépül a C4ISR2 infrastruktúrába: az alkalmazott
szoftverektől függően a híradó és elektronikai felderítés, a navigációs és azonosítási rendszerek, az elektronikai hadviselés, az információs műveletek, az elektronikai elhárítás területén, valamint a rakétairányzásban, vezérlésben kaphat
kiemelt szerepet.
2. Integrált személyi rendszerek
Az egyes harcos műveleti tevékenységeiben a gyors helyváltoztatás kényszere a mérvadó. Az egyéni lőfegyverek fejlődése rákényszeríti a katonát a
folyamatos mozgásra, míg a folyamatos figyelés, célfelderítés a másik fő jellemzője a tevékenységének. A gyors mozgás együtt jár a valós idejű azonosítással, hiszen a harcolónak sokszor a másodperc tört része alatt kell eldöntenie:
barát vagy ellenség a vele szembenálló, lőjön-e vagy szövetséges társához csatlakozva együtt küzdjenek tovább. A gyalogosan harcoló katona nem kerülhet ki
a vezetés látóköréből, a parancsnokoknak folyamatos információval kell, hogy
rendelkezzenek a harcos helyzetéről, mozgásáról, feladat-végrehajtásáról.
A katona testén bio-szenzorok jelzik az esetleges sebesülést, míg a sisakra
szerelt lézertávmérő/azonosító/célmegjelölő funkciókkal bíró kijelző pontos információt ad a katonának, de adott esetben elöljárójának is, hiszen a jövő hadviselésében a parancsnokok vezetésében fontos szerep jut a harcászati helyzet2

C4ISR – Command, Control, Communications, Computer, Intelligence, Surveillance,
Reconnaisance, elsődlegesen amerikai fejlesztésű, a különböző célú információkat egyesítő,
integrált híradó és informatikai rendszer.
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ismeret kialakításának, és a további döntéseik alapját képezik a feladat-végrehajtók által továbbított harcászati kép. A jövő hadviselésében kiemelt szerep
jut az integrált személyi rendszereknek, amelyet a katona a testén hord, és amely
megóvja viselőjét a lövésektől, a repeszdaraboktól, a vegyi és bakteriológiai
fertőző anyagoktól. Az egyes harcos kommunikációs viszonylatában a vezetéknélküli LAN (Wireless LAN, WLAN) technológia a meghatározó.

1. ábra: Land Warrior ruházat, fegyverzet és kommunikáció
A jövő hadviselésére kifejlesztett, illetve fejlesztés alatt lévő integrált személyi
rendszerek, amelyek néhány éven belül már használatban lehetnek a fejlett
haderőkben, az amerikai Land Warrior rendszerkialakítási elveket követik.
Néhány ezek közül:
• Nagy Britannia: Future Integrated Soldier (FIST)
• Franciaország: Fantassin à Équipements et Liaisons Intégrés (FELIN)
• Németország: Infanterist der Zukunft (Idz)
• Hollandia: Katonai Modernizációs Program
• Spanyolország: Combatiente Futuro
• Svédország: Markus
3. Harctéri azonosító rendszerek
A harctéri azonosító rendszerek már a gyakorlatban is használatban vannak: az egyik legismertebb a saját erőket követő rendszer (Blue Force Tracking
System, BFTS). A BFTS rendszer a gyalogosan harcolók testén viselt és a
harcjárművekre telepített rádiófrekvenciás sugárzó (kisteljesítményű rádióadó)
egységek jeleinek összegzett (képernyős) megjelenítésén alapul.
Az „Operation Enduring Freedom (OEF) Afganisztán-2003” alatt hasz-nálták
először az amerikaiak a BFTS-t harci körülmények között. A dandár szintű
számítógépes hálózat a 21. századi erők harcvezetésére, dandár szinten és az alatt
(Force XXI Battle Command, Brigade and Below, FBCB2) és a saját erőket
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követő alrendszer (Blue Forces Tracking System, BFTS) együttese olyan
hatékonynak mutatkozott a szárazföldi műveletekben, hogy az „Operation Iraqi
Freedom (OIF) Irak-2004” műveletben is alkalmazásra került.

2. ábra: A Blue Force Tracking (BFTS) rendszer elve

A közös hadműveleti kép (a Blue Force Tracking alapján) jelentősen
megnövelte a harcászati helyzetismeret megosztását és az információk azonos
értelmezését. Az OIF kezdetén, mikor a 3. lövész hadosztály páncélos felderítő
csapatai elérték Bagdad külvárosát, pontosan tudták merre járnak, függetlenül a
látási viszonyoktól. Az FBCB2/BFT3 rendszerrel felszerelt harcjárművek parancsnokai meghatározhatták, merre vonuljanak tovább, merre vannak más
„kék” erők.
Ugyanakkor néha összezavarodott a kép, erre a „kék a kéken” (blue on
blue) kifejezést alkották meg, a gyakorlati hatás alapján. Menet közben néhány
harcjármű takarásba került (az út töltése, romos épületek, stb. miatt), nem volt
kellő kommunikációs link az információ-továbbításhoz, amihez még hozzájárult
a nem valós idejű képtovábbítás. A legutolsó kép ugyanis addig jelenik meg a
képernyőn, amíg frissítő információt nem kap a rendszer, és a gyakorlatban ez
valóban úgy jelent meg, hogy a kék csapatok jelzései egymáson átfedésben
kerültek megjelenítésre. A vörös erők (ellenség) megjelenítésénél ugyancsak

3

FBCB2/BFT – az amerikai haderőben dandárszinten és az alatt használt számítógépes vezetési
rendszer (Force Battle XXI Command System Brigade and below) és a Blue Force Tracking
azonosító rendszer együttesen.

77

zavarok támadtak, mivel nem mindegyik szárazföldi csoport rendelkezett az
információs rendszerrel, egyáltalán valós idejű vörös kép hozzáféréssel.
A technikai problémákon azonban túlmutat magának az elvnek az alkal-mazása:
a hatékony információ-megosztás, a valós idejű döntéshozatal lehető-sége. A
jövő hadviselésében ez lesz az egyik követendő út, és a csúcstech-nológia harci
alkalmazására is kiváló példa a BFTS rendszer.
4. Harctéri robotok
Az integrált személyi rendszerek mellett a túlélőképesség fokozására
további lehetőségek nyílnak a robottechnológia fejlesztésével. A pilótanélküli
mikro repülőgépek mellett megjelennek a városi robotok, amelyek lépcsőjáróképességükkel, kiváló infra-, hő-, és videókép továbbítással növelhetik a különleges erők képességeit. Ha figyelembe vesszük, hogy a világ számos térségében
15-20 milliós megapoliszok kialakulásával számolnak a szakemberek már a következő évtizedben, akkor belátható, hogy a robotok alkalmazása mindenképpen
indokolt a hadviselésben. A sűrűn lakott területeken történő hadviselésben, a
civilek közt megbúvó, nehezen azonosítható ellenség felkutatásában, az ellene
való harcban lényegesen hatékonyabban alkalmazható a nap 24 órájában munkaképes gépi intelligencia, mint az utánpótlási szükségletekkel rendelkező élőerő.
A fejlesztési irányvonalak alapján 2025-re ezek a lehetőségek fogják meghatározni a jövő hadviselését.

3. ábra: Robotok a hadszíntéren
5. Szenzorok a hadszíntéren
Napjainkban is számtalan alkalmazási példa bizonyítja a különböző spe-ciális
érzékelők létjogosultságát, kezdve a környezet figyeléstől (szeizmikus, akusztikai
zajok, infra-, hőkamera stb.), a felderítésen keresztül, az atom, vegyi és biológiai
fegyverek érzékelésére alkalmas típusokig.
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Beépített területeken, a vizuális felderítés nehézségeit jelentősen kiegyenlítheti egy szenzor-hálózat alkalmazása, amely például repülőről leszórt vagy
tüzérségi eszközzel célba juttatott, intelligens, önállóan hálózatba szerveződni
képes elemekből épülhet fel. Maguk a szenzorelemek fejlett jelfeldolgozási,
jeltovábbítási és helyzet-meghatározó (GPS) funkciókkal rendelkeznek, és valós
idejű információkat, adatokat képesek közvetíteni meghatározott helyre.
Vannak védelmi jellegű (pl.: dandár Vezetési Pontot védő) szenzorrendszerek, mint a REMBASS vagy annak továbbfejlesztése az I-REMBASS, de
akár a THALES gyártotta CLASSIC 2000 szenzorrendszer is megemlíthető;
vannak felderítő jellegű, csapatmozgásokat figyelők, vannak támadó jellegűek,
és vannak a virtuális térben elhelyezhető, valamilyen időzítési funkcióval
egybekötött formák is.
Szárazföldi telepítésre tervezték a SECURES nevű szenzorrendszert,
amely egy akusztikai változásokat figyelő hálózat, elsősorban a rács rendszerben
lefedett terület celláiban bekövetkező fegyverhasználat hangjának érzékelésére.
A 12 hónapos, folyamatos üzemre használható vezeték nélküli szenzor csomópontok egy 150-600 m közötti cellákból álló szenzorrácsot alkotnak, és automatikusan érzékelik, megkülönböztetik, helyileg meghatározzák a lövés kiváltotta
hanghatásokat.
Szeizmikus és akusztikus jelek érzékelésére és azok azonosítására került
kifejlesztésre a Fejlett Távvezérelt, Földfelszíni, Felügyelet nélküli Érzékelő
(Advanced Remote Ground Unattended Sensor, ARGUS) rendszer, ahol a
csomóponti jelentésekben a helyzet-, cél- és idő-azonosítás mellett azimut
meghatározási képességgel is fel van vértezve.
Az ATM technológián alapul a SONET elnevezésű, többfunkciós szenzorcsomópont, víz alatti telepítésével a tengeralattjárók gyorsulásmérésére és
hidrofonikus hálózatának kialakítására használható. A 128 csatornás szenzorcsomópontokból általában négyet alkalmaznak a tengeralattjárókon, és a 155 Mbps
jelsebességgel a környezetbe kibocsátott szenzorokhoz viszonyított haladási
iram valós időben érzékelhető.
A világ óceánjainak figyelésére telepített rendszer az ARGO, ahol 4-5
éves élettartamú szenzorelemek kidolgozásával az óceánok 2000 m-ig történő
monitorozása a cél. Az óceánok hőmérséklet és sótartalom változásának folyamatos figyelése már nem csak katonai célokat szolgál: segítségével klímaváltozások is modellezhetők, így a rendszer a természeti katasztrófák előrejelzésében is szerepet játszik.
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6. Kommunikációs rendszerkialakítások
A Hálózat-központú Hadviselés
A 21. század első évtizedének végére a legtöbb fejlett haderő már túl lesz
a hadszíntér digitalizáláson, amely az egyik alapfeltétele a modern (csúcs)technológiák katonai alkalmazásának. A következő lépés a kialakított digitális képességek hálózatba szervezése, vagyis a haderő hálózatosítása. A hálózatosítással lehetővé válik a helyzetismeret egyszerű megosztása a különböző hierarchikus szintek között, nő a döntéshozás és a feladat-végrehajtás sebessége; a
korábbiaknál magasabb szintű hatékonysággal, túlélőképességgel és önszinkronizációs lehetőséggel lehet számolni. Ez a koncepció az információs fölényt
integrálja a harci erővel, és megjeleníti a harcmező információs rendszereinek
tudásalapú összetevőit.
Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban 2002-re dolgozták
ki a Hálózat Központú Hadviselés hatásmechanizmusát és technikai kialakításának elképzeléseit. A bejelentés után a NATO munkabizottságot hozott létra a
téma Szövetségbeli adaptálására. A munkabizottság 2004 nyarára állította össze
a rendszer fő stratégiai pontjainak vizsgálati jelentését. A Szövetségi NCW 2004
novemberétől NATO Hálózat Nyújtotta Képességeknek (NATO Network Enabled Capability, NNEC) néven megjelenve került be a katonai szakirodalomba.
Maga a TP2K program, illetve a nevével fémjelzett – 2010 után megjelenő –
integrált hálózat az egyik fizikális részét képezi az NNEC rend-szernek.
A Hálózat-központú Hadviselés információs rácsában4 a híradó csatornák,
az informatikai rendszerek és az információvédelem kombinációja biztosítja az
adatok vételét, feldolgozását, tárolását, továbbítását és védelmét az összhaderőnemi és multinacionális haderők működésénél. Maga a rács azonnal használható
(plug and play) elemekből épül fel: az információs csatornák rendelkezésre
állnak az űrben, a levegőben, a földön, a tengeren és tenger alatt is.
A szenzorrendszerek integrálása ugyanakkor pontosabb harctéri helyzetismeret kialakítását teszi lehetővé, és az információs cellákból kinyert adatokkal
akár összhaderőnemi szinten is növelhető a reagálóképesség, a hatékonyság, a
túlélőképesség, valamint az interoperabilitás.
NATO Hálózatos Képességek
A NATO Hálózat Nyújtotta Képességek-ről (NATO Network Enabled
Cabalities, NNEC) beszélünk, amikor egy robosztus, védett számítógépes hálózat kiépítése által biztosítottá válik a teljes körű információs szolgáltatások meg4

A Hálózat-központú Hadviselés technikailag három, egymással összefüggő rácsszerkezeten alapul:
az információs rácson, a szenzorrácson és a végrehajtói rácson.
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jelenítése. A robosztus számítógépes hálózaton már a meglévő, különböző célokra és különböző szervezeteknek fejlesztett informatikai rendszerek összekapcsolását értik, ami – hasonlóan az Internethez – a hálózatok hálózata, csak itt
zártcélú felhasználók részére kialakítva. A különböző információ-források és
felhasználók (szenzorok, jeladók, fegyverrendszerek, hatásgyakorlók, értékelők,
parancsnokok stb.) egyazon hálózatba szervezésével és az információs rendszereik összekapcsolásával az információk széles körben megoszthatók, és ami még
fontosabb: azonos módon történhet az információk értelmezése is.
A koncepció egyszerűen összegezhető: a katonai műveletekben résztvevő
valamennyi személy és szervezet valós időben legyen képes hozzájutni a
feladata végrehajtásához szükséges valamennyi információhoz a megfelelő
helyen, időben, tartalomban és formában.
Az NNEC előzetes stratégiai elgondolások a NCW-n alapulnak, ezt vizsgálta egy NATO munkacsoport; a kutatás és fejlesztés a legújabb technológiák
adaptálásának a lehetőségeit is magában foglalja, a kísérletekkel és az ezek
nyomán módosításra, továbbfejlesztésre javasolt irányvonalak integrálási lehetőségeivel együtt. Az oktatás és képzéssel együtt mindezek szerepelnek a NATO
szintű védelmi tervezésben, amely aztán a tagországok védelmi tervezésében
adott országra lebontva szintén megjelennek.
Magának az NNEC-nek egyelőre csak a koncepciója került kialakításra
(2005. május), a konkrét stratégiai szerkezet csak 2006. közepére (vagy későbbre) prognosztizált.
A csúcstechnológiákat felvonultató korszerű rádiók, és egyéb személyi információs felszerelések (digitális fényképezőgép, videokamera, GPS végfelhasználói készülék stb.) mind-mind magukban hordozzák a minél pontosabb információszolgáltatás lehetőségét. Például a digitális fényképezőgép, vagy videokamera – amely akár egy felderítő katona felszerelése is lehet egy speciális feladatban – képe nagy felbontásban képes megjeleníteni adott harcjárművet, annak
környezetét, terepszakaszt vagy egyéb információval bíró részletet. Mindezt
sokkal hatékonyabban, mint egy egyszerű látcsővel felszerelt felderítő katona
esetében, akinek hangalapú jelentése során óhatatlanul torzul az információ
pontossága.
Ugyanakkor az objektív adatok, információk integrált megjelenítése szintén a kapott (gyűjtött) felhasználói információk kibővítését, integrálását teszik
lehetővé, grafikus, vagy akár élőképes megjelenítéssel, közvetlen adatbázis hozzáféréssel. Az információ adatbázishoz történő hozzárendelése (megfeleltetés)
az azonos értelmezésben játszik szerepet, amikor a NATO-tagországok minden
katonája ugyanazt a fogalmat, rajzot stb. érti a megjelenő adat feldolgozásában.
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Ez a legfőbb célja a NATO Hálózatos Képességeinek (NATO Network Enabled
Capability, NNEC) kialakítására irányuló elgondolásnak is.
7. Nanotechnológia
Nanotechnológiáról beszélünk, amikor az egyes anyagok molekuláit a
csak nanoskálán mérhető mértékben manipulálják. A méter milliárdod részének
érzékeléséhez jó, ha tudjuk, hogy a nanotechnológia produktumainál, az emberi
hajszálnál kb. 80 ezerszer kisebb mérettel kell számolnunk. A jelenlegi nanotechnológia eredményei elsősorban a festékiparban (de a számítástechnikában is
folynak kísérletek: a nyomtatóknál a tintapatronok és tonerek vonatkozásában),
a védőruháknál, a gyógyászatban, az elektronikában, az energiatárolásban és
elosztásban jelentkeznek, de még számtalan területen eredmények születhetnek
a használatában. Jellemző a terület hasznosságának felismerésére, hogy az USAban az 1997-es kutatási összeg 432 millió dollár volt, míg 2002-re ez 604
millióra nőtt. Japánban, ugyanebben a periódusban a 120 millió dollár 750
millióra nőtt, éves szinten.
A kutatók egybehangzó véleménye szerint a következő évtizedekben a
nanotechnológia forradalmasítani fogja a gyógyászat szinte minden területét:
például a sebészi munka is háttérbe szorulhat, hiszen a parányi, speciális
funkciójú robotok a test felnyitása nélkül elvégezhetik a daganatok kivágását,
felaprítását, és a vérárammal történő ürítését.
A vénákban molekuláris méretű felderítő „tengeralattjárók” cirkálhatnak,
feltérképezve az erekre rakodott meszesedést, monitorozási lehetőséget adva az
érszűkületekről, stb.

4. ábra: Molekuláris gyógyító
robot

5. ábra: Mikro „tengeralattjáró” az
artériában

A nanométeres skálájú anyagok lehetővé teszik a pollenalapú allergiás
megbetegedések csökkenését, de a kémiai hadviselés káros ágenseit is képesek
kiszűrni a környezetből.
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A tudósok azt mondják, hogy 2025-re a katonák (az amerikai hadse-regben)
olyan kombinált egyenruhát fognak viselni, ami ellenáll a káros kör-nyezeti
hatásoknak: víz-, hő-, tűz-, sav-, baktérium-álló, a kaméleonhoz hason-lóan
felveszi a környezete színét, ugyanakkor a sivatagban hűt, hidegebb terü-leteken
fűt. Olyan vezető technológiákat használnak ehhez, mint napjaink autóversenyzőinek tűzálló ruházata, vagy a veszélyes anyagokkal dolgozók szkafandere. Ugyanakkor a létfontosságú szervek védelmére a testpáncélok továbbfejlesztése sem marad el, a korábbiaknál könnyebb, testhezállóbb, és nagyobb fokú
védelmet biztosító elemekkel kísérleteznek.

6. ábra: Védőruházatok 2025-ben
A nanotechnológia jellegzetes alkalmazási területei (csak néhány példa!)
• nanokristályos anyagok óriásira növelt mágneses rezgési képességgel;
• rendszereken belüli nanorétegek kialakítása szelektív optikai hordozókkal, (pl.: egy korábban felvitt festékréteg utólagos, hatékonyabb
alapozása, nagyobb tapadás kialakítása);
• nagy aktivitású, optoelektronikai jellegű anyagszétoszlás;
• kémiai és biológiai érzékelők, mikro- vagy nanoszenzorok;
• fejlett drogelvonó rendszer – molekuláris adagolás;
• kémiai-mechanikai fényezés: autók, bútorok, használati tárgyak;
• lézerek új generációi
• nanostruktúrált katalizátorok – folyamatok gyorsítására;
• komplett rendszerek egy chipben - további miniatürizálási lehetőség;
• szénalapú nanocsöves termékek (például ruházat);
• nanorészecskéjű megszilárduló anyagok: beton, aszfalt, stb.;
• hőalapú hordozók, - fűtési rendszereknél;
• festék befecskendező rendszerek - nyomtatók, plotterek, stb.;
• információ-felvevő rétegek - kép és hangrögzítés, fejlettebb trükkhatások stb.;
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• molekuláris sziták - ipar, gyógyászat;
• nagy precizitású vágóeszközök - alacsonyabb energia, mint a lézernél.
A nanotechnológia teljes területe ma még nem tekinthető át teljes egészében, hiszen számtalan, napjainkban még ismeretlen területen nyerhet létjogosultságot. Meghatározó paradigmaváltásoknak kell bekövetkezniük az ipar területén, kezdve a tervezéstől, a termék-előállítástól a felhasználásig, hiszen
jószerével az összes ember alkotta tárgy meg fog változni a nanotechnológia
által. Az ide tartozó legfőbb kérdések között azért érdemes elgondolkodni azon
is, hogy ez a technológia milyen hamar válhat általánosan elfogadottá, kik
fogják a legnagyobb hasznot húzni belőle, vagy kik fogják szabályozni az
esetleges negatív hatásokat, (és meggyőzni az ellene tiltakozókat).
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KONZULTÁCIÓ

KIS-BENEDEK JÓZSEF - SZŰCS LÁSZLÓ

INNOVÁCIÓ A HM EI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.)
TEVÉKENYSÉGÉBEN

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Részvénytársaságot (2006.
január 1-től Zártkörűen Működő Részvénytársaság) az 1982 óta eredményesen működő Magyar Honvédség Elektronikai Igazgatóság bázisán 1993. január 1-én alapította
a honvédelmi miniszter. Kezdeti profilja a hazai iparvállalatoknál kifejlesztett
alapeszközökre épülő rádiófelderítő-és zavaró rendszerek tervezése, speciális hardverés szoftverelemek fejlesztése, rendszerintegrálás, katonai minősítés, illetve a rendszer
szállításához kapcsolódó oktatás, kiképzés és szaktanácsadás volt. A gazdálkodási
forma megváltozásával az elektronika területén fejlesztés kezdődött az információvédelmi eszközök és a műholdas navigációt (GPS) alkalmazó rendszerek gyártására, majd
az Rt. tevékenységi köre tovább bővült logisztikai, vagyonkezelési és biztonságvédelmi
feladatokkal. A befogadó nemzeti támogatás keretében indult be a honvédségi
ingatlanokkal kapcsolatos beruházási, fenntartási, üzemeltetési, kezelési és őrzésvédelmi feladatok végrehajtása. A Vagyonkezelő Igazgatóság jelentős projekteket
bonyolít kormányzati és polgári megrendelésre is. A HM EI Zrt. a védelmi szférában
eredményes együttműködést folytat az államigazgatás szervezeteivel, a bankokkal, a
távközlésben, az informatikában, a biztonságtechnikában és a szállítmányozásban
érdekelt cégekkel. Az Rt. 2000-ben elnyerte a „Minősített NATO Beszállító” címet,
amely feljogosítja a NATO-tagországok által kibocsátott tendereken való részvételre.
Az Rt. a magyarországi nagyvállalatok sorában a 131.helyet, az alkalmazotti létszám
alapján pedig a 49. helyet szerezte meg a Figyelő újság által összeállított TOP 200
listán. Elemezve a nemzetközi és hazai kihívásokat, az Rt. menedzsmentje mindig nagy
gondot fordított a lehetőségek feltárására, a megújulásra és a körülményekhez való
alkalmazkodásra. Ennek jegyében került sor 2000-ben az innovációs tevékenység
megszervezésére, majd újjászervezése 2005 nyarától elkezdődött. Célja ötletek
adásával segíteni a közép- és hosszú távú tervek megalapozását. Tanulmányunkban az
innovációs tevékenység nemzetközi és hazai körülményeinek bemutatásával
egyidejűleg a Zrt. innovációs múltjával és jövőjével kívánunk foglalkozni.
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Az innovációval kapcsolatos fogalmi kérdések
Népesedő bolygónk lakói az egyre fogyó földi erőforrások mellett csak
úgy lesznek képesek életben maradni, ha szüntelenül újabb és újabb javakat
hoznak létre, azaz egyre több találmány születik, amelyek az innováció révén
megvalósulnak. Az embert a saját maga által teremtett világ veszi körül. Szinte
kivétel nélkül olyan dolgokkal élünk együtt, amelyet valahol, valamikor, valaki
feltalált, majd később maga a feltaláló, vagy mások megvalósítottak,
„innováltak”. Az innováció viszonylag új fogalom, ennek ellenére gyorsan
betört a gazdasági életbe, hiszen alkalmazását a globalizáció – és a vele együtt
járó információs technológia – megkerülhetetlenné tette. Meghatározására a
szakirodalom főként az OECD Frescati kézikönyvében alkalmazott definíciót
fogadja el, amely szerint a „technológiai innováció minden olyan tudományos,
műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység – beleértve
az új ismeretanyagba történő befektetéseket is – amely ténylegesen, vagy
szándék szerint műszakilag új, vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és
szolgáltatások megvalósításához vezet.1” Az innováció fogalmának alkalmazása
során általában megkülönböztetik a műszaki vagy technológiai innovációt,
amelyen új termékeket és folyamatokat (technológiákat) értenek. Az innováció
akkor tekinthető megvalósultnak, ha a terméket bevezették a piacra. Ehhez a
tudományos kutatás és műszaki fejlesztés mellett szervezési, pénzügyi és
kereskedelmi tevékenységre is szükség van. Az innováció tehát mindig valami
új létrehozását jelenti, ami lehet:
-

új termék előállítása;
új termelési eljárás bevezetése;
új piaci lehetőség megnyitása;
új beszerzési források megnyitása;
új szervezet létrehozása.

Az innováció kiindulásának alapja egy ötlet, ami többnyire kielégítetlen
piaci igényt képvisel. Az ötlet származhat közvetlenül a piacról (fogyasztók), de
lehet belső (pl. vállalati) indíttatású is. Az ellátási folyamatnak két fontos eleme
van: a találmány és az innováció. A folyamat meghatározó eleme a találmány,
ami megadja az innováció irányát, tárgyát. Ha a folyamat elakad, akkor újabb
találmány lendíti előre az innovációt. A találmányt a feltaláló alkotja, aki csak
természetes személy lehet. Ha a találmányt jogi oltalom alá helyezik, akkor a
feltaláló a szabadalom eredeti jogosultja. A jogi oltalmazás többnyire egységes
jogrend szerint történik. A szabadalom biztosította jogosultság adás-vétel tárgya,
később szabadalmas bármely természetes vagy jogi személy lehet.

1

Forrás: dr. Vedres András főtitkár, Magyar Feltalálók Egyesülete: Az innováció és létalapja,
valamint támogatása. Elérhető: www.inventor.hu
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Az innovációt az innovátor végzi, amely lehet bármely természetes vagy
jogi személy. A találmányt – ha szabadalmaztatják – a hatóság kötelezően
nyilvánosságra hozza annak leírását, a jogokat pedig pontosan meghatározzák.
Az innováció általában az innovátor legtitkosabb tevékenysége. A legtöbb
esetben az új termék megjelenéséig de gyakorta még az után is a nyilvánosság
kizárásával folyik minden. A vevő – beleértve a konkurenciát is – csak a
terméket láthatja, illetve azt, amit az újdonságot védő szabadalomról a hatóság
megjelentetett. Az innováció csak akkor lehet sikeres, ha a fogyasztók az
innováció eredményét a piacon elfogadják.
A tudomány rendszerezett ismeretek összessége. A tudós létezőt vizsgál,
meghatároz, magyaráz, összefüggéseket állapít meg. A tudomány úgy is értelmezhető, mint egy kiindulási alap, amelyről elrugaszkodhat az alkotóelme.
Minden, ami a tudományt gazdagítja egyben eszközként szolgálhat egy majdani
feltaláló számára. De nem feltétlenül. A technika történelme tele van olyan
feltaláló zsenikkel, akik mindennek nevezhetőek, csak tudósnak nem.
Manapság az új alkotásán kívül az innováció célja a haszonszerzés. A feltalálást többnyire a szükség, az érdek és az alkotó szenvedély ösztönzi. Az
innováció folyamatában kiindulási alap egy piaci igények és szükségletek által
ösztönzött, megoldandó technikai-technológiai probléma felismerése, meghatározása. Ezt követi a megoldás folyamata. Ilyenkor az innovátor kész megoldást
keres, vagy maga fog a megoldás kidolgozásához, vagy másokat bíz meg
kidolgozásával. Az innováció révén a nagyobb haszon elérése érdekében
előnyös, ha a megoldás szabadalommal védhető, tehát az feltalálás eredménye.
A további lépések (prototípus elkészítése, eljárás próbái, marketing, engedélyeztetés, gyártás, kereskedelem) már viszonylag jól tervezhetőek, másokkal
együttműködve is elvégezhetők. Az innováció eredménye az új termék, eljárás
vagy szolgáltatás. Az innovátor „áruja” a piac közvetítése által jut a megrendelőhöz, illetve a fogyasztóhoz. Az innováció kétségkívül költséges folyamat,
megtérülése csak bizonyos nagyságú üzleti forgalom után várható, de a „terméktől” függően hatalmas hasznot is hozhat. Később a haszon az „áru” monopol helyzetétől, és a forgalomtól függ. A haszonból az innovátoron kívül az
állam is részesedik, hiszen a fogyasztó forgalmi adót fizet, az innovációs „árut”
gyártók, forgalmazók is adóznak üzleti tevékenységük után. A leírtak alapján
úgy véljük, belátható, hogy a gazdaság motorja az innováció. Az állam érdeke
az innováció dinamikus fejlesztése. Ezért szükséges az innováció állami támogatása, melynek forrása a fogyasztók és a vállalkozások által fizetett adó.
A kutatási és innovációs verseny a világban egyre nő. Az EU számára az
Egyesült Államok mellett komoly versenytársként számít Japán, Kína, India és
Brazília. Csak összehasonlításként néhány adat, ami az eltéréseket mutatja: az
EU-ban a magánszféra részesedése a kutatási alapból 56, az Egyesült Államok87

ban 68, Japánban pedig 72 % (összehasonlításképpen ez a szám Magyarország
viszonylatában 30 %, de megjegyzendő, hogy ez megfelel a visegrádi országok
átlagának2). Az EU és az Egyesült Államok közötti különbség 2010-ig nem
hozható be még akkor sem, ha az EU képes lesz a GDP 3 %-át kutatásra
fordítani3. De mi a helyzet hazánkban? 2003-ban tett kormányígéret szerint
2010-re a GDP 1.8-1.9 %-ot fordíthatjuk kutatás-fejlesztésre. Ehhez képest
2002-ben 1.01, 2005-ben pedig 0.89 % jutott K+F-re4. Pedig a K+F, illetve az
innováció komoly munkahelyteremtő képességet is jelent.
A tudományos eredményeket azonban csak egyre nagyobb költségek árán
lehet elérni, ami nemzeti, de vállalati szinten is jelentkezik. Következésképpen a
rendelkezésre álló és gyakran kockázattal is járó innovatív befektetéseket célszerű összehangolni és célirányosan elosztani. Az összehangolás megvalósul
EU, NATO, nemzeti, regionális, de vállalati szinten is. Nem véletlen, hogy a
magyar parlament az innovációs tevékenység szabályozására 2004-ben törvényt
fogadott el. Vizsgáljuk meg a különböző szinteket.
Az Európai Unió innovációs politikája
Az EU innovációs politikája az alábbi területeket foglalja magában:
- Innovációs politikai elemzés. Feladata valamennyi tagállam innovációs
tevékenységének figyelemmel kisérése, a tevékenység elemzése és az
információk terjesztése. A fontosabb eredményeket éves összefoglaló
jelentésben publikálják. Évente műhelyvitákat szerveznek, amelynek
anyagát tanulmányokban publikálják.
- Innovációs politika és együttműködés. A Pro INNO EUROPE keretében a transznacionális innovációs politika új formáit népszerűsítik,
rendszeres műhelyvitákat szerveznek, ahol kicserélik a tapasztalatokat,
megkülönböztetett figyelmet fordítva a régiókra.5
- Szektorális innováció és klaszterek6. Az európai innováció szektorális
aspektusát az EUROPE INNOVA kezdeményezés testesíti meg, amely
az európai innovátorok között hálózatszerű együttműködést teremt
meg (klaszter szemlélet). Az együttműködés eredményeképpen az
EU-ban már több mint 20 klaszter rendszerű innovációs szervezet
működik.
2
3

4
5
6

Forrás: A jövőépítés alapjai.(Kiindulóanyag Magyarország fejlesztéspolitikájához I. rész)
Forrás: ZEI/INFER WORKSHOP ON ECONOMY POLICY. Competitivness and growth in Europe: Can
the Lisbon Strategy make a difference. Elérhető: www.zei.de/download/zei_b/Document.pdf
Forrás: Népszabadság 2005. december 21. 16. oldal: Sarokba szorították az alapkutatást.
Bővebb információ: http://www.cordis.lu/paxis/src/home.htm
Klaszter: horizontálisan, vagy vertikálisan kapcsolódó önálló jogi személyiségű cégek integrációja,
amelyet a hosszú távú üzleti dinamika, az innováció, a közösen racionalizált tevékenységek
költségcsökkentő és hatékonyságot növelő üzletvitele köt össze (Forrás: OECD-LEED, Enterprise
DG, Regional Clusters in Europe)
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- Technológiai transzfert biztosító szolgáltatások. Az EU keretében az
innovatív technológiák, új megoldások közzétételére működik egy
olyan szolgáltatás, amely 33 ország 71 régióját fogja át (bővebb
információ elérhető az IRC (Innovation Relay Centre) honlapján:
http://irc.cordis.lu
Az EU a Lisszabonban, Göteborgban és Barcelonában elfogadott stratégiának megfelelően a versenyképesség és az innováció növelésére külön programot fogadott el a 2007-2013-as időszakra. A program három területet kiemelten kezel: információs technológia, környezetvédelem és alternatív energiák.
Célként tűzi ki a tudásalapú társadalom megteremtését és a gazdaság arányos
fejlesztését. Az innovációs program összhangban van a közösségi politikai elvekkel, így a kutatással, kohézióval, környezetvédelemmel, oktatással, képzéssel és természetesen szerves részét képezi a Kutatási és Technológiai Fejlesztés
7. Keretprogramnak. Pénzügyi fedezetként a programra 2007. januártól 2013.
decemberig 4 213 millió eurót terveztek.
Az EU innovációs politikájával kapcsolatos információk, szolgáltatások,
keretprogramok, innovációs tanulmányok elérhetők az innovációs portálon:
(www.cordis.lu/innovation/en/home.html).
A katonai területen megvalósuló innovációval az Európai Védelmi
Ügynökségen belül (European Defence Agency EDA) a K+F tevékenységet
koordináló igazgatóság foglalkozik. Bővebb információ az EDA honlapján
érhető el: http://www.eda.eu.int
A NATO innovációs tevékenysége
A Szövetségben innovációval a Kutatási és Technológiai Szervezet
(Research and Technology Organisation (RTO) foglalkozik, amelynek feladata a
hosszú távú NATO technológiai K+F kidolgozása, a kutatás-fejlesztés
koordinálása, valamint tanácsadás. Az RTO keretében működik a Kutatási és
Technológiai Testület (Research and Technology Board RTB) és a Kutatási és
Technológiai Ügynökség (Research and Technology Agency RTA7). Az RTO
részt vesz a kutatási eredmények és információk cseréjében, továbbá a Szövetség katonai igényeinek megfelelően támogatja a nemzeti kutatást. Kétirányú
jelentési kötelezettsége van: egyrészt a Katonai Bizottság, másrészt a Nemzeti
Fegyverzeti Igazgatók Konferenciája felé. A K+F hat panelen belül valósul meg:
tanulmányok, elemzések, szimulációk; rendszerkoncepciók és azok integ-rációi;
szenzorok és elektronikai technológiák; információs rendszerek technoló-giái;
járműtechnológiák; humán tényezők és egészségügy. A nemzeti képvise-lők,
illetve szakértők minden panelben részt vehetnek. Az érdemi munka tech-nikai
7

Az RTA központja Franciaországban, Neuilly sur Seineben található, de a szervezet néhány tagja a
könnyebb együttműködés miatt Brüsszelben dolgozik (bővebb információk: http://www.rta.nato.int)
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teamekben folyik, amelyeket speciális feladattal és adott időtartamra hoz-nak
létre. A technikai teamek az ismeretek terjesztésére műhelyvitákat, szimpóziumokat, bemutatókat, kísérleteket, tanfolyamokat szerveznek és természetesen részt vesznek a hosszú távú tervek kidolgozásában is. Ahhoz, hogy a NATO
K+F rendszerének lehetőségei és eredményei hazánkban felhasználhatóak legyenek, illetve, hogy mi is hozzá tudjunk járulni ezen tevékenység fejlesztéséhez, koordinált együttműködésre van szükség a nemzeti képviselők, illetve
szakértők, és az innovációban aktívan résztvevő hazai intézmények között.
A Magyar Köztársaság innovációs rendszere
Hazánk innovációs rendszere több részből épül fel. A parlament felügyelete alá a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és az ahhoz kapcsolódó kutatóintézetek tartoznak. A többit a magyar kormány felügyeli, ide tartozik a Nemzeti Fejlesztési Terv, a minisztériumok és a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (NKTH) is.
A Nemzeti Fejlesztési Terv az a stratégiai dokumentum, amely hazánk
Strukturális Alapokból és Kohéziós Alapból való részesedésének alapjául
szolgál. A Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozása ugyanis feltétele annak, hogy
Magyarország részesedhessen az Európai Unió azon pénzügyi támogatásaiból,
melyek kimondottan a tagállamok, illetve azok egyes régiói közötti fejlettségbeli különbségek kiegyenlítésére szolgálnak. A Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásáért a Magyar Köztársaság Kormánya felelős, a feladat a 2004. január 1-től
már önálló, országos hatáskörű államigazgatási intézményként működő Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal hatáskörébe tartozik. A kormány tudomány- és
technológiapolitikájának végrehajtása tehát az NKTH feladata. A Hivatal
jogállásával és működésével kapcsolatos részleteket a 216/2003. (XII. 11.)
Kormányrendelet tartalmazza.
A magyar kormány – még 2003-ban – az ország versenyképes gazdasági
fejlődése érdekében új, hatékony nemzeti innovációs rendszer kiépítése és
működtetése mellett kötelezte el magát. Célként tűzték ki, hogy a kutatásfejlesztést a gazdaság jelenlegi és jövőbeli igényei vezéreljék. Az NKTH fontos
feladata, hogy segítse a versenyképes gazdaság megteremtését és a kutatásfejlesztés megtérülésének felgyorsítását. Ezért a hivatal részt vesz a közép- és
hosszú távú nemzetgazdasági koncepciók – többek között a Nemzeti Fejlesztési
Terv – kidolgozásában és végrehajtásában.
A terv megvalósításának anyagi támogatására a kormány Innovációs
Alapot hozott létre, amelyet szintén az NKTH kezel. Az alap 50 %-át a közepes
és nagyvállalatok fizetik be járulék formájában a nettó árbevételük 0,2 %-os
mértékében, a másik 50 %-ot az állam adja hozzá. Ebből az alapból finanszírozzák az alkalmazott kutatásokat. A kutatás-fejlesztés finanszírozása Magyar90

országon sajnos hosszú évek óta igen egyoldalú. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy Magyarország az összes GDP-jének csupán 1 %-át (175 milliárd forintot) fordítja kutatás-fejlesztésre, ráadásul ennek a 70 %-át az állam biztosítja.
A lisszaboni célok szerint 2010-re el kell érni, hogy az EU átlagos K+F ráfordítása elérje a GDP 3 %-át úgy, hogy a vállalkozások hozzájárulása 2 %, míg az
államé 1 % legyen. Az NKTH célja, hogy 2013-re a vállalati K+F ráfordítás érje
el az állami K+F ráfordítások kétszeresét. Komoly kihívás a kormányzattal
szemben, hogy a kutatás-fejlesztést Magyarországon egyre inkább közel vigye a
tényleges felhasználhatósághoz, azaz ösztönözze az alkalmazott kutatásnak azon
jellegét, hogy közvetlen ipari kapcsolattal bizonyítható gazdasági prosperitással
rendelkezzen.
A források igénybevételéhez a csatlakozó államok a 2000-2006-os tervezési időszak időarányos részére (2004-2006) elkészítették saját Nemzeti Fejlesztési Tervüket (NFT), amelyek kötelező közösségi előírások alapján egységes
rendszerbe foglalva tartalmazzák a nemzeti fejlesztési célokat, a célok megvalósításának eszközéül szolgáló intézkedéseket, valamint a megvalósítás intézményi és pénzügyi feltételrendszerét. A fejlesztési célok részletesebb meghatározását az Operatív Programok tartalmazzák.
Az NFT hosszú távú célja az életminőség javítása, általános célkitűzése
pedig az Európai Unió társadalmi-gazdasági színvonalához való közeledés, az
egy főre jutó GDP szintjében az Uniós átlaghoz képest mutatott jelentős lemaradás csökkentése. Specifikus céljai:
•

a versenyképesebb gazdaság,

•

a humánerőforrások jobb kihasználása,

•

jobb, minőségi környezet és infrastruktúra,

•

kiegyensúlyozottabb regionális fejlődés.

A specifikus célok elérésére az NFT-ben kialakított fejlesztési programok
az alábbi 5 operatív program keretében valósulnak meg. Ezek az alábbiak:
•

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)

•

Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP)

•

Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)

•

Agrár- és Vidékfejlesztés Operatív Program (AVOP)

•

Regionális Fejlesztési Operatív Program (RFOP)
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A magyar kormány innovációs rendszerét az alábbi táblázat szemlélteti:
A magyar kormány innovációs rendszere8

Fontosnak tartjuk megemlíteni a hazai innovációs tevékenységet meghatározó, a parlament által 2004-ben elfogadott és 2005-ben hatályba lépett 2004.
évi CXXXIV. törvényt, amely a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szól. A törvény megalapozott kereteket teremt az innovációs folyamat számára a kormányzati feladatok, a költségvetési finanszírozás szabályai, a szellemi alkotások hasznosítása, valamint a K+F és az innováció célzott támogatási
eszközrendszere területén. Céljai összhangban vannak a kormányprogramnak a
kutatás-fejlesztéssel és az innovációval kapcsolatban megfogalmazott célkitűzéseivel, továbbá figyelembe veszik az Európai Uniónak a közösségi kutatásifejlesztési tevékenységre vonatkozó általános követelményeit is. A törvény elő
kívánja mozdítani a technológiai innovációt, és ennek érdekében úgy szabályoz,
hogy a költségvetési szektorban végzett K+F minél inkább a hasznosításra
irányuljon. Kiemelendő, hogy a törvény a kutatás-fejlesztési és technológiai
innovációs tevékenységet, és nem az innovációs folyamatban részt vevő szervezeteket kívánja szabályozni, ezért nem személyi, hanem tárgyi hatályt határoz
meg. Lényeges szempont, hogy a magyarországi technológiai innováció nem
csak a hazánkban létrejött tudásra, hanem a világ bármely részén létrejött tudásra épül. A törvény ezért a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció területén
kiterjed nemzetközi együttműködésre is, összhangban áll az európai közösségi
joganyag kutatás-fejlesztésre vonatkozó rendelkezéseivel. Annak érdekében,
hogy a kutatás-fejlesztés (K+F) és a technológiai innováció fogalomrendszere
összhangban legyen az OECD és az EU fogalomrendszerével, valamint az azzal
8

Forrás: www.nkth.gov.hu
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harmonizált hazai jogszabályokkal, a törvény a teendőket a már említett OECD
2002-ben kiadott Frascati Kézikönyvével (a kutatás-fejlesztés fogalmai körében), az 1997-ben kiadott Oslo Kézikönyvével (az innováció fogalmai körében),
valamint az Európai Unió közösségi joganyagával összhangban határozza meg.
A törvény nem terjed ki az innováció egészére, hanem elsősorban a technológiai
innovációt vonja a szabályozás hatálya alá. Nem tartoznak a technológiai
innováció fogalmába azok a szervezési, pénzügyi, piaci és társadalmi innovációs
tevékenységek, amelyek nem függnek össze közvetlenül a technológiai jellegű
változások megvalósításával.
A javaslat nem terjed ki az innováció egészére. A fenti átfogó fogalom
körébe tartozó tevékenységek közül a technológiai innovációt vonja a szabályozás hatálya alá.
A törvény a hazai jogalkotásban első ízben definiálja a fejlett országokban
széles körben alkalmazott, szemléletformáló nemzeti innovációs rendszer
fogalmat.
Ami a magyar üzleti szféra innovatív kiadásait illeti, a Nemzeti Fejlesztési Tervet megalapozó elemzés elégtelennek minősíti, csupán a külföldi tulajdonban lévő vállalatok illeszkednek a nemzetközi tendenciákhoz. A magyar
vállalatok szűk technológiai transzfert valósítanak meg, a kis és középvállalatok
75 %-a inaktív, 22-23 %-a innovatív, míg élenjárónak mindössze 2-3 % minősíthető. A vállalatok azért is költenek keveset innovációra, mert zömükben beszállítók, kivételt csak a külföldi tulajdonú vállalatok képeznek. A kutatóhelyek
és a vállalatok kapcsolatát a hivatkozott dokumentum gyengének minősíti.
A HM EI Rt. innovációs tevékenysége 1994-2005 között
(avagy egy vállalat törekvése a folyamatos megújulásra.)
A rendszerváltás előtt és utána még egy pár évig a HM EI Rt. fő profilja
rádióelektronikai hadviselés rendszerek rendszerterveinek elkészítése, a nem
rubel elszámolású külkereskedelmi tevékenység fenti témában való katonai-műszaki támogatása, a legyártott rendszerek katonai minősítése, a megrendelők
személyi állományának magyarországi, és külföldi felkészítése a megrendelt
rendszerek magas színvonalon történő alkalmazására, valamint a magyar elektronikai ipar segítése az eszközök, rendszerek fejlesztésében, gyártásában.
A fenti tevékenység természetesen a Magyar Néphadsereg, valamint a
Belügyminisztérium megfelelő szervezeteinek mintegy 5 évenként történő
korszerű eszközökkel, rendszerekkel történő átfegyverzését is biztosította.
1994-re megváltoztak a külkereskedelmi viszonyok, valamint a hazai igények a részvénytársaság profiljába tartozó eszközök, rendszerek iránt. Az utol93

só, zászlóalj szintű rendszer külföldi átadása 1992-ben megtörtént, 2 helikopteres felderítő-iránymérő állomás átadása 1995-re volt tervezve. (Amely határidőre meg is történt.)
Ebben az időszakban (1994 tavasza) írt ki pályázatot a HM EI Rt. tulajdonosának képviselője a vállalat vezetői tisztségeire. Az új vezetés azonnali feladata a hogyan tovább kérdés megválaszolása, amelynek megvalósítása érdekében komoly helyzetértékelést végzett és ezt követően meghatározta az elkövetkező 5 év kutatás-fejlesztési feladatait. A vezetés ekkor nem beszélt innovációról, de tudatosan határozta meg az utat, módot ahhoz, hogy a HM EI Rt. 5 év
múlva is jó anyagi alapokkal rendelkező, prosperáló vállalat legyen. A vezetés a
döntéseit az alábbi értékelés alapján végezte:
- A HM EI Rt. által az évtizedek tapasztalatai alapján kialakult eszköz,
rendszerfejlesztési tapasztalat, az elért eredmények, a még meglévő
szürke állomány lehetővé tette, hogy a kifejlesztett rendszerek bizonyos elemeit kiemelve, azokat továbbfejlesztve, kettős felhasználásra
(katonai és polgári) alkalmassá téve a vállalat további fejlődését,
fennmaradását.
- Kiemelten fontos fejlesztési területnek tekintette az új vezetés a különböző szintű adatvédelmek (adat és távbeszélő titkosítók), a műholdas
helymeghatározó rendszerek (katonai és polgári), ezen belül a rendszerek pontosságának növelése érdekében végzendő tevékenységet. A vezetés intézkedései elérték céljukat. A Tulajdonos képviselőjének döntése alapján a részvénytársaság tevékenysége időközben kibővült
logisztikai és vagyonkezelő tevékenységgel is. 2000-re újra felmerült a
hogyan tovább kérdése. A válasz kézenfekvő volt: meg kell valósítani a tudatos innovációs tevékenységet. Ennek érdekében a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Részvénytársaság Igazgatósága, Felügyelő Bizottsága döntést hozott, hogy
a Részvénytársaság hagyományos, valamint a világméretű elektronikai, logisztikai fejlődések által megkövetelt területeken felméri a
közép- és hosszú távú feladatokat, ezek költségkihatásait, a tevékenységek katonai és polgári hasznosításának valószínűségét.
Az Innovációs Terv kidolgozásába azon katonai és polgári szervezetek
képviselői kerültek bevonásra, akik a Honvédelmi Minisztérium, a
Magyar Honvédség, a katonai és polgári oktatási intézmények (BME,
ZMNE stb.) tudományos intézetek korszerű véleményét képviselték.
A feladatok végrehajtására 2000. augusztus 29-én a fenti elvek figyelembevételével, kísérleti jelleggel Innovációs Bizottság alakult.
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Az Innovációs Bizottság 2001. februárjában a HM EI Rt. Igazgatósága
és Felügyelő Bizottsága részére felterjesztést készített, melyben 14
középtávú és mintegy 30 távlati fejlesztési témát javasolt.
Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság tanulmányozta a felterjesztést,
valamint, meghallgatta az Innovációs Bizottság elnökének szóbeli kiegészítését. Ezek alapján az alábbiak szerint határozott:
- Az Innovációs Bizottság a továbbiakban is folytassa munkáját.
- Az előterjesztett 14 középtávú fejlesztési tervből 5-re készüljenek el a
megvalósíthatósági tanulmányok.
Ezen megvalósíthatóság tanulmányok (a Bizottság tevékenységét elősegítő virtuális laboratórium létrehozása, a Magyar Honvédség felkészítését elősegítő mobil lőtér kifejlesztése, az internetes műholdas navigáción alapuló járműkövető rendszer kifejlesztése, a veszélyhelyzetek kezelésére irányuló technológia kutatása, fejlesztése, földi és légi robotok alkalmazása, tábori vezetési
hálózatok kiépítésének módszerei, műszaki-technikai megvalósíthatóságának
lehetősége) a Bizottság közel 3 éves tevékenysége során elkészültek, és egyes
témák bekerültek a HM EI Rt. üzleti tervébe, mint megvalósítási célok.
Következtetésként levonhatjuk, hogy a kísérleti jelleggel beindult innovációs tevékenység sikeres volt, elősegítette a részvénytársaság középtávú fejlesztési céljainak kitűzését, és azok megvalósítását.
A bizottsági munka végzésére felkért személyek közül kiemelten nagy
segítséget nyújtottak: Dr Botz László, az előző IB elnöke, Dr. Pap László, a
BMGE Híradástechnika Tanszék vezetője, Dr. Rohács József, a BMGE Repülőgépek és Hajók Tanszék vezetője, Dr. Szendrő Péter, a Szent István Egyetem
intézet vezetője, Dr. Makkay Imre a ZMNE tanszékvezetője, Dr. Nógrádi
György, a BKE tanszékvezetője, Dr. Gorza Jenő, a HM EI Rt. informatikai
igazgatója, Dr. Várhegyi István a ZMNE címzetes docense.
A tevékenység értékelésekor szükséges néhány tapasztalatot is megemlíteni, illetve az Innovációs Bizottság tevékenységének újraszervezésekor (illetve
újjáélesztésekor) figyelembe venni.
Az Innovációs Bizottság nem volt képes maradéktalanul betölteni többszörös feladatát, nevezetesen – többek között – azt, hogy egyszerre legyen korszerű termékprototípusok megálmodója, kitalálója és részbeni kivitelezője,
korlátozott időkeret alatt, miközben komoly laboratóriumi és fejlesztői háttérrel
nem rendelkezett. Amennyiben a jövőben el akarjuk kerülni a nagyméretűre
növekedett üres járatokat, akkor nem szabad pusztán ötleteket gyűjteni (ami
önmagában fontos és irányt mutató jelenség), de konkrét projektekben szabad
csak gondolkodni, amelyek lefedik azokat a követelményeket, amelyek mentén
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az EI képes lenne különböző „reményteljes” NATO, EU, MK, HM pályázatokon részt venni. Amennyiben nem vagyunk képesek önállóan pályázatkivitelező csoportokat létrehozni, akkor nem szabad semmilyen témába belefogni,
mert azok kivitelezése időben rendkívüli módon elhúzódhat, miközben a külső
piacon már komoly „versenytermékek” jelenhetnek meg. Saját ígéretes részeredményein gyorsan leértékelődhetnek. Saját részeredményeink időben a sajtó
és a piac tudomására kell hozni, és nem szabad várni addig, amíg egy teljes
projekt – akár tíz-tizenöt évet igénybevevően – beérik.
Az Innovációs Bizottság tevékenységének súlypontját az informatikára
kell helyezni, azon belül is a „hálózat-központú” tevékenységekre, illetve a
szenzorhálózatokra támaszkodó adatfúzióra. Ezen belül figyelni kell az automatikus gépi elemző-értékelő tevékenységre, továbbá a légi és földi robotok vezérlésére, mert ezek az irányzatok képviselik a műszaki fejlődés nemzetközi főirányát és főáramlatát. Aki ezt nem veszi figyelembe, komoly eredményekre ne
számítson. Bármilyen terméket állítunk elő, komoly számítógép-hálózati háttér
nélkül, határozott sikerre nem lehet számítani. Katonai vonatkozásban változatlanul fejlesztési slágertémáknak lehet tekinteni a következő szakterületeket:
-

számítógép-hálózatba kapcsolt rendszerek;

-

hálózat alapú adat és információ fúziós rendszerek;

-

hálózat alapú felderítő és szenzor rendszerek;

- egy hordozón (platformon) levő multispektrális (egyszerre több tartományban adatokat szolgáltató) felderítő rendszerek;
-

hangfrekvenciára alapozott audóvizuális felderítő rendszerek;

- légi és földi robotjárművek navigálása egyedi és kötelék műveletekben;
- robot járművek és személyzet által vezetett eszközrendszerek együttműködése, közös műveletekben;
- nanotechnológiai, MEMS mikrogépek és szenzorrendszerek fejlesztések.
A NATO és EU környezet egyre erősödő jelenléte következtében ismét
napirendre kell tűzni a hazai és külföldi vállalatokkal való együttműködés kérdését, mert fokozottan érvényesül azon közmondás igazsága, hogy „egyedül
nem megy”. A külföldi partner kiválasztása gazdaságpolitikai kérdés, és a tulajdonos kompetenciájába tartozik, miután eldöntötte, hogy milyen projektekbe
kíván komoly befektetéseket fektetni.
Végezetül, de nem utolsó sorban a közép- és hosszú távú fejlesztési tervek
kidolgozásakor figyelembe kell venni, hogy felértékelődött az emberi élet védelme, az informatikai rendszerek gyors fejlődése, a hálózat alapú (net centric)
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automatizált szituáció felismerő és döntési rendszerek kialakulása, valamint a
forradalmian új technológia a mikro-elektro-mechanikai rendszerek megjelenése
megnyitja az utat az egyéni védelmi rendszerek fejlesztése előtt. Az ilyen rendszereket a veszélyes körülmények között (katonai hadszíntéren, katasztrófa-elhárításon, veszélyhelyzetek felszámolásán, veszélyes munkahelyeken) dolgozók
alkalmazzák. Valójában ez a technológia a vészhelyzetek kezelésével alapvetően a mindennapi életben növelik a vészhelyzetekbe kerültek túlélési valószínűségét, jelentősen növelve az életminőséget.
A HM EI Zrt. innovációs tevékenységének jövője
Az innovációs tevékenység múltjának vázolása után célszerűnek tartjuk
azon megváltozott katonai és polgári környezet feltárását és összegzését,
amelyek indokolttá teszik az innovációs munka újrakezdését.
Katonai környezet megváltozása
NATO és EU tagságunk, valamint a jelentős mértékben megváltozott
biztonságpolitikai környezet és ennek eredményeképpen a haderő alkalmazása
jelentősen módosult. Az innovációs tevékenység irányának meghatározásában
nem hagyható figyelmen kívül az MH újszerű, azaz a viszonylag alacsonyabb
intenzitású aszimmetrikus és a magasabb intenzitású manőverező hadviselés körülményeihez való egyidejű alkalmazkodás igénye, különös tekintettel a koalíciós hadviselés sajátosságaira és a földrajzi határok kibővülésére.
Átalakultak, illetve átalakulóban vannak a katonai szervezetek, a hívatásos haderőre történő átállás új feltételeket teremtett. A korábban megszokott,
nagyobb szervezetek helyett önálló alkalmazásra képes kötelékeket kell létrehozni, amelyek képesek koalíciós keretek között hazánktól távol is tevékenykedni. Ez a követelmény nemcsak a kiképzésben, hanem a haditechnikai
eszközökkel való ellátásban is jelentkezik. Hangsúlyozni szeretnénk a koalíciós
hadviselést (NATO, EU, vagy alkalmi), hiszen úgy véljük, hogy mindenki
számára természetes, hogy önálló alkalmazási képességgel igen kevés haderő
rendelkezik. Ha meg akarunk felelni a koalíciós követelményeknek, akkor nem
halasztható a haditechnikai korszerűsítés, illetve ha továbbra sem vesszük
figyelembe a megváltozott feltételeket, akkor lemaradásunk nemcsak a fejlett
haderőkhöz képest fog megnyilvánulni, hanem érezhető hátrányba kerülünk a
velünk összemérhető szomszédos országok haderőihez viszonyítva is.
Ma már nem mellőzhető az informatika felgyorsult fejlődésének és az
ennek nyomán létrejövő információs hadviselés körülményeinek figyelembe
vétele, a rendszeresített eszközök rendszerszemléletű alkalmazása, a humanitárius és természeti katasztrófák felszámolásának nemzetközi szintű összehangolása, a harci és nem harci jellegű műveletek határainak össze-mosódása, a
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katonai kötelékek nagy távolságban történő elszigetelt alkalmazása, valamint a
többnemzeti harci kötelékek tevékenysége. Az innovációs tevékenységben
számolunk azzal is, hogy elkerülhetetlen a technológiai elmaradásunk pótlása,
különösen akkor, ha teljesíteni kívánjuk a szövetségeseink irányában tett vállalásunkat. Ezek igen komoly fejlesztést követelnek meg haditechnikai területen
is, hiszen 2006 végéig egy zászlóalj méretű harci képesség és egy század speciális és támogató képesség, 2010-ig egy zászlóalj harci képesség és két század
speciális és támogató képesség, 2014-végéig egy dandár méretű harci képesség,
2015-2020-ig pedig egy dandár méretű harci erő az összes támogató elemmel,
légierő telepíthetőségével képességeket vállaltuk. A harctevékenységek támogatásában megkerülhetetlen a tábori híradás, a felderítő képesség, a saját csapatok
azonosításának, a légi és tengeri szállíthatóságnak, a szélsőséges időjárásnak
való megfelelés képességének biztosítása. Mindezek megkövetelik, hogy a katona egyéni felszerelése biztosítsa tevékenységének támogatását és életének védelmét.
Ismeretes, hogy ezen a területen több NATO haderőben igen komoly – és
természetesen költséges – projektek indultak. Például Franciaország 2004-2012
között a Thales által kifejlesztett eszközökkel szereli fel 12 ezer katonáját, a
teljes felszerelés a kommunikációs eszközökkel együtt sem halad-hatja meg a 25
kilogrammot. Németországban a „jövő gyalogosa” program 2005-ben indult,
kiemelt területei: alacsony kockázat, megvalósíthatóság, meg-lévő képességek
felhasználása. A program sajátossága, hogy a megvalósításhoz azonnal kapcsolják a hadiipari vállalatokat. A holland „katona korszerűsítési program” sajátossága az integrált megvalósíthatóság, a hangsúly a túlélő képességen van. Elemei:
megfigyelő és tájékozódási képesség, felszerelést szállító képesség, energiaforrás, integrált híradás, éjjellátó képesség, látó és kommunikációs képességet
biztosító sisak, grafikus kijelző, 24 órás üzemet biztosító energiaforrás. NagyBritannia haderő korszerűsítési programját szintén a hadi-ipari vállalatokkal
együtt indította el. Főbb követelményei: kommunikáció és éjjellátó képesség
megteremtése, GPS rendszerek alkalmazása, fegyverek hatás-növelése, katonai
sisakja legyen képes védelemre, kommunikációra, éjjellátásra, információ fogadásra és továbbításra, a ruházat biztosítsa a test védelmét, az energia ellátást.
De ha még előbbre tekintünk és megvizsgáljuk az Egyesült Államok
szárazföldi haderejének korszerűsítési programját (US Army’s Land Warrior
program), az alábbi célkitűzésekkel találkozhatunk: vezeték nélküli kommunikáció, navigáció és információcsere, korszerű szenzorok és fegyverek, éjjellátó
képesség, hőkamerák alkalmazása, harcászati internet, GPS, szenzor (arra az
esetre, ha a GPS nem működik), lézertávmérő 2500 méterig, korszerű energiaellátás (mikroturbinák, szolárok). Hasonló programok működnek Belgiumban,
Dániában, Görögországban, Spanyolországban és Norvégiában is. Nálunk is
hasznos lenne olyan képességek, felszerelések kifejlesztése, amelyek „magyar
nóvumként” kerülhetnének be a haderőbe és talán a Szövetségbe is, azaz a hazai
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rendszerbe állítás mellett külső piacra is tudnánk szállítani. Nem nagy költségigényű termékre gondolunk, hanem olyan eszközökre, amelyek kifejlesztésében
elsősorban szellemi kapacitásokat használnánk fel. Ebből a szempontból kiinduló alapként szolgál, hogy a prágai vállalások a hiányt pótló speciális képességek megteremtését irányozták elő (hídépítő, víztisztító, műszaki és ABV,
egészségügyi, illetve katonai rendész). A kifejlesztett biológiai laboratórium –
amely létjogosultságát már bizonyította – ilyen eszközként fogható fel. A világban jelentkező járványok (és sajnálatos módon a környezetszennyezésből, a globális felmelegedésből még újabb megbetegedések is fakadhatnak) előrevetítik
annak a lehetőségét, hogy a termék a polgári életben is hasznosíthatóvá válik.
Ennek persze feltétele, hogy előrelátással kell rendelkezni, hiszen a piaci konkurencia óriási.
Polgári környezet megváltozása
A rendszerváltás utáni ipari környezet kialakulásának jellege nyilvánvalóvá teszi, hogy Magyarország – tekintettel nagyságára, gazdasági, technológiaiműszaki fejlettségére, pénzügyi-költségvetési helyzetére, a nemzetközi kapcsolatrendszerben elfoglalt helyére, az információs technológia jelenlegi elterjedtségére – a belátható jövőben – a kialakult tapasztalat-és tudáspotenciállal vehet
részt a már kifejlesztett rendszerek alkalmazásában, a hazai viszonyokra történő
„testreszabásában” és továbbfejlesztésében. Ezek alapján fő feladat az elérhető
ismeretek megszerzése, bővítése, a szükséges tennivalók hosszú távú megtervezése és az alkalmazás gyakorlati feltételeinek megteremtéséhez szükséges
kutató-fejlesztő munka beindítása.
A kutató-fejlesztő munka fő irányainak meghatározásakor célszerű
figyelembe venni, hogy az elmúlt 15 évben átalakult az ipar (ezen belül a HM EI
Zrt-t leginkább érintő elektronikai és gépipar) szerkezete, fő célkitűzéseinek
meghatározása, a gyártás hatékonyságának fokozott mértékben történő figyelembevétele. Az elképzelések megvalósítása során nehezítő tényező lehet az
ipari háttérkapacitás megteremtése.
A Honvédelmi Minisztérium, mint a tulajdonos képviselője – figyelembe
véve az Európai Unióban, ezen belül Magyarországon az információs társadalom és ennek részeként az információs hadviselés fejlődési tendenciáit – a
tárca közép- és hosszú távú terveinek műszaki-technológiai megvalósulásának
elősegítésére, a HM EI Zrt. 10-15 éves gazdasági tevékenységének megalapozására engedélyezte az Rt. innovációs tevékenységének felújítását.
A tevékenység formájának és irányának meghatározásakor figyelembe
vettük a három évig kísérleti jelleggel folyó hasonló munka már említett
tapasztalatait, valamint az innovációs tevékenységet szabályozó 2004. évi
CXXXIV. törvény ide vonatkozó paragrafusait.
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A szervezett formában, külső együttműködő partnerekkel indított innovációs munka célja: ötletek adásával, projektek kidolgozásával segíteni az Rt.
közép- és hosszú távú fejlesztését. Az Rt tevékenysége, így az innovációs munka szempontjából is prioritása van a HM-nek, a kormányzati igényeknek, illetve
a kapacitás polgári piacon történő értékesítésének.
Az innovációs tevékenység gyakorlati megvalósítását
az alábbiak szerint tervezzük.
2006. január elsejével az Rt. Vezérigazgatóságán belül a Törzsigazgatóság szervezetében, a Vezérigazgató közvetlen szakmai irányítása alatt Innovációs Irodát hoztunk létre, amely felméri, elemzi, értékeli, koordinálja a HM
fejlesztési koncepciójából, az NFT ajánlásaiból, és a NATO vállalásokból eredő
innovációs igényeket, továbbá az igazgatóságok és üzletágak, valamint a külső
források innovációs céljait, képességeit. Irányítja az IB szakmai tevékenységét,
adminisztratív támogatást nyújt annak rendeltetésszerű működéséhez. A felmerülő innovatív ötletekből kiválasztja a műszaki és gazdasági, piacképesség
szempontjából a legfontosabbakat, javasolja azok továbbmunkálást. Irányítja a
kiválasztott témák csoportmunkáit, biztosítja a megvalósíthatósági tanulmányok, és rendszertervek elkészítését. Elősegíti az üzletágaknál a kidolgozott
elvek bevezetését, illetve az eszközök, rendszerek gyártásba vitelét. Fontos feladata a különböző pályázatokon való részvétel megszervezése, a pályázatokhoz
külső partnerek keresése, a pályázati tevékenység költséghatékony megszervezése. Amennyiben az Rt. a projektek kidolgozásában külső partnerrel együtt
tevékenykedik, biztosítja az együttműködés legcélszerűbb formájának kiválasztását. Az iroda irányítja az IB munkáját. Az IB feladata, hogy tagjainak ismeretei, valamint a mögöttük álló szakmai és tudományos intézmények lehetőségeinek felhasználásával meghatározza az Rt. közép- és hosszú távú kutatásfejlesztési tevékenységébe illő innovációs trendeket, témajavaslatokat. A témák
közül kiválasztja az Rt. gazdasági érdekeinek legjobban megfelelő projekteket.
A kiválasztott projektek megvalósíthatósági tanulmányainak, rendszerterveinek kidolgozására munkacsoportokat alakítunk ki. Az IB tagjai az Rt. Innovációban érintett illetékesei, valamint külső partnerek, munkájában olyan
műszaki és katonai ismeretekkel rendelkező elméleti és gyakorlati szakemberek,
tudományos kutatók vesznek részt, akik részben saját ismereteik, részben a
mögöttük álló szakmai és tudományos intézmények lehetőségeinek felhasználásával képesek és alkalmasak tudományos igényű munka elvégzésére. Ehhez
együttműködő partnereket kerestünk, az együttműködés formájaként a klaszter
jellegű társulást részesítjük előnyben.
Elgondolásunk szerint az IB kezdetben az Rt. keretein belül fog működni,
de később önálló jogi személyiségként tervezzük működtetni, melyben a társtulajdonosok a résztvevők lennének. Így a résztvevők a sikeres és hatékony műkö100

dés elősegítésében jobban érdekeltek Az innovációs tevékenység jogi formáinak
megtalálásával az is célunk, hogy a különböző pályázatok követelményeiben
megtalálható kis, és-középvállalatok feltételeinek meg tudjunk felelni.
A munkamódszert illetően a tervek szerint az IB alkalmanként ülésezik,
ahol többnyire előre meghatározott témákban ötletek adásával (ötletbörzével)
segíti az innovációs munkát. Az IB javaslata alapján kerül sor tanulmányok,
megvalósíthatósági tervek elkészítésére, amelyeket projekt teamek dolgoznak ki.
A projektek témáit annak ismeretében választjuk meg, hogy azokat ki és mire
tudja használni. Fontosnak tartjuk a piac ismeretét, ami információ bázis nélkül
elképzelhetetlen. Az információk illetékesekkel való megismertetésére a
virtuális laboratórium újraindítását tervezzük. Mivel az innovációs projektek
eredményeképpen létrejött rendszerek, termékek HM megrendelésének növekedésével reálisan nem számolhatunk, ezért indokoltnak tartjuk a félkatonai és
polgári piac felé történő nyitást.
A projekteket a gyártásba történő beállítás mellett a meghirdetett pályázatokon keresztül is igyekszünk hasznosítani (Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal által közzétett, valamint NATO, EU, HM, MH pályázatokra történő
jelentkezéssel). Az innovációs folyamatba a Zrt. érintett igazgatóságainak és
üzletágainak történő bevonásával, az azokkal való szoros együttműködéssel
természetesen számolunk. A tulajdonos érdekeit figyelembe véve az üzletágak
lehetőségei szerint – a kapacitás függvényében – nyitunk a félkatonai és a
polgári élet felé, ahol egyes katonai fejlesztések hasznosíthatóak lehetnek.
Néhány példa erre:
- energiaracionalizálás, alternatív energiák;
- robotrepülőgépek felhasználásának újabb módjai;
- katasztrófavédelemben érzékelők, előrejelzők, figyelő rendszerek
kifejlesztése az emberi élet védelmére;
- nukleáris és radiológiai előrejelzés, különböző szennyezettség mérések
végrehajtása;
- adatvédelmi eszközök polgári célú felhasználása;
- monitoring rendszer alkalmazása veszélyes üzemek körzetében stb.
Az említett céloknak megfelelően 2006-ra az alábbi projektek kidolgozásával számolunk:
1. Polgári célra alkalmas mobil biológiai laboratórium kialakítása.
2. Galileo műholdas navigációs rendszer PRS (Public Regulated
Services) szolgáltatásán alapuló kormányzati alkalmazások.
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3. Katonai, félkatonai és polgári szervezeteknél alkalmazható szoftver
rendszerű adás és vételtechnikai eszközök, rendszerek fejlesztése.
4. Harcászati vezetési projekt.
5. Komplex objektumvédelmi rendszer megvalósíthatósági tanulmánya
és rendszerterve.
6. Mikroelektronikai szenzorok alkalmazása, valamint a szenzorok által
észlelt adatok, információk továbbítása.
7. Energiaracionalizálás, különös tekintettel az alternatív energiakutatásra.
Felhasznált irodalom:
-

A jövőépítés alapjai (Kiindulóanyag Magyarország fejlesztéspolitikájához) 2005. június
Competitivness and Innovation Framework Programme (2007-13)
NATO Handbook ISBN 92-845-0146-6
2004. évi CXXXIV törvény az innovációról
Nemzeti Fejlesztési Terv
Internetforrások: www.nkth.gov. hu
www.nato.int
http://europa.eu.int/index.htm
http://www.eda.eu.int
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INTEGRÁLT MONITORING TERMÉKEK
SZEMÉLYI ÉS KÖRNYEZETI TÁVFELÜGYELETI
FELADATOKRA
Bevezetés
A tevékenység szervezeti és szakmai háttere
A Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő
ZRt (HM EI ZRt) 100 %-os állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, a
Tulajdonosi képviseletet a Honvédelmi Minisztérium látja el. A HM EI ZRt a
Vezérigazgatóság irányítása alatt négy, szakmai tevékenységet kifejtő üzletágban valósítja meg értékteremtő tevékenységét részben „Tulajdonosi”, részben
egyéb kormányzati, államigazgatási, valamint polgári piacokra.
Az Elektronikai Igazgatóság elektronikai termékek integrálásával, fejlesztésével, gyártásával, valamint a kapcsolatos szolgáltatások nyújtásával foglalkozó, négy divízióból álló üzletág. Az Igazgatóság mindegyik divíziójára elmondható, hogy saját hardver-szoftver fejlesztői kapacitással rendelkezik, így eszközeit és rendszereit a felhasználó igényei alapján tudja kialakítani és integrálni. A
Részvénytársaság Esztergom-Kertváros fiók telephelyén került létrehozásra saját
„biztonsági elektronikai”, valamint mechanikai gyártó kapacitás.
A GPS termék divízió távfelügyeleti és logisztikai rendszerek építését,
fejlesztését, eszközei gyártását, életciklushoz kapcsolódó szerviz feladatait valósítja meg. Tevékenysége szervesen összefonódik az ITEA Kft tulajdonosi körébe tartozó, távfelügyeleti szolgáltatást végző GSSC Kft munkálataival. Magyarországon az egyik legkorszerűbb termék palettát terjeszti, a külföldi sikeres
bemutatókat követően kapcsolatai ígéretesen alakultak az utóbbi években.
Az Információvédelmi és Biztonsági termék divízió hazai piacvezetőként fejleszti és állítja elő a magyarországi minősített információk védelmére
szolgáló rejtjelező berendezéseket, amelyek alkalmazásával védett minősített
számítástechnikai rendszereket integrál. Rendelkezik minősített biztonság technikai rendszerrel is, amelyet külképviseleti alkalmazásra gyárt. A HM KGIR
biztonsági alrendszerének fejlesztője és üzemeltetője. Nem minősített tevékenységei közé sorolható környezeti biztonsági rendszerek tervezése és kivitelezése,
nem minősített számítástechnikai rendszerek kialakítása. Szolgáltatási munkála103
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tai közé tartozik IT rendszerek értékelése, különös tekintettel a BS 7799 szabvány követelményeire.
A Kiképzés-technikai termék divízió a szárazföldi kiképzési eszközök
tervezésével, gyártásával, telepítésével, életciklus támogatásával foglalkozik.
Feladatai közé tartozik kiképzés-technikai létesítmények és eszközök technikai
üzemeltetés támogatása több hazai helyőrségben.
A Hírközlési termék divízió híradó-és informatikai rendszerek fejlesztésével, megvalósításával integrálásával foglalkozik. Speciális fejlesztésű, katonai alkalmazhatóságú eszközeivel egyrészt egyedi igényeket elégít ki, másrészt
integrált rendszerek hazai igényekhez történő adaptációját támogatja.
1998-ban megtörtént az Igazgatóság teljes körű tevékenységének MSZ
EN ISO 9001:1996 szabvány szerinti tanúsítása, majd ezt követően 2002-ben
sikeresen befejeződött az MSZ EN ISO 9001:2001 minőségirányítási rendszerre történő áttérési auditja, és 2005-ben a tevékenységek AQAP 2110:2003 és
AQAP 2120:2003 katonai követelményrendszer szerinti tanúsítása. 2002-ben az
Igazgatóság információbiztonság irányítási rendszerének BS 7799-2:2002 (MSZ
ISO/IEC 17799:2002) szabvány szerinti tanúsítása is realizálódott. A 2002-ben
megkapott „Minősített NATO beszállításra alkalmas” cím alapján az Igazgatóság részt vehet a NATO tagországok által kibocsátott pályázatokon, melyhez
rendelkezik a NATO NC3A megrendelési keret megállapodással is.
A honvédelmi miniszter rendelkezése alapján Magyarország katonai
vagyon-tárgy követő rendszerének kialakítása érdekében az Igazgatóság munkatársa helyt kapott a NATO vonatkozó munkacsoportjában.
Távfelügyeleti szolgáltatások megvalósíthatósága
Jelen cikk által bemutatott integrált monitoring termékek (a távfelügyeletet megoldó rendszer, amely alapvetően a központból, a felügyelet nyújtására
alkalmas eszközből, és a kettő közötti kommunikációból áll) mindegyike távfelügyeleti rendszerben alkalmazható. Ezek működtetése – azaz a szolgáltatás
nyújtása – lehetséges a felhasználó saját üzemeltetésében lévő, vagy külső erőforrásként igénybe vett központban egyaránt. A választás a termék alkalmazójának hatásköre, a műszaki kiszolgálás mindkét verzióban lehetséges.
Külső erőforrás formájában igénybe vehető biztonságtechnikai, vagyonvédelmi szolgáltatás nyújtására jött létre a HM EI ZRt ITEA Kft tulajdoni
hányadában lévő GSSC Kft. A társaság tevékenységi körébe tartozik a gépjárművek GPS alapú távfelügyelete, bankfiókok elektronikus távfelügyelete, üzletláncok és üzletek elektronikus távfelügyelete, lakossági távfelügyelet, szociális
távfelügyelet, technológiai távfelügyelet.
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Távfelügyeleti rendszer
Távfelügyeleti igények ismertetése
Az elmúlt évek során a hazai és külföldi piacon egyaránt új technikai távfelügyeleti igények jelentek meg. Ezek érintették a távfelügyeleti szolgáltatást és
a szolgáltatás nyújtására alkalmas integrált monitoring termékeket. A tendencia
új feladatokat határozott meg a terméket fejlesztő, gyártó és alkalmazását támogató Elektronikai Igazgatóság, valamint a szolgáltatást nyújtó társaságok számára is. A távfelügyelet működését nagymértékben befolyásolta a kommunikáció,
amely a kezdeti GSM SMS, majd GSM DATA megoldásról napjainkra GSM
GPRS megoldássá változott. Ezzel egyidejűleg kialakításra kerültek a felhasználó privát rádiós hálózatán működő rendszerek is. Nagy jelentőséggel bírnak a
korábban „TETRA”, a jövőben az „EDR” médián keresztül kommunikáló rendszerek.
A ’90-es évek elején megépített, gépjármű távfelügyeleti feladatokra alkalmas rendszer család technológiáját illetőleg több generációs korszerűsítésen
ment keresztül, képességei vonatkozásában pedig újabb opciókkal került felruházásra korszerűbb és gyorsabb szolgáltatás nyújtása érdekében. Az Igazgatóság
által kibocsátott gépjármű monitoring termékek jelenleg a következő alkalmazásokban működnek:
-

általános gépjármű flotta monitoring és menedzselés
logisztikai támogatás
rendőri tevékenység támogatása „Robotzsaru” alapú priorálás mellett
MABISZ tanúsítvánnyal rendelkező biztonsági felügyelet
pénzszállítás
nemzetközi fuvarozás
helyközi személyszállítás irányítás, városi közlekedés irányítás
munkagépek és állapotaik felügyelete-irányítása
vízi közlekedés
városi kommunális feladatok (FKF Rt. hókotrók, sószórók, útfelügyelet )

A meglévő funkciók az évek során további képességekkel bővültek, ezek
közül a legújabb a járműből és környezetéből származó változó képi információ
központba történő továbbíthatósága. A járművek távfelügyelete mellett megjelentek a személyek-tárgyak, zárt terek, objektumok, őrzött területek monitorozására vonatkozó igények, majd a megoldások is.
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A távfelügyeleti rendszer bemutatása
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A gépjárművek, személyek-tárgyak, zárt terek, objektumok monitoring
feladatainak ellátása az alábbi integrált felügyeleti struktúrában történhet.
BEVETÉS IRÁNYÍTÁS

TÖMEGKÖZLEKEDÉS
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TCP/IP
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TCP/IP
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N
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JÁRŐR
FELÜGYELET

1. ábra
Gépjárművek, személyek, zárt terek, objektumok monitoring feladatainak
ellátását biztosító távfelügyeleti rendszer
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Integrált monitoring termékek részletes ismertetése
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Az alábbiakban bemutatott integrált monitoring termékek mindegyike
(személy - tárgy, gépjármű és környezete, zárt terek, objektum, őrzött terület,
menedzselt hálózat) bevezetett, vagy bevezetés alatt álló távfelügyeleti szolgáltatásban már működik. Az egyes rendszerek úgy lettek kialakítva, hogy az első
négy termék képes külön-külön felügyeleti központról is, illetve együttesen egy
közös felügyeleti központról is működni, ezáltal biztosítva a modulárisan bővíthető, komplex, integrált, gazdaságos megoldást.
A megvalósított rendszerek – Információs Technológiai termékek – mindegyike célirányosan beépített biztonsági funkciókkal (hozzáférés védelem
személyazonosítás, titkosítás stb.) van ellátva, ezáltal biztosítva a „család” speciális, egyedi célokra történő alkalmazhatóságát.
Személyek távfelügyelete
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A feladat végrehajtására kifejlesztett termék a SMARAGD, azaz a
Spontán Mozgásokat Regisztráló Archiváló Globális Döntéstámogató rendszer.
Mozgó személyek, tárgyak, rendszerek kisméretű, könnyen elhelyezhető
támogató-távfelügyeleti rendszere. Négy alrendszere:
-

a SMARAGD eszköz
Távfelügyeleti központ,
az opcionálisan működtethető Távoli munkaállomás,
az egyed-központ kapcsolatát biztosító kommunikációs média.

A helymeghatározás NAVSTAR műholdrendszer felhasználásával történik, pontossága 10 m.
SMARAGD eszköz
Könnyen hordozható, derékszíjra csatolt tokban viselhető eszköz, amely
tartalmazza a helymeghatározó, kommunikációs, kijelző, és kezelő szerveket.
Önálló tápellátással rendelkezik, amely teljes feltöltés után minimum 10 óra
üzemidőt teljesít. Méretei: 54 x 30 x 100 mm, súlya: 175 gramm. Állapotának
kijelzésére egyetlen LED dióda szolgál, a különböző üzemmódokat más-más
villogó kombinációval jelzi. Kezelő szervként egyetlen nyomógombbal rendelkezik, amely a be- és kikapcsolást valamint a segélykérést végzi. A nagy kapacitású lítium akkumulátor töltéséhez speciális töltő berendezés tartozik.
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Távfelügyeleti központ
A Távfelügyeleti központ végzi a SMARAGD eszközzel felszerelt személyek és tárgyak valós idejű követését, szükség esetén irányítását. Riasztást okozhat a központban definiálható védett, illetve tiltott határok átlépése, az eszköztől
érkező segélyhívás. Térképen megjeleníti az információkat, statisztikai elemzéseket hajt végre a diszpécserek által meghatározott módon. Az üzem során
keletkezett adatok gyakorlatilag korlátlan időre archiválhatók és bármikor újra
értékelhetők.
Távoli munkaállomás
Az opcionálisan telepíthető „távoli munkaállomás” képes a távfelügyeleti
központ funkcióinak működtetésére a felhasználó állandó, vagy mobil tartózkodási helyén. A nyilvános távközlési csatornán keresztül kommunikáló úgynevezett „intelligens autonóm munkaállomás” szinte a teljes központi szolgáltatás
csomag előállítására alkalmas. Az „Internetes munkaállomás” WEB-es böngészőn keresztül jeleníti meg a központ távoli hozzáférésre jogosított képességeit.
Kommunikáció
A SMARAGD eszköz és a Távfelügyeleti központ közötti kommunikáció
GPS GPRS kapcsolattal valósul meg.
Gépjárművek és környezetük távfelügyelete
A feladat végrehajtására kifejlesztett termék a MERKUR jármű távfelügyeleti rendszer család. Alkalmazási területe rendkívül széles: távfelügyeleti,
logisztikai, kommunális, igazgatási, biztonsági, vállalat irányítási, illetve bármely olyan terület, amely célul tűzi ki a hatókörébe tartozó járművek mozgásának, státuszának, bel-kültéri viszonyának, vezetőjének távoli monitorozását,
menedzselését, tevékenységének támogatását. Négy alrendszere:
-

a járműbe épített Járműfedélzeti elektronika
a Távfelügyeleti központ
az opcionálisan működtethető Távoli munkaállomás
a jármű-központ kapcsolatát biztosító Kommunikációs média.

Járműfedélzeti elektronika
A fedélzeti elektronika végzi a jármű pillanatnyi helyzetének NAVSTAR
GPS alapú helymeghatározását, Digitális és analóg bemeneti csatornái alkalmazásával adatgyűjtést végez a jármű állapotáról. Az újabb generációs fedélzeti
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egységek segítségével a járműbe épített kamera változó képe a felügyeleti központba továbbítható.
Az adatok gyűjtése a Járműfedélzeti elektronikában speciális, előre meghatározott csoportok szerint választható. A teljes választék: idő, pillanatnyi
sebesség, GPS alapú kilométer számláló állása az adott időpontban, gyújtás,
motortér, mozgási állapot, álló helyzet, beépített pánik gomb, csomagtér, riasztó, ajtók, szabotázs, elektronika táphiba, őrzési funkció megléte, GPRS kapcsolat megléte, személyhez rendelt sorszám-chip, vontatmány, üzemanyag szint,
hőmérő, CAN/FMS interfész.
A Járműfedélzeti elektronika alap esetben 4 digitális (relé meghúzására
alkalmas) kimenettel rendelkezik, amelyek a következő funkciókhoz vannak
rendelve: immobilizer (motor indítás-gátlása), vészvillogó bekapcsolása a
központból, kürt bekapcsolása a központból, motor táv-leállítása a központból.
Távfelügyeleti központ
A központ a járművek távfelügyeletét látja el. Térképen megjeleníti a
járművek információit, statisztikai elemzéseket hajt végre a diszpécserek által
meghatározott módon.
Az üzem során keletkezett adatok gyakorlatilag korlátlan időre archiválhatók és bármikor újra értékelhetők.
A gépjárművek központi távfelügyelt jellemzői speciális, előre meghatározott csoportokban választhatók. A teljes választék: megtett út, gépjármű állapotok (ajtó, motor, motortér, raktér, riasztó, pánik gomb, mozgásérzékelő), gépjármű analóg jelek (hőmérséklet max. 3 ponton, üzemanyagszint, saját akkumulátor, tetszőleges feszültség szint), kiegészítők (vontatmány-azonosítás, személy-azonosítás).
A Távfelügyeleti központ felhasználót támogató emelt szintű szolgáltatásai:
- őrzési funkciók
- kétirányú üzenetküldési lehetőség 4x20 karakteres saját gyártmányú
mini terminállal (külső adatbázisok elérése, pl.: Robotzsaru)
- statisztikai funkciók, valós idejű és utólagos kiértékelés
- riasztások kezelése és generálása
- MapInfo alapú vektoros térképek nagyításfüggő tartalommal
- térinformatikai szolgáltatások, felhasználói fontos helyek meghatározása
- adatok hozzáférésére vonatkozó felhasználói jogosultsági szintek meghatározása
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- tevékenységi kódok kijelölése
- szabványos adatbázis előállítása, számhordozhatóság kialakítása
- más rendszer által is olvasható és feldolgozható szabványos MS-SQL
adatbázis generálása, kapcsolat létesítése egyéb (pl.: fuvarszervező)
rendszerekkel.
Távoli munkaállomás
Az opcionálisan telepíthető „távoli munkaállomás” képes a távfelügyeleti
központ funkcióinak működtetésére a felhasználó állandó, vagy mobil tartózkodási helyén. Az INTERNETES, vagy egyéb nyilvános távközlési csatornán
keresztül kommunikáló úgynevezett „intelligens autonóm munkaállomás” szinte
a teljes központi szolgáltatás csomag ellátására (előállítására) alkalmas. Az
„Internetes munkaállomás” WEB-es böngészőn keresztül jeleníti meg a központ
WEB-es (távoli) hozzáférésre jogosított képességeit.
Kommunikációs média
A központ-jármű kapcsolat a MERKUR család különböző egyedeinél
többféle módon is megvalósul. Felhasználói igények alapján szállíthatóak a
GSM SMS, GSM DATA, GSM GPRS, felhasználói rádiós, IRDA protokollal
működő megoldások. (A képtovábbításra alkalmas megoldások csakis GPS
GPRS kapcsolattal működnek.)
Zárt terek távfelügyelete
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A feladat végrehajtására kifejlesztett termék a DigLock, GPS alapú
távfelügyelettel megvalósított Elektronikus lakat rendszer. A DigLock vagonok,
konténerek, zárható és gördülő tárgyak zárszerkezetének állapotát távfelügyelő
rendszer. Alkalmazhatósága a vasúti árufuvarozás, nagy értékű rakományok
őrzése, további gördülő áruk távfelügyelete. Négy alrendszere:
-

a DigLock eszköz
Távfelügyeleti központ
opcionálisan működtethető Távoli munkaállomás
az DigLock eszköz-központ kapcsolatát biztosító kommunikációs
média.

A helymeghatározás NAVSTAR GPS műholdrendszer felhasználásával
történik, pontossága 10 m.
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DigLock eszköz
Extrém kisméretű megoldás, amely el van látva vandálbiztos, nem manipulálható, saválló, flexibilis bevonatú üvegszálas lakatkábellel. Az eszköz az
alkalmazási körülményeknek megfelelő funkcionális és mechanikai kivitelezésben készült.
Az eszköz élesített állapotában a vagon, konténer nyitási, illetve egyéb
szabotázs kísérletet a Távfelügyeleti központnak a tartózkodási hellyel egyidejűleg valós időben jelzi. A zárszerkezet élettartama átlagosan 10 év. A rendszer
tartozéka az akkumulátor töltő is.
Távfelügyeleti központ
A Távfelügyeleti központ végzi a DigLock eszközzel felszerelt konténerek, vagonok, zárható tárgyak valós idejű felügyeletét, veszi a riasztási információkat. Térképen megjeleníti az adatokat, statisztikai elemzéseket hajt végre a
diszpécserek által meghatározott módon. Az üzem során keletkezett adatok
gyakorlatilag korlátlan időre archiválhatók és bármikor újra értékelhetők.
Távoli munkaállomás
Az opcionálisan telepíthető „távoli munkaállomás” képes a távfelügyeleti
központ funkcióinak működtetésére a felhasználó állandó, vagy mobil tartózkodási helyén.
Az INTERNETES, vagy egyéb nyilvános távközlési csatornán keresztül
kommunikáló úgynevezett „intelligens autonóm munkaállomás” szinte a teljes
központi szolgáltatás csomag ellátására (előállítására) alkalmas. Az „Internetes
munkaállomás” WEB-es böngészőn keresztül jeleníti meg a központ WEB-es
(távoli) hozzáférésre jogosított képességeit.
Kommunikáció
A DigLock eszköz és a Távfelügyeleti központ közötti kommunikáció
GPS GPRS kapcsolattal valósul meg.
Objektumok távfelügyelete
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A feladat végrehajtására kifejlesztett termék a BauMerk integrált objektum felügyeleti rendszer. Fixen telepített objektumok integrált távfelügyeletére
szolgáló, képtovábbításra alkalmas rendszer család. Alkalmazhatósága távfelügyeleti, igazgatási, biztonsági, irányítási, illetve bármely olyan terület, amely
célul tűzi ki a hatókörébe tartozó fixen telepített objektumok státuszának, bel111

kültéri viszonyának monitorozását, távvezérlését. A rendszer hatékonysága
alternatív kommunikációs lehetőséggel, valamint egy vagy több kamera rendszerbe integrálásával nagymértékben megnövelhető. Öt alrendszere:
-

Vezérlő egység
Távfelügyeleti központ
az opcionálisan működtethető Távoli munkaállomások
az Objektum belső-külső biztonsági megoldása
az objektum-központ kapcsolatát biztosító Kommunikációs média.

Vezérlő egység
A vezérlő egység végzi az objektum pillanatnyi helyzetének NAVSTAR
GPS alapú helymeghatározását. Digitális és analóg bemeneti csatornái alkalmazásával adatokat gyűjt az objektum és környezetének állapotáról. A központból
kapott vezérlő parancsok alapján működteti az objektum távfelügyeletbe bekapcsolt jelzőrendszert. A kiépített kamera rendszer változó képét továbbítja a
Távfelügyeleti központba.
Távfelügyeleti központ
A központ az objektumok távfelügyeletét látja el. Térképen megjeleníti
azok információit, statisztikai elemzéseket hajt végre a diszpécserek által
meghatározott módon. Az üzem során keletkezett adatok gyakorlatilag korlátlan
időre archiválhatók és bármikor újra értékelhetők. Figyelemmel kíséri és
archiválja az objektumról nyert változó képinformációt is.
Távoli munkaállomás
Az opcionálisan telepíthető „távoli munkaállomás” képes a távfelügyeleti
központ funkcióinak működtetésére a felhasználó állandó, vagy mobil tartózkodási helyén.
Az INTERNETES, vagy egyéb nyilvános távközlési csatornán keresztül
kom-munikáló úgynevezett „intelligens autonóm munkaállomás” szinte a teljes
köz-ponti szolgáltatás csomag ellátására (előállítására) alkalmas. Az „Internetes
munkaállomás” WEB-es böngészőn keresztül jeleníti meg a központ WEB-es
(távoli) hozzáférésre jogosított képességeit.
Kommunikációs média
A BauMerk központ-objektum kapcsolata GSM GPRS megoldással
valósul meg.
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Objektum belső-külső biztonsági rendszer
Az érzékelő – kezelő – riasztó objektum biztonsági rendszer a BauMerk
alkalmazásával bekapcsolható a Távfelügyeleti központba. Speciális Vezérlő
egység segítségével kiválthatóak bizonyos helyi érzékelő-vezérlő funkciók.
Területek távfelügyelete
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A feladatra kifejlesztett termék a KRONOSZ integrált terület felügyeleti
rendszer. A rendszer élőerős őrzésvédelemmel biztosított területek őrzésvédelmének technikai támogatását oldja meg. Alkalmazhatósága nagy kiterjedésű területek védelme során elősegíti az élőerős tevékenység minimalizálását, a
biztonság technikai fokozását, bizonyos vezérlési feladatok központi megoldását, az egész tevékenység teljes körű távfelügyeletét. Három alrendszere:
- Határvonalat figyelő Lézeres-mikrohullámú kombinált rendszer
- Távvezérelt térfigyelő kamerarendszer
- Távfelügyeleti központ.
Lézeres-mikrohullámú kombinált rendszer
Lézeres és mikrohullámú adó-vevő párokból áll, amelyek egymással
folyamatos rádiós kapcsolatban vannak. A fokozott biztonság az átfedésben lévő
lézeres és mikrohullámú „adó-vevő párok” telepítésével oldható meg, amelyek
kölcsönösen egymást is védik.
A 600 m hatótávolságú lézeres alrendszer 4 db párhuzamosított adó-vevő
párból áll, amely akkor ad jelzést, ha legalább háromnak a sugárnyalábja
megszakad, így elkerülhető a kistestű állatok által okozott téves riasztási állapot.
Az alrendszer képes az áthaladás irányát is jelezni. A 200 m hatótávolságú
mikrohullámú alrendszer ködös időben is biztosítja a teljes biztonsági zárást.
Folyamatosan gondoskodni kell a biztonsági sávok karbantartásáról a
téves riasztások elkerülése érdekében. A telepített berendezések a 230 V-os
hálózatról működnek, feszültség kimaradásakor a beépített akkumulátor 10 órán
keresztül képes az energia ellátásra.
Távvezérelt térfigyelő kamerarendszer
A távvezérelt térfigyelő kamerák a védett terület meglévő objektumaira,
vagy külön tartóoszlopra telepíthetők. A terület beláthatóságát a kamerák magas
elhelyezése biztosítja.
A kamerák távvezérlés segítségével forgathatók, így a teljes belátható
környezet felügyelhető.
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Távfelügyeleti központ
A Távfelügyeleti központ a Lézeres-mikrohullámú kombinált rendszer, és
a Távvezérelt térfigyelő kamerarendszer egy-egy központi számítógépét tartalmazza.
A Lézeres-mikrohullámú kombinált rendszer összes eleme, valamint a védett nyomvonalának két végén levő berendezés állandó rádiós kapcsolatban van
az őt felügyelő központi számítógéppel. Az illetéktelen behatolás helye és áthaladási iránya hangjelzés kíséretében jelenik meg a térképen, az esemény pedig
naplózásra kerül. Egy video mátrix segítségével az összes kamera képe egyidejűleg látható a kamerarendszer központi számítógépén. Az egyes képeket a diszpécser szükség szerint kinagyíthatja. A kamerák képei digitálisan rögzítésre
kerülnek.

2. ábra
Integrált terület felügyeleti rendszer vázlata
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Számítástechnikai hálózatok hozzáférés védelmi távfelügyelete
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3. ábra
Számítástechnikai hálózatok hozzáférés védelmének felügyeleti rendszere
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A feladat végrehajtására kifejlesztett termék a NetLog IT hálózatok hozzáférés védelmi megoldása. Intelligens csipkártyával támogatott felhasználó
azonosító és hozzáférés ellenőrző rendszer. Nem publikus információkat tartalmazó IT rendszerek korszerű, gazdaságos, menedzselt hozzáférés védelmi megoldása. Nyilvános hálózaton továbbított adatai megismerhetetlenségének biztosítása. A felhasználók és munkaállomások emelt biztonságú azonosításával
felügyeli a nagykiterjedésű információs technológiai (IT) rendszerekbe történő
belépési folyamatokat. Titkosítja a hálózati forgalmat. Felhasználónként és állomásonként különböző hozzáférési, illetve adatforgalmi szabályokat érvényesít.
A rendszer részei:
- Munkaállomás alrendszer (csipkártya olvasó, csipkártya, működtető és
alkalmazói programok),
- Hálózat felügyeleti alrendszer,
- Hitelesítő központ,
- Kártyakibocsátó központ.
Munkaállomás alrendszer
A munkaállomás hardver platform általános IP alapú megoldás, Microsoft
Windows 2000 Professional vagy Microsoft Windows XP Professional operációs rendszerrel. Az alkalmazott csipkártya CosmopolIC intelligens kártya, microchip: P8WE5033 (verzió V0G), nyílt Java platform: CosmopolIC (2.1 V4
verzió).
Hálózat felügyeleti alrendszer
Elemei a végpontfüggő rejtjelezéssel megvalósított logikai magánhálózat
(Virtual Private Network, VPN) és a munkaállomási „firewall”. Elkülönülnek és
erős védelmet kapnak a saját rendszerhez tartozó munkaállomások, végponti
eszközök, adatforgalom. Fokozott védelmet kapnak a központi erőforrások.
Gazdaságos és rugalmas, mert nem támaszt külön követelményt az IT rendszer
elemeivel és a rajta futó alkalmazói programokkal szemben.
Hitelesítő központ
A felhasználók és IP csomagok valós idejű folyamatos hitelesítését látja
el. Nagykiterjedésű hálózatokban „helyi” kártyahitelesítő központok kerülnek
telepítésre.
Kártyakibocsátó központ
A csip kártyákra generált információk alapján jogosítja, illetve zárja ki a
rendszer felhasználóit, menedzseli a hozzáférési folyamatokat
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A fentiekben bemutatott egyedi termékek a hazai piacon megjelent felhasználói igények szerint kialakított működő, rendszerét tekintve egységesített
megoldások, amelyek alkalmasak további monitoring képességek befogadására
is speciális alkalmazói igények megjelenése esetén, ezáltal biztosítva a komplex
és gazdaságos távfelügyeletek működtetését.
A bemutatott rendszerek szolgáltatásainak bővítését az Igazgatóság által
jelenleg fejlesztés alatt álló további intelligens monitoring megoldások biztosítják. Az „Időkódolásos Aszinkron Mobil Távközlés Integrált Monitorozási
Rendszer Fejlesztésére,” című pályamű az NKTH Jedlik Ányos Pályázatán 2005
évben pozitív elbírálást nyert, így elindult az a fejlesztés, amely újfajta kódolódekódoló eljárás és eszköze tervezését és megvalósítását követően biztosítja
speciális humán paraméterek távoli felügyeleti központokban történő on-line
megjelenítését, annak időbeli folyamatos kiértékelését, döntések meghozatalát,
távmenedzselési feladatok végrehajtását. A 2006 év végére tervezett bevezetésével a távfelügyeleti szolgáltatások köre jelentősen emelkedhet.
Felhasznált irodalom:
1. Nagyné dr. Szilvási Mária, Szőke Tibor, Dr. Hargitai Róbert: Mozgó objektumok
követése és irányítása, Hiradástechnika, 1998/1-2
2. Nagyné dr. Szilvási Mária: Budapesti kísérleti TETRA rendszeren keresztül
megvalósított járműfelügyeleti rendszer, MOTOROLA napok, 2000.
3. MoD Electronic Directorate: "Hungarian Asset Tracking System", NATO AST WG,
2002, California, Tampa
4. HM EI Rt Elektronikai Igazgatóság: Időkódolásos Aszinkron Mobil Távközlés
Integrált Monitorozási Rendszer Fejlesztésére, NKTH Jedlik Ányos Pályázat, 2005
Linkek:
www.gssc.hu
www.hmeirt.hu
www.itktb.hu
www.bs7799.hu
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Formázott: Felsorolás és
számozás

DOKTORANDUSZOK FÓRUMA

FARKAS LÁSZLÓ

PhD PROGRAM–II.
AZ ÍRÁSKÉP-FÖLDRAJZ KIALAKULÁSA
Az etnikai, szubkulturális, természeti és földrajzi
diszpozíciók befolyásoló hatása a magyar népesség
szemészeti állapotára. (GrafOphtalmology®-ai (IráSzemészet®-i)
módszerrel támogatott kutatás)

Emlékeztetek arra, hogy a GrafOphtalmology-ai (ÍráSzemészet-i)
módszerhez köthető kutatást 2002-ben kezdtük el az ország különböző általános
iskoláiban.
A GrafOphtalmology-ai (ÍráSzemészet-i) kutatás lényege, hogy tudományos alapossággal igazolni szükséges azt a felvetést, hogy alkalmas-e az írás
a szemészeti állapot kimutatására, illetve vannak-e adekvát szemészet-specifikus
grafosajátosságok? Elméleti kérdései közé tartozik a különböző régiók általános iskoláiban történő felmérés az alapgrafosajátosságok felderítése érdekében,
valamint az is, hogy a felmérés reprezentatív legyen.
A kutatás egyik közvetlen eredménye volt, hogy feldolgoztuk a távollátás
és a rövidlátás, írásban tetten érhető grafosajátosságait, amelyeket korábbi
publikációimban már ismertettem.
Felmerült az az igény, hogy kutatási területemet helyezzem el a földtudományok rendszerében. A kérdés szakmai-technikai vizsgálatával elsősorban az
íráspszichológia, ezen belül a grafológia tudománya foglalkozik.
A felmérések során adottak voltak azok a szociokulturális ismérvek is,
amelyek befolyásolhatják még az írás keletkezését. A vizsgált populáció életkormegoszlásán, a családi-szülői helyzetén, a nemzetiségbeli hovatartozásán túl
meghatározó szerepet játszhat a lakóhely településszerkezete, mérete és a hagyományok. Ezen kérdések egyes részleteivel viszont a földrajztudomány néhány
részterülete foglalkozik, úgy, mint a kulturális földrajz és az egészségföldrajz.
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Az eltérések teljes, egyértelmű és tudományos magyarázatára véleményem szerint sem az íráspszichológia, sem az eddig ismert és elfogadott társadalomföldrajzi irányzatok nem alkalmasak.
E gondolatok alapozták meg az íráskép-földrajz kialakítását, amely komplex módon, véleményem szerint egyedül adhat „tudományos” választ kérdéseimre. E keretek között vizsgálhatjuk, hogy lehetnek-e befolyásoló hatással a szubkulturális, földrajzi diszpozíciók a magyar népesség (az általános iskolai tanúlók) szemészeti állapotára. Ez a gondolat adta tudományos megközelíthetőségét
annak a teóriámnak is, hogy az írásképnek lehetnek társadalomföldrajzi vetületei
és nyomozható térbelisége.
Első megközelítésben a 2. számú ábra keretében bemutatom a főbb
írásképek földrajzi diszpozícióját:

Substance
of
GrafOphtalmological
research is to prove in an academic way if
subcultural and geographical dispositions
have
any
influential
effect
on
ophtamological status of Hungarian
population (primary-school pupils)

2. ábra. Főbb írásképek földrajzi helyzete (szerk. Farkas L.)
2. ábra. Főbb írásképek földrajzi helyzete (szerk. Farkas L.)
Az írásképek látható különbözőségéből többek között arra is következtethetünk, hogy az íráskép által behatárolhatunk egy adott kultúrát, vagy akár
egy etnikumot.
Az írás funkciója általában a közlés, amelynek sajátosságai a földrajzi tér
és a történeti idő meghatározhatósága és a kulturális közlés reprodukálhatósága.
Az írás egy másik funkciója szerint alkalmas az ember megismerésére, egészségi állapotának felmérésére az írásalkotás módja és az írás morfológiája alapján. Az írás egy tudatos automatizált tevékenység, amely szándékosan kialakított, bonyolult készség (Ligeti R.- 1986). Az írás nem más, mint a gondolat
megörökítése grafikus eszközökkel.
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Régészeti leletekből és a fennmaradt emlékekből kiindulva feltételezhetjük, hogy az emberiség egyidős a jelképzés, az írástevékenység létezésével.
Ezek a gondolatok megerősítik elképzelésemet az íráskép-földrajz elméleti kérdéseinek megalkotására.
Miért íráskép-földrajz? Miért nem írásföldrajz, vagy képírás-földrajz?
A fogalomkör újszerű, kidolgozása most van születőben.
Az íráskép-földrajz funkcióját tekintve önállóan még nem jelent meg, viszont megítélésem szerint részelemeiben szorosan kapcsolódik egyes társadalomföldrajzi részterülethez, irányzathoz, mint például a kulturális földrajzhoz, az
egészségföldrajzhoz, illetve az írás formai, tartalmi elemeit vizsgáló részdiszciplínához, az íráspszichológiához.
Tárgya
Az íráskép-földrajz az írás alapján vizsgálja az emberi kultúra történetiségét, társadalomföldrajzi folyamatait, földrajzi elhelyezkedését. Nagyon fontos
szerepe van abban, hogy az írás alapján megismerjük egy-egy térség kultúráját,
társadalomföldrajzi sajátosságait.
Funkciója kettős:
- egyrészt az íráskép állandó változása révén híven leképezi egy adott
kor arculatát,
- másrészt a sztenderdizált íráselemektől egyedivé válik és lehetőséget
ad az adott személyiség megismerésére.
Tudományrendszertani helye, rokontudományai:
Az íráskép-földrajz része a társadalomföldrajznak, alapjaiban szorosan
kapcsolódik a kulturális földrajzhoz és az egészségföldrajzhoz. Az írás formai,
tartalmi elemei révén az íráspszichológiához kötődik. Együtt jelenhet meg a
paleográfiai és a kulturális földrajzi kutatások téziseivel és közös tudományos
megállapításokat fogalmazhatnak meg.
Megítélésem szerint, a fentieket is figyelembe véve az íráskép-földrajz
legfontosabb társtudománya a kulturális földrajz. A kulturális földrajz eredetileg
az emberi kultúra földrajzi, természeti környezetre gyakorolt hatásaival foglalkozik. (Trócsányi A.-2002.a.) Amennyiben elfogadjuk azt, hogy a kultúra mindenkori megjelenítője az íráskép, akkor az írás is egy életmód része, akár a
kultúra.
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A hasonlóságok a beszédben, nyelvben, viselkedésben, életvitelben, szokásokban, ideológiában és technológiában csoporttá kapcsolnak össze egyéneket
egy-egy kultúrában. A kulturális földrajz ezen ismérvek területi különbözőségeit, sajátosságait, földrajzi megjelenését tanulmányozza. A térbeliség ábrázolása mellett egyre fontosabb a kultúra földrajzi környezetre való hatásainak
elemzése, vizsgálata. (Trócsányi A.-2002.b.) Mindezeket az írás, íráskép projektálja az emberi elme számára.
Az íráskép-földrajz másik fontos társtudománya az egészségföldrajz, ami
szorosan kapcsolódik az ÍráSzemészeti kutatáshoz. A kutatás végén tudományos eredményt mutathatunk fel a magyar népesség szemészeti állapotának,
többek között földrajzi jellegzetességeire is.
Nem elhanyagolható társtudomány a szociálgeográfia, ami kiegészítő
információkat szolgáltathat a duktor körülményeire.
Az íráskép-földrajz fontos segédtudománya a paleográfia, hisz az írások
történetének kutatása behatárolja földrajzi, területi elhelyezkedését.
Az íráskép-földrajz rokontudományai közül ki kell emelni az írásképhez
kapcsolódó íráspszichológiát, ami az írás formai és tartalmi komplexitásában
megjeleníti az írásazonosítást és a grafológiát.
Mindezeket figyelembe véve megalkothatjuk az íráskép-földrajz helyét és
kapcsolódási irányait a földrajztudományban, amit a 3. ábra szemléltet:
Földrajztudomány
Természetföldrajz

Társadalomföldrajz

Kulturális földrajz
Egészségföldrajz

alap

Írásképföldrajz
Etnikai földrajz
Szociálgeográfia
Viselkedésföldrajz

kiegészítő

segéd
Regionális földrajz

paleográfia

íráspszichológia

Általános megközelítés Ágazati megközelítés Területi megközelítés

3. ábra. Az íráskép földrajz helye és kapcsolódási irányai a
földrajztudományban
(TÓTH J. nyomán szerk. Farkas L.)
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Az íráskép-földrajz egységes tudományterületnek tekinthető, viszont
belső szerkezete tagolt, sokrétű kutatási irányzatai között találhatunk kulturális,
egészségügyi, írástörténeti és íráspszichológiai vonatkozásúakat. Ez a megközelítés az íráskép-földrajz multidiszciplináris és interdiszciplináris jellegére utal,
illetve az írás formai és tartalmi diszpozíciója miatt határtudományi jellegét
adja.
A 4. ábra bemutatja azokat a kutatási irányzatokat, területeket, amelyek
az íráskép-földrajz által tanulmányozott kérdések egy részét átfedik.
Íráskép-földrajz
Társadalomföldrajz

Íráspszichológia

o a kultúra hatása az
írásképre
o a földrajzi adottság
meghatározói
o szociokulturális háttér
o orvosföldrajzi szempontok








az írásfejlődés történelmi
folyamata
az írás „betegségjelei”
rezonometriai vonatkozások
az evolúciós pszichológia
hatása
rejtett hálózatok működése
az írásforma analízise és
szintézise

4. ábra. Az íráskép-földrajz belső szerkezete (szerk. Farkas L.)
A felsoroltakból kiemelem és értelmezem a rezonometriát, amely módszerként lehetővé teszi különböző korokban és földrajzi helyeken domináló
írásképelemek objektív összevetését egymással. Az íráselemeket sztenderdizált
módon, információelméleti szempontok szerint hasonlítjuk össze.
Másik fontos kutatási terület lehet az evolúciós pszichológia, amely
kimondja, hogy az ember biológiai öröksége hogyan mutatkozik meg az
írásképben és erre, hogy hat az adott korszak és földrajzi környezet.
Bevezetőmben felvillantottam, hogy az íráskép-földrajzi elméletem alapját az ÍráSzemészeti kutatás eddigi eredménye képezte. Fontos kutatási szempont, hogy egy adott korszakhoz, életkorhoz, földrajzi diszpozícióhoz köthető
írásképben tudományos alapossággal kimutathatók- és megtalálhatók-e a térbeliség jelei és azok az elemek és sajátosságok, amelyek egyes betegségeket,
esetünkben a szemészeti állapotot determinálják.
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Végezetül, de nem utolsó sorban határterületként meg kell említeni az
írásforma analízisét és szintézisét, amely határ- és segédtudományként a grafológia hatáskörébe tartozik.
A felvetett kérdések megválaszolására önállóan sem a társadalomföldrajz,
sem az íráspszichológia nem képes tudományos magyarázatot adni, viszont az
íráskép-földrajz keretében megtehetjük, ezért az íráskép-földrajz létjogosultsága
indokoltnak tűnik.
Témám az egészségföldrajz hatásköréhez is kapcsolódik, amiben viszonylag kevés feldolgozható dokumentumot tártam fel, viszont közelálló gondolatnak tartom az emberföldrajzi megközelítést.
E megfontolásból „találtam rá” Czirbusz Gézára (Kassa, 1853. 09. 17Budapest, 1920. 07. 10.), aki földrajztudós, kegyesrendi pap és egyetemi tanár
volt.
CZIRBUSZ GÉZA életrajza, tudományos munkássága, főbb művei,
kutatási témámhoz való kapcsolódása
Az Interneten igen kiterjedt irodalommal találkoztam Czirbusz Géza
személyére, munkásságára vonatkozóan.

Válogatásomat az alábbiakban összegzem.
Életrajza:
Középiskolai tanulmányokat Kassán folytatott, a pesti tudományegyetemen két évet végzett. 1873-ban, mint egyetemi hallgató a Nemzeti Múzeum
régiségtárában tevékenykedett. 1874-ben belépett a piarista rendbe, közben a
budapesti egyetemen a bölcsészkar hallgatója. 1875 után tanított Kecskeméten,
Kisszebenben, Nagykanizsán, Temesváron, Veszprémben, Szegeden, Kolozsváron, Léván, Székesfehérváron és Nagykárolyban. Középiskolai tanár volt 18821884 között a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnáziumban.
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1883-ban földrajzból tanári vizsgát tett. Geográfusként Hunfalvy János
tanítványának vallotta magát. Hunfalvy történeti bázison álló enciklopédikusságával szemben azonban ő a hangsúlyt az emberföldrajzra, korabeli kifejezéssel
antropogeográfiára helyezte, így szembekerült a geológus Lóczyval is. Eltökéltségével erõs ellenpólust jelentett a Lóczy nevével fémjelzett természettudományos beállítottságú iskolának, ám természete nem tette alkalmassá arra, hogy
saját iskolát alapítson és vezessen.
A Földrajzi Társaság levelező tagja, a Délmagyarországi Természettudományi Társaság titkára, a Délmagyarországi Kárpát Egyesületnek (az EKE egyik
elődje) sok éven keresztül választmányi tagja. Földrajzi, turisztikai cikkeket
közölt a Kelet Népe budapesti folyóiratban, a Földrajzi Közleményekben, a
budapesti Turisták Lapjában, a szepesi és erdélyi Kárpát Egyesületek évkönyveiben, munkatársa 27 éven keresztül a „Magyar Állam”-nak. Veszprémben ő
indítja el a Balaton Egyletet, Nagykárolyban a Kölcsey Kört, Temesváron Áldor
Imrével irodalmi társaságot szervez és megalapítja a Délmagyarországi Néprajzi
Múzeumot. „Varázserdőben” című operáját Temesváron három ízben adták elő.
Becskereken a torontáli kultúregyesület igazgatói választmányi tagja.
Temesváron a Délmagyarországi Természettudományi Társaság titkáraként szerkeszti a Természettudományi Füzetek három évfolyamát, a Délmagyarországi Kárpát Egyesület főtitkáraként pedig a „Délvidéki Sport”-ot és a
„Déli Kárpátok” című földrajzi folyóiratot.
A Királyi Magyar Tudományegyetem Földrajzi Intézete, a Tudomány
Egyetem földrajzi tanszékéhez csatolt intézet igazgatójaként is tevékenykedett.
1910-ben kinevezték a budapesti tudományegyetem geográfia tanszékére (Lóczy
Lajos utódaként) nyilvános rendes tanárnak. Ezt az állást haláláig töltötte be.
Emberi tulajdonságai:
A Nyugat 1913. 12-i számában Móricz Miklós: „A nemzeti művelődés
geográfiája” című művében Czirbusz Gézát alacsony, vézna, idegesen mozgékony kis emberkének jellemezte. Mondatait igen fontosnak tartom, ezért pontosan idézem: „A másokkal való érintkezésben a szokásos udvariassági formulák betartására eredeti hajlandóságán és papi neveltetésén, a papi életből
folyóm megszokáson kívül némi gyanakvás kényszeríti, mellyel embertársaival
szemben viseltetik. Vidéki tanárságának különben zajos és egyáltalában nem
nyugodt menetéből, a magyar vidéki város életkörülményei közül egyszerre
Budapestre kerülve s itt is ellenszenvvel fogadva, intrikáktól, lekicsinyléstől
körülvéve eléggé indokolható nála ez a bizalmatlanság. – A vele való társalgást
szokatlanul csapongó eszejárása teszi tarkává…Elméjét másik oldalról bámulatosan sokoldalú érdeklődés, ritka módon nagy befogadóképesség jellemzi.
Polihisztor, és legszentebb meggyőződése szerint a geográfusnak kötelessége,
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hogy polihisztor legyen…Czirbusz az összehasonlító geográfiának ny. r. tanára,
és ezen a katedrán a Lóczy Lajos utóda. Kinevezése – ma sem tudni, milyen
hatalmak erejénél fogva – egyenest a Lóczy-féle irány híveinek bosszantására
történt. Nevét azelőtt a Balbi-féle hatalmas, többkötetes munka fordításáról és
átdolgozásáról ismerték…Vidéki tanársága éppen olyan kevéssé volt nyugodt,
mint amilyen változatos és eleven volt életének többi része: mindig hadakozott,
állandóan támadta az Akadémiát, a Földrajzi Társaságot, a geográfiának neki
nem tetsző irányait, törekvéseit, és ha arra került a sor, a brit királyi földrajzi
társaságot is vállára fektette – amihez nem is kell olyan nagy erő Szegeden.
Kineveztetését mérgelődve, de nevetve is fogadták: Czirbusz azonban sietett
elhelyezkedni a katedrán, igyekezett még jobban odafonódni azokhoz, akik a
katedrába segítették – és azonnal hozzálátott a maga nemzedékének neveléséhez. A Lóczy otthagyott tanítványaival – ez is dicséretére legyen mondva –
kíméletesen bánt, elnézte, ha valakinek kisujjában volt a geológia, a geotektonika, és szédítő biztonsággal beszélt a legelvontabb elméleti kérdésekről, s nem
vetette vissza a doktorjelöltet, ha nem tudta megmondani, hogy hol van Bars
vármegye. A Lóczy-generációt már ő úgysem nevelheti meg, és nem taníthatja
meg őket arra, hogy a földrajzban mégiscsak a földrajz a fontos, nem tehetett
róla, ha Lóczy olyan földrajztanári nemzedékkel töltötte meg a magyar középiskolákat, amelyek fogalma sincs arról, hogy a földrajz élő, és mindenekfelett
hasznos tudomány, hogy a földrajz elsősorban a föld leírását és ismeretét
jelenti.”
Ezek a gondolatok úgy hiszem, igen mélyrehatóan jellemezhették
Czirbusz alapvető emberi tulajdonságait.
A geográfia Czirbusz szerint társadalmi tudomány, és senki szerint sem
lehet más. Az akadémia szervezetének megteremtői is így tudták ezt, s ezért
sorolták a geográfiát a II. osztályba, a társadalmi tudományokhoz. A geográfia
az ember tudománya, tanítja Czirbusz, s a földhöz csak annyi köze van,
amennyire az embernek köze lehet ahhoz. Az ember a középpont, s az emberi
élet különböző változásai adják meg a geográfia szempontjait, így beszél
Czirbusz etnikai, települési, gazdasági, politikai és más földrajzról, s így lesz az
ő földrajza általában és egészben kulturális földrajz. Nem magáért van a földrajz, hanem az emberért: a felszínrajz csak annyira érdekli, hogy például a
kereskedelmi utak fejlődésének, változásainak, fontosságának dolgaiban lásson
tisztán, vagy, hogy az emberek letelepülésének körülményeit, feltételeit tisztázhassa vele. S a városi települések, a nemzetiségi kérdés, a fajok kialakulásának
és életének problémái s a szociológia, a gazdaságtan s más társadalmi tudományok problémái az ő számára földrajzi témák, vagy legalább egyben földrajziak
is.
Fontos megjegyeznem, hogy közel azonos gondolatok fogalmazódtak
meg bennem, mikor kutatási témám „földrajzi” hátterét kerestem.
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Szakmai „féltékenységével” kapcsolatban „Értjük-e Teleki Pál nagyságát?” címmel az Új Folyam X. 2001. 5-6. számában megtudhatjuk, hogy Teleki
tudományos tekintélyének kisebbítését Czirbusz is elősegítette. Teleki magántanári habilitációját Czirbusz Géza és Eötvös Loránd hiúsította meg (Életrajzi
vázlat, 29. l.). Emlékeztetek, hogy Teleki Lóczy Lajos tanítványa volt.
Lóczy Lajos utóda Czirbusz Géza lett, aki egyházi körök nyomására – érdemtelenül – nyerte el a katedrát, s akinek az írásait többször illette kritikával Teleki.
A professzor elfektette a kérést, mellyel a kari tanács csak Czirbusz halála után,
1921. május 9-én foglalkozott, és huszonöt szavazattal kettő ellenében
elfogadták Telekit.
Czirbusz egyszerre tudós és pap, a fatalizmus éppen olyan ellensége, mint
a tudományos elfogultság. Tájékozottsága bámulatos: idézeteit költőktől,
muzsikusoktól, anekdotákból, vidéki lapokból, az iparművészetből veszi.
Példának elég lesz ez az egy: a "Fatalizmus az ember geográfiájában" című
fejezetben a 76-111. oldalon 112 különböző szerzőt, nevet idéz Czirbusz,
némelyeket természetesen többször is. S könyve végig ilyen: hemzseg az idegen
nevektől és az idézetektől. Ezzel a bevezető gondolattal röviden áttekintem
tudományos tevékenységét.
Munkássága:
Az emberföldrajzi (akkori nevén antropogeográfiai) vizsgálatok terjedését
tükrözte Czirbusz Gézának a munkássága, aki jelentős visszhangot keltett Balbi
Adorján egyetemes földrajza a művelt közönség számára (1893–1903) című,
ötkötetes könyv fordításával, illetve a Magyarország a XX. évszázad elején
(1902) című művével.
Czirbusz tevékenysége ellenpólust jelentett a Lóczy-féle természettudományos
beállítottságú iskolával szemben, amely kora elismert földrajztudósaival éveken
át folytatott éles polémiákhoz vezetett.
Emberföldrajzi szempontból érdemes visszanyúlni az 1910-es évekhez,
amely a különböző társadalomföldrajzi irányzatok előretörésének korszaka volt
a magyar geográfiában. Egymás után jelentek meg az ázsiai expedíciókról szóló
tudósítások mellett Magyarország természeti és társadalmi adottságait, illetve a
Balaton-kutatás eredményeit bemutató újabb munkák. 1914-ben Czirbusz korábbi munkatársa, Milleker Rezső (1887–1945), megalapította a Debreceni Tudományegyetemen a Földrajzi Tanszéket, ahol az Alföld-kutatás mellett településés regionális földrajzi vizsgálatokkal is foglalkoztak. Az emberföldrajz leendő
budapesti egyetemi tanára, Hézser Aurél (1887–1947) lefordította a francia Jean
Brunhes Az emberföldrajz problémái c. dolgozatát, megismertetve a francia
antropogeográfia vizsgálati módszereit az eddig egyoldalúan német szemlélet
alapján vizsgálódó magyar emberföldrajzosokkal.
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Figyelmet érdemlő végső szelete Czirbusz életének, mikor a románok
megszállta Kolozsvárott 1919-ben megszűnt a magyar nyelvű felsőoktatás. Az
erdélyi nagyvárosból kiutasított Cholnokyt a budapesti tudományegyetemre
nevezték ki egyetemi tanárnak. Átvette és újjászervezte a Czirbusz által
elhanyagolt tanszéket, ahol a geográfia oktatását évek szívós munkájával ismét
nemzetközi színvonalra emelte.
Czirbusz Géza szakmai munkássága mellett igen széles körű, polihisztori
ismeretekkel rendelkezett. Például:
A Meteorológiai Tanszéken a klimatológiát, hol önállóan, hol a leíró földrajz
részeként aposztrofálja.
Szobrászatban „Magyarország plasztikája történelmi vonatkozásaiban”
címmel tartott előadást. (Magyar Állam, márc. 14.)
A krassovánok sajátos népi kultúrájának Czirbusz Géza és Cs. Sebestyén
Károly munkássága nyomán jelentős magyar nyelvű irodalma van.
A Gyimes név magyarázatát a gim szóra vezeti vissza, olyan hely, ahol sok a
gímszarvas. Czirbusz Géza szerint (Erdély, 1908) a Ghymes névfej-tése a
következő: „figyelő hegy a gót gaumján igéből jött vala”.
A „Csík” név határhegyet jelent Czirbusz Géza szerint (Erdély. 1911. 133).
A „Küküllő” név eredetével kapcsolatban Hunfalvi János szerint Kukul
(tövis) és jó folyó. Röszler szerint a Kokel (Kaukaland vagy hokaland gótul
fennföldet jelent) folyónévből származik (idézi Czirbusz Géza - 1908. 146).
Nagyszámú dolgozata jelent meg a geográfia és etnográfia köréből és
szépirodalommal is foglalkozott. Fő műve az „Egyetemes földrajz” (5 kötetben),
de több – a Bánságból vett földrajzi témával foglalkozó – könyve, szakcikke is
megjelent.
Mint a Délmagyarországi Kárpát Egyesület választmányi tagja, több kirándulást és tanulmányutat vezetett a délbánsági hegyek közé. „A délmagyarországi
havasokban” című hosszabb cikkében az általa vezetett csoport 1903-ban tett
útját írja le.
A Nemzetiségi Ismertető Könyvtár kötetei 1913-ban Budapesten láttak napvilágot Szabó Oreszt szerkesztésében. A sorozatban Czirbusz Géza a délmagyarországi németekről, a temes- és torontálmegyei bolgárokról és a krassószörényi
krassovánokról jelentette meg kutatásai eredményeit.

Jelentősebb művei:
• A délmagyarországi bolgárok ethnographiai magánrajzai, Temesvár,
1880.
• A túr-koppándi hasadék, Földrajzi Közlemények, 1890.
• Balbi Adorján Egyetemes földrajza, teljesen átdolgozta Cz. G. I-VI.,
Nagybecskerek, 1893-1903.
• Földrajz a középiskolások számára /tanterv, utasítások és a Kogutowiczféle térképek szerint, Budapest, Kogutowicz és Tsa, 1900.
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• Magyarország a XX. évszázad elején, Temesvár, Polatsek Könyvkereskedés, 1902.
• 30 éves tanársága, A r. k. főgimnázium ért., Sátoraljaújhely, 1905.
• A Kárpátok hegyeinek és folyóinak nevei, Budapest, 1908.
• Néhány kárpáti hegy- és folyónévről, (A Magyarországi Kárpátegyesület
évkönyve, Igló, 1909. 57–76. old.;)
• Az ember geográfiája és tanítása: physicai vagy emberi geográfia-e a
fontosabbik? Budapest, Stephaneum, 1911.
• A nemzeti művelődés geográfiája és a geográfiai fatalisták, Budapest,
Eggenberger, 1912.
• A krassószörényi krassovánok, Budapest, 1913.
• A délmagyarországi németek, Budapest, 1913.,
• Anthropogeográfia I-III., Budapest, 1915-1919.
A Turisták Lapjában megjelent cikkei:







Kirándulás az Andrássy havasokra (1891., 135. o.),
A gyalui Magurán (1891., 181. o.),
A horpadt tavak (1892., 386. o.),
Az ecsedi láp mint kirándulóhely (1895., 8. o.),
Az Avasságban (1897., 13. o.),
A Keleti- vagy Rutén-Kárpátokban (1898., 13. o.)

Visszatérve saját kutatásom témájához részletesebben ismertetem
Czirbusz egyik utolsó munkáját, ami „Anthropogeográfia I-III.” címmel jelent
meg Budapesten 1915-1919 között.
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„A földet, mint csillagot vagy mint a Kozmosz fizikai világának tagját,
hagyjuk a csillagászatnak és geofizikának, a földnek leírását, azaz a légkör legalsó rétegeinek s a földburkolat legtetejének, mint az emberiség cselekvésének,
történeti színterének leírását pedig csak az emberrel való kapcsolatában és
beállításában szabad és kell ezentúl tárgyalnunk, hogy megérthessük a fajok
térfoglalását a nemzetek ideális és politikai versengésének földünk felületén.
Az anthropogeografia a föld leírásának jövendőbeli projekciója. Meg
kellett elõznie e tudomány létrejöttét Humboldt, Peschel, Richtofen, Penck és
Davis kutatásainak, kik a föld felületformáinak történeti keletkezését keresték
vala, hogy e formák hatását az emberre s felhasználásuk módját, szóval az
aktuális geografiat a különböző népeknél és nemzeteknél vizsgálat tárgyává
tehessük. A most dúló európai háború eléggé megmutatta, hogy elégtelen a Föld
formáinak szerkezetét ismernünk. Ismernünk kell a rajta operáló népek teljesítő
képességét is, különösen azt, hogyan tudják a formák felhasználásával szellemi
erejüket, technikai készségüket tettekre váltani? A sakktáblának sem a kockái,
sem a figurái nem nyerik meg a játszmát, hanem a talentum, az ember esze,
mentalitása, mely az alkalmatos figurákat kellő helyükre tudja állítani."
Végezetül megemlítem, hogy sírját a Kerepesi temető bal oldali
falsírboltok 155. sírhelyén lehet felkeresni a Piarista rend első sírboltjában
[1878] Csaplár Benedek (történetíró, irodalomtörténész, pedagógus, az MTA
tagja - 1821-1906.) és Fekete Endre (filozófiai író, pedagógus, rendi kormánysegéd 1844-1923.) nyughelye között az alábbi felirattal:

Czirbusz Géza 1853-1920
földrajztudós, etnográfus, író, egyetemi tanár;
az emberföldrajz hazai úttörője

Felhasznált irodalom:
1. Ligeti R. 1986: Az írástanulás pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest, 76. p.
2. Trócsányi A. 2002.a: A kulturális földrajz alapjai. In: TÓTH J. (szerk): Általános
társadalomföldrajz I. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 336. p.
3. Trócsányi A. 2002.b: A kulturális földrajz alapjai. In: TÓTH J. (szerk): Általános
társadalomföldrajz I. Dialóg Campus, Budapest-Pécs, 337. p.
Cikkemben az Interneten található alábbi honlapokat használtam fel:
http://www.fsz.bme.hu/mtsz/mhk/csarnok/c/czirbusz.htm
http://www.dfmk.hu/zalaiak/czirbusz.htm
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http://kereso.hu/yrk/Ryrgenwm/2915
http://www.staroffice.hu/pipermail/forum/2002-November/002477.html
http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-938.html
http://www.eotvos.elte.hu/~isaac/01o.html
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/059/pc005966.html
http://archivum.piar.hu/inventarium/3-religiosi.htm
http://www.c3.hu/~klio/klio041/klio070.htm
http://www.pim.hu/Online/adattar/mis.php
http://www.magyarszemle.hu/archivum/10_5-6/5.html
http://geogr.elte.hu/Eloedoek/eloedoek.html
http://www.vjrktf.hu/carus/honisme/ho000339.htm
http://radnoti.vac.hu/munkak/helytort/vtkonyv/fej01.htm
http://www.fomi.hu/internet/magyar/szaklap/2002/06/3.pdf
http://www.matud.iif.hu/02mar/konyv.html

Az érdeklődőket várom a 06 (30) 9941962 telefonszámon és a
grafonet@axelero.hu e-mail címen.

LENKEY LÁSZLÓ

KATONÁK A DROG-FRONTON

Bevezetés
Magyarországon a kábítószer-fogyasztás és kereskedelem minden formája
büntetendő cselekmény. A Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája
megállapítja, hogy hazánk a kábítószer-kereskedelem terén hagyományosan
tranzit országnak tekinthető a termelők és a nyugati fogyasztók között, a hazai
kereslet növekedésével azonban országunk is a fogyasztó országok közé került,
ami közvetlen hatással van a bűnözés és ezen belül is a szervezett bűnözés terjedésére. A súlyosbodó problémára a fiatalok körében tapasztalható rendszeres
vagy alkalmi kábítószer-fogyasztás növekedése világít rá. [1] Mint tudjuk, a
hadsereg sem mentes azoktól a devianciáktól, melyek a civil társadalomban
jelen vannak. Így van ez a kábítószer bűnözéssel is. Ennek egyik oka az, hogy a
társadalomban végbenő folyamatok a katonákra is ugyanúgy hatnak, mint bárki
másra. A másik fontos tényező, hogy a hadsereg olyan élet- és munkakörülmények között működik, amelyek a civil szférához viszonyítva jelentős plusz
terheket rónak a katonákra. Gondoljunk csak a komoly felkészültséget igénylő
fizikai igénybevételre, a fokozott stresszre és pszichés megterhelésre, amelyek130

nek katonáink egyre gyakrabban vannak kitéve. Az állomány naponta szembesül
a kényszerű együttélés, a parancsvégrehajtás és a folyamatos megfelelési
kényszer nyomásával. A nemzetközi missziókban résztvevő katonáink esetében
ez a fokozott igénybevétel kiegészül az úgynevezett „háborús stressz” embert
próbáló hatásaival. Mindamellett – a dolog természetéből adódóan – a hadsereg
fokozottan veszélyes üzemnek minősül, ahol az ott dolgozók fegyverekkel,
robbanóanyagokkal és más veszélyes harcanyagokkal bánnak. A Magyar
Honvédség nem tartozik ugyan az alapvető szocializációs intézmények közé,
mégis részt kell hogy vállaljon abból a társadalmilag hasznos cselekvésből,
amely hosszabb távon a probléma enyhüléséhez vezethet.
A Magyar Honvédség alapvetően abban érdekelt, hogy a szervezettel tartósan – hivatásos és szerződéses katonaként – szolgálati viszonyba kerülők körében egyáltalán ne forduljon elő a drogérintettség. Minden jel arra utal, hogy a
társadalomban mutatkozó kedvezőtlen jelenségek – erőfeszítéseink ellenére –
jelen vannak a laktanyák falai között is. Így mára – s ezt a rendelkezésünkre álló
adatok is alátámasztják – a drogfogyasztás és a drogokkal összefüggő, törvények
által szankcionált egyéb magatartásformák növekvő számban fordulnak elő a
hadseregben is. [2]
A jelenlegi helyzet kriminológiai megközelítése
A fegyveres erők különleges veszélyeztetettségének a törvényi szabályozás is fokozott figyelmet szentel. A Büntető Törvénykönyv 2003. március 01.-én
bekövetkezett módosítását követően, ha a kábítószerrel való visszaélést a
fegyveres erők, a rendvédelmi szervek vagy a büntetés-végrehajtási szervezet
létesítményében követik el, a bűncselekményt minősített esetként szankcionálja,
és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűntettként határozza
meg. [3]
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény értelmében a Magyar
Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatala folyamatosan információkat gyűjt a
Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség biztonságát veszélyeztető
szervezett bűnözésről. A Törvény ezen belül kiemelten kezeli kábítószer-fogyasztás és kereskedelem elleni harc jelentőségét. [4] A Törvényben megfogalmazott feladatok kizárólag a szervezet illetékességi határain belül értendők. A
Honvédelmi minisztériumot, illetve a Magyar Honvédséget közvetlenül veszélyeztető kábítószer bűnözés felderítését, az ilyen típusú bűncselekmények megelőzését tekintjük ezek után is kötelező érvényű feladatunknak. A hadseregen
belül ugyanis a KBH az a szervezet, amely törvényi felhatalmazás alapján, mint
titkosszolgálat, az érintett nyomozóhatóságokkal, a társ nemzetbiztonsági szolgálatokkal együttműködve, hatékonyan képes fellépni az e kategóriába tartozó
bűncselekmények visszaszorítása érdekében. E munka során folyamatosan támaszkodunk a katonai szervezetek parancsnokaira, valamint a Magyar Honvéd131

ség egészségügyi szolgálatára. Tisztában vagyok azzal, hogy ez esetben együttműködésre kötelezett szervek közötti, pontosan körülhatárolható közös feladatvégrehajtásról van szó, amelyért senki nem vár köszönetet. Mégis, ezen a helyen
engedjék meg, hogy kiemeljem a parancsnoki állomány által, közös munkánk
során tanúsított, korrekt, segítőkész hozzáállást. Ugyancsak az elismerés hangján kell szólnom a Magyar Honvédség egészségügyi szolgálata, ezen belül különösen az Egészségvédelmi Intézet munkatársainak kiemelkedő együttműködési
kézségéről. Köszönettel tartozunk mindazon, „kívülről érkező” támogatásért,
amely jelentős mértékben fokozta a hadseregen belüli kábítószer bűnözés felderítése, és visszaszorítása érdekében folytatott műveleti munkánk hatékonyságát.
Úgy gondolom, valamennyien sokat tettünk ezen a téren, ünnepelni azonban
nincs okunk.
A felderített információk és a realizált ügyek tapasztalatai alapján megállapításunk az, hogy a Honvédség területén a rendszeres kábítószer-fogyasztók
és drogot kipróbálók száma az elmúlt évek során - megelőző intézkedéseink
ellenére - folyamatosan emelkedett. Igaz ugyan, hogy a sorkatonai szolgálat
megszüntetésével a drog által fertőzött katonák száma abszolút értékben csökkent, de állománykategóriánkénti bontásban a növekedés üteme továbbra sem
lassult. E tendenciával összhangban riasztóan meg növekedett a rejtett drogérintettség becsült aránya is. Az elmúlt 3 év felderítési adatai alapján, a szerződéses állomány viszonylatában ez a növekedési ráta meghaladta az évenkénti
40 %-os arányt. A katonák közül többnyire a polgári életben már drogfüggővé
vált személyek fogyasztanak rendszeresen kábítószert. Az e tevékenységgel gyanúsíthatók túlnyomó többsége szerződéses katona. Figyelmet érdemlő körülmény azonban, hogy a narkotikumok terjedése nem hagyta érintetlenül a különböző katonai-tanintézetekben tanulmányokat folytató tiszti és tiszthelyettesi
hallgatókat sem. Elvétve ugyan, de már találkoztunk olyan esetekkel is, amikor
az elkövető hivatásos tiszt vagy tiszthelyettes volt.
Az érintett katonák többnyire a THC tartalmú marihuánát, és az úgynevezett „disco-drogokat” fogyasztják. Ugyanakkor látnunk kell, hogy országszerte
egyre nagyobb tért hódítanak a kemény drogok. A rendelkezésünkre álló adatok
alapján prognosztizálható, hogy ezek a narkotikumok a jelenlegi eseti előforduláshoz képest a katonáknál is egyre nagyobb számban jelennek majd meg.
Számolnunk kell azzal is, hogy a drogfüggőség kialakulása a kábítószer-bűnözést kísérő bűncselekmények számbeli növekedését is maga után vonja. Alakulatainknál több alkalommal érzékeltük hogy a kábítószerfüggő személyek a
drog beszerzéséhez szükséges pénzt más, köztörvényes bűncselekmények útján
igyekeztek megszerezni.
A kábítószer terjesztő hálózatok hadseregbe történő beépülésére irányuló
törekvések folyamatosan érzékelhetők. A laktanyák környezetében jelen vannak
azok a jól szervezetten, működő drog dealer hálózatok, melyek a katonákat a
132

kábítószer-fogyasztás célcsoportjaként kezelik. A laktanyákba kábítószert szállító polgári személyekről az ORFK illetékes szerveit folyamatosan tájékoztattuk.
A bizonyítékokat részükre átadtuk. Ugyanakkor megállapításunk az, hogy a
katonai objektumokba egyelőre nem áramlik be nagyobb mennyiségű drog, de
néhány laktanyában már megindult a kábítószer kis mennyiségben történő
kereskedelme. Egyre gyakrabban észleljük az egyedi, alkalmi drogbeszerzés és
fogyasztás mellett, a belső terjesztésre specializálódott – katonákból álló – drogdealer sejtek jelenlétét. Tapasztalataink szerint az e tevékenységben érintett katonák esetenként 5-10 fő egyszeri fogyasztásának megfelelő mennyiségű drogot
szereznek be. Ezt a mennyiséget többnyire egy-két nap alatt el is fogyasztják. Az
elkövetők többsége katonatársai előtt sem titkolva, nyíltan, esetenként csoportosan fogyasztják a szert. Nem jellemző, hogy a belső elkövetők a katonai objektumokban nagyobb mennyiségű drogot tárolnának, vagy drog lerakatot hoznának létre. Egyedi esetekkel azonban ezen a téren is találkoztunk. Egyik alakulatunknál szolgálatot teljesítő szerződéses katonával kapcsolatban például jelentős mennyiségű marihuána kereskedelmi célú tárolására keletkeztek megalapozott információk. Több alkalommal bizonyítottuk, amint szerződéses katonák
futárként működtek közre kábítószer-terjesztő hálózatokban. A szükséges intézkedéseket valamennyi esetben megtettük.
A zéró tolarencia, mint a jövő egyik reális alternatívája
A kábítószer-bűnözés eddig sem kerülte el a védelmi szférát, és ezt követően sem várható, hogy a Magyar Honvédség ez irányú intaktságát – eltökéltségünk ellenére – meg tudjuk őrizni. A jogellenes folyamatokat azonban ellenőrzés alatt lehet és kell tartani, befolyást lehet gyakorolni azokra. A hadsereg
érdekei azt diktálják, hogy a szervezettel tartósan, hivatásos és szerződéses katonaként szolgálati viszonyba kerülők körében egyáltalán ne forduljon elő a drogérintettség. Ma valós célként azt lehet és kell megfogalmaznunk, hogy drogok
által befolyásolt katonák minél kisebb arányban legyenek jelen a hadseregben, s
ezzel minél kevésbé veszélyeztessék a Honvédség működését. [5] Ez a célkitűzés tulajdonképpen a „zéró tolerancia” árnyalt megfogalmazása.
A „zéró tolerancia”, más néven a kábítószerek illegális használatának
„prohibicionalista” megközelítése, a drog teljes tilalmán alapuló felfogás. Különbség van azonban a tiltás mértékében, a szankciók nagyságában, a szankcionálandó cselekmények és magatartásformák tekintetében (pl. a fogyasztás és
a terjesztés megítélésében). A prohibíció a kábítószerrel kapcsolatos minden
illegális cselekményt tilt, és súlyosan szankcionál. A tiltást mind a keresleti,
mind a kínálati oldalon érvényesíti. A kábítószerekhez való hozzájutás megakadályozása, a terjesztés és a fogyasztás szankcionálása megakadályozhatja a
fogyasztás terjedését, végső soron a jelenség visszaszorítását eredményezheti.
Egyes értékelések szerint a „zéró tolerancia” elmélet – bár logikusan épül fel –
nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiszen a társadalmi beavatkozás
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gyakran ellentétes irányú, előre nem prognosztizálható hatásokkal jár. A probléma bizonyos értelemben súlyosbodik, amennyiben a fokozott szankcionálás
miatt a kábítószerekhez kapcsolódó kriminalitás növekszik. A bűncselekményekben érintettek rejtőzködőbbé válnak, a jogellenes tevékenységre mind magasabb szintű konspiráció lesz jellemző. A modell alkalmazása rendkívül forrásigényes, magas szintű felkészültséget igényel a bűnüldöző szervek részéről. A
kitűzött célok azonban még jelentős költségráfordítás mellett sem valósíthatók
meg teljes hatásfokkal. Ez a megközelítés – leegyszerűsített formájában – figyelmen kívül hagyja az ENSZ néhány ajánlását, a szankcionálás hatékonysága
érdekében nem tekinti feladatának a megelőzést és az elterelést. [6]
Manapság a hadseregbe történő felvétel során a hivatásos, vagy szerződéses állományviszony létesítése időszakában legtöbbször ki sem derül a jelöltek
drog általi érintettsége. Ennek ellenére jól tudjuk, hogy a szolgálatteljesítésre
jelentkező fiatalok egy része mélyen a problémával átitatott társadalmi környezetből érkezik. Annak a kérdésnek az eldöntésekor, hogy lehet-e drogfüggő személyből katona, szinte önmagától adódik a nemleges válasz, hiszen hogyan is
adhatnánk fegyvert olyan ember kezébe, akinek reakciói a fogyasztott szer hatása miatt teljességgel kiszámíthatatlanok. Ennek megfelelően tehát a Honvédelmi
Minisztériummal, háttérintézményeivel, vagy a Magyar Honvédséggel hivatásos,
illetve szerződéses szolgálati viszony, köztisztviselői vagy közalkalmazotti munkaviszony létesítését kezdeményező személy felvételére nem kerülhet sor, amenynyiben az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton pozitív drogteszt eredményt
produkál. Elutasítással zárul a felvételi eljárás abban az esetben is, ha a jelölttel
kapcsolatban olyan, ellenőrzött információ jut a tudomásunkra, miszerint korábban, mint dealer vagy fogyasztó már kapcsolatba került a kábítószerrel. A helyzet tovább gondolása viszont újabb problémát vet fel, amely megoldása az
előzőnél már kissé bonyolultabb. A kérdés az, hogy a már hivatásos, vagy szerződéses állományviszonyban lévő katona szolgálati viszonyát hogyan érintse az
időközben feltárt drogfüggőség. Logikus és helyénvaló lehet az a válasz, hogy
drogbetegségben szenvedő személy aktuális állapotában nem lehet a szervezet
tagja. Senki nem vitatja annak szükségességét, hogy a kábítószer fogyasztó
katona jelenlétéből fakadó veszélyhelyzetet haladéktalanul fel kell számolni.
Ennek kézenfekvő megoldási módja, ha az érintett személy szolgálati viszonyát
megszüntetjük. Ma, a katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságának
minősítéséről szóló hatályos jogszabályok ezt az eljárási lehetőséget nem elég
egyértelműen fogalmazzák meg. A büntetőeljárás megindítására ekkor is sor
kerül, azonban – egyes nézetek szerint – ez önmagában még nem alapozza meg
a gyanúsított állomány-viszonyának megszüntetését. Mindenki számára világossá kell tenni azt, hogy az aktív állományban lévő személyek drog-szűrésekor az
egyszeri pozitív drogteszt ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a katonai pályára
jelentkezők pálya-alkalmassági vizsgálatakor. [7]
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További kérdéseket vetnek fel azok az esetek, amikor az alkalmi drogfogyasztó katonáknál, akiknél a szenvedélybetegség még nem alakult ki, a laboratóriumi drogteszt eredménye meggyőzően kimutatja ugyan a szervezetben a különböző típusú kábítószerek jelenlétét, annak mennyisége azonban – a fogyasztás óta eltelt viszonylag hosszú idő miatt – nem éri el a büntethetőségi határértéket. Napjainkban egyre többször találkozunk olyan drogokkal, amelyek néhány órán belül lebomlanak a szervezetben. Emellett a drogfogyasztók előszeretettel használnak olyan természetes, vagy szintetikus szereket is, amelyek meggyorsítják a kábítószer szervezetből történő kiürülését. Ugyancsak gyakran előfordul, hogy a drogszűrésre kötelezettek a vizelet mintavételkor különböző trükkökkel próbálják manipulálni a vizsgálat eredményét – több-kevesebb sikerrel.
[8] Ilyen körülmények között a kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi szempontoknak megfelelő bizonyítása komoly nehézségekbe ütközik. Ezekben az
esetekben a drogfogyasztás – függetlenül attól, hogy az nyomaiban kimutatható – nem minősül sem bűncselekménynek sem más jogsértő magatartásnak, így
még csak fegyelmi eljárás sem indul a katona ellen. A motivációk tekintetében
természetesen eltérő a helyzet a drogfüggőség, az alkalmi drogfogyasztás esetében, illetve azoknál a katonáknál, akik csak kipróbálói a szernek. A biztonsági
kockázat oldaláról közelítve azonban a hadseregben a kábítószer fogyasztás
minden megjelenési formáját rendkívüli veszélyhelyzetnek, ha úgy tetszik,
időzített bombának kell tekintenünk.
Felmerül tehát a kérdés, hol jelenik meg, és meddig terjed a hadsereg
felelőssége a személyi állomány drogfogyasztásban érintett tagjai egészséges
életmódra nevelése viszonylatában. Ezzel egyidejűleg tisztázni kell azt is, hol
húzódik a felelősség határ a drog által befolyásolt katonák által elkövetett, a
hadrafoghatóságot, a harci-technikát, az állomány létbiztonságát veszélyeztető
cselekményeinek elbírálása esetében. A Honvédség alaprendeltetésével összeegyeztethető-e az a szociális és egészségügyi intézkedési rendszer, amely a
szenvedélybeteg katonák egészséges társadalomba történő visszavezetését, és
utókezelését szolgálják. Úgy gondolom, ha racionális alapokról vizsgáljuk a kérdésre adandó választ, a katonák drogérintettségének növekvő számából kiindulva, figyelembe véve a hadsereg napjainkra jellemző szűkös létszámviszonyait is, be kell látnunk, hogy ez az út nem, vagy csak nehezen járható.
Senkinek nincs joga ahhoz, hogy egy olyan veszélyes üzemben, mint a hadsereg,
egy kábítószer hatása alatt álló, esetleg éppen kábítószer-függőséget gyógyító
kezelésre, vagy drog-használatot kezelő más ellátásra kötelezett katona kiszámíthatatlan magatartásával mások életét, biztonságát kockára tegye. Fontosnak
tartom, hogy a szóban forgó bűncselekmények esetében, a fokozott biztonsági
kockázatokat magában hordozó devianciák miatt a társadalom kollektív önvédelméhez fűződő joga egy pillanatig se szenvedjen hátrányt a bűnelkövetők
személyiségjogaira történő túlzott hivatkozás miatt. Igaz ez a büntetőjogi felelősség megállapításában, de legalább annyira jelentős a Honvédség mindennapjaiban, az esetleges drámai következményekkel járó rendkívüli események
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megelőzése tekintetében. Ez a gondolatsor képezi az alapját az általam preferált,
kizárólag a fegyveres erőkre és rendvédelmi szervekre adaptálható, újszerű értelmezésnek, amely közel áll a sokak által vitatott „zéró tolerancia” elmélethez.
A fentiekben részletezett, fokozott biztonsági kockázatok miatt a fegyveres erők kötelékeiben – a sajátos körülményekre tekintettel – nem látok lehetőséget az elterelés alkalmazására. Az ilyen helyzetben lévő kábítószer-fogyasztó katonáktól a hadseregnek haladéktalanul meg kell válnia. A fegyveres erők és
rendvédelmi szervek viszonylatában a megoldást a fegyveres szervek keretei
között a „zéró tolerancia” tiszta alkalmazásával tartom kivitelezhetőnek, olyan
módon, hogy a drogbetegségben szenvedő személyek eltereléshez fűződő érdekérvényesítését civil szervezetek útján kell garantálnunk. Leszerelésüket követően, mint a katonai közegből kiemelt, már civil állampolgárokat, őket is megilleti
a kóros szenvedély miatt indokolt gyógykezeléshez, és az ártalomcsökkentéshez
fűződő jog. Az ehhez szükséges jogszabályi háttér mielőbbi kidolgozását
sürgető feladatnak tartom.
A drogfüggő katonák estében a fent vázolt eljárást a hadsereg működését
veszélyeztető biztonsági kockázat csökkentése, valamint az egyén gyógyítása
szempontjából egyaránt célravezető megoldásnak tartom. Továbbra sem tisztázott azonban, mi a célszerű gyakorlat az alkalmi kábítószer-fogyasztókkal szemben, akik jelenléte az illegális drog használat (drogabúzus) és az azt követő
krízis időszakában ugyanazt a veszélyforrást jelenti, amit a fentiekben már részleteztünk. Úgy gondolom, kívánatos lenne megteremteni egy olyan intézkedési
rendszer feltételeit, amelyben lehetőség nyílik az alkalmi drogfogyasztásban
érintett katonák állományviszonyának megszüntetésére jogerős bírói ítélet, illetve a büntetőjogi felelősség megállapításának hiányában is. A döntésre jogosult parancsnokok viszonylatában néhányszor találkoztunk azzal a téves szemlélettel, ami „az ártatlanság vélelme” hibás értelmezésére vezethető vissza. Álláspontjuk szerint, amíg a bűncselekménnyel gyanúsított katona esetében nincs
jogerős bírói ítélet, addig vele szemben nem lehet eljárni, így az állományviszonya sem szüntethető meg. Egy-egy kábítószerrel való visszaélés miatt indított büntetőeljárás, az érintettek számától függően akár több hónapig is eltarthat.
A drogos katonák jelenléte eközben „Demoklész kardjaként” lebeg a fejünk fölött. A kockázat csökkentése érdekében a megoldás jogszabályi hátterét célszerű
mielőbb kialakítani. A katonák jogállásáról szóló törvényben megfogalmazott
„méltatlanság” intézménye alkalmas lehet a jelzett probléma keze-lésére.
További ellentmondások és ajánlások
Hazánk kábítószer fertőzöttségre vonatkozó kriminológiai arányszám
évről évre emelkedik. Ez az össztársadalmi viszonylatban is riasztó tendencia
időről időre kikényszeríti a Magyar Köztársaság drogpolitikai irányelveinek
felülvizsgálatát, szükség szerinti korrekcióját. E folyamat részeként került sor a
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Büntető Törvénykönyv 2003. márciusában bekövetkezett módosítására is, mely
- megítélésem szerint - a pozitív irányú elmozdulások mellett néhány tekintetben
ellentmondásokat is eredményezett. Véleményem az, hogy a változtatások köre
alapvetően jó. Ugyanakkor a törvénymódosítás néhány helyen olyan negatív
hatásokat is indukált, amelyek az előzőekben vázolt „zéró tolerancia” alkalmazását is érintheti. A módosított törvényi tényállás a drogfüggő elkövetők esetében lényegesen enyhébb büntetési tételeket állapít meg, mint az alkalmi drogfogyasztóknál. Azt hiszem, a jogalkotó kitűzött céljaival köszönő viszonyban
sincs az, hogy arra ösztönözzék a gyanúsítottakat, hogy drogfüggőknek mondják
magukat, mert így enyhébb büntetési tételre számíthatnak. Végig kell gondolni
annak a katonának a helyzetét, aki közel áll a lelepleződéshez és úgy érzi, hogy
ő bizony, akár több éves börtönbüntetésre is „érett” kábítószer-fogyasztó. Ezen
túl bátran fordul majd a parancsnokához vagy adott esetben orvoshoz azzal a
bejelentéssel, hogy segítsenek neki, mert bár akar, nem tud megszabadulni a
kóros szenvedélyétől. Ebben az esetben, ha a nyomozást el is rendelik vele
szemben, az ügyészségnek lehetősége van arra, hogy a büntető-eljárás szabályai
szerint, az elhalasztott vádemelés módszerével méltányosságot gyakoroljon. A
büntetőeljárás megszüntetésének lehet helye, ha az ügyész a vádemelést egyévi
időtartamra elhalasztja, és amennyiben a kábítószer-élvező gyanúsított vállalja a
kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, droghasználatot kezelő más ellátáson
vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt. [9] Napjainkban az
ügyészség gyakran alkalmazza ezt a megoldást. Ezzel még önmagában nem is
lenne baj. Ez a gyakorlat azonban nem mehet a hadsereg biztonságos működösének rovására. A kábító-szerfogyasztó katona ellen nem emelnek vádat,
ugyanakkor az állományviszony megszüntetésére sem történik automatikusan
intézkedés. A hadsereg veszélyeztetettségi szintje tehát semmit nem változott,
hiszen a drogfüggő katona, mint időzített bomba, továbbra is állandó fenyegetettséget jelent számunkra. Hogy ez ne így legyen, rendkívül fontosnak tartom a
Honvéd Vezérkarfőnök 51/2005. számú parancsának egységes értelmezését és
következetes végrehajtását. E jogszabály értelmében az állományilletékes parancsnokoknak fokozott körültekintéssel kell megvizsgálniuk azokat a körülményeket, amelyek a drog-fogyasztó katonák szolgálatteljesítésre való alkalmasságát kizárják. Indokolt esetben haladéktalanul kezdeményezni kell az érintettek
ismételt egészségi, pszichikai alkalmassági vizsgálatát. A hivatkozott parancs
értelmében azonban ez a megoldás is csak abban az esetben alkalmazható, ha a
bűncselekmény alapos gyanúja büntetőjogi értelemben fenn áll. [10]
A továbbiakban az eddigieknél nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra,
hogy a hadseregből már kiszorított, drog-fertőzött katonák ismételten ne kerülhessenek vissza a rendszerbe. Az elmúlt időszakban ugyanis több példa volt
arra, hogy kábítószer-érintettség okán az egyik alakulatunknál szolgálatot
teljesítő drogfüggő katona állomány viszonyát megszüntették, röviddel ezután
azonban egy másik alakulatnál ugyanezen személy ismét szolgálatot vállalhatott.
A nyilvántartási rendszer jogszabályi hátterének módosítása, majd pedig a
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rendszer kisebb mértékű technikai korrekciója megfelelő megoldást jelenthet az
ilyen esetek megelőzésére.
A jogi eszközök azonban az egyre veszélyesebb méreteket öltő drogjelenséggel szemben a Honvédség belső biztonságának megteremtéséhez önmagában kevésnek bizonyulnak. Sokkal inkább az ide vonatkozó Miniszteri rendeletek, Parancsok és Utasítások előírásainak következetes betartására, magas
szintű követelménytámasztásra, és a katonai fegyelem megszilárdítására van
szükség. [11] Több alkalommal tapasztaltuk, hogy az alegységparancsnokok
inkább szemet hunynak egy-egy kábítószer-fogyasztó csoport, vagy katona
cselekménye fölött az alegység fegyelmi statisztikájának elvárásoknak megfelelő szinten tartása érdekében. Rendszeresen találkozunk olyan esetekkel is,
amikor az állomány idő előtt tudomást szerez a kábítószer-kereső kutyák alkalmazásáról, illetve a drogszűrő vizsgálatok pontos helyszíneiről és időpontjáról.
A gyorstesztek alkalmazásakor számos esetben tapasztaltuk, hogy az ilyenkor
előírt szoros kontroll hiánya miatt a drogfogyasztó katonák különböző módon
manipulálják a tesztek eredményeit. Ilyen körülmények között természetesen
nehéz e munkát hatékonyan végezni. Úgy gondolom, ha sikerül elérnünk azt,
hogy a drogjelenséget valamennyi alegységparancsnok szintjén, azonos módon,
fokozott biztonsági kockázatként ítéljék meg, az már fél siker a narkománia
visszaszorítása felé vezető úton.
Befejezés
A társadalom jelentős része hajlamos arra, hogy a kábítószer-fogyasztó
fiatalokat, köztük a katonákat is inkább áldozatnak tekintse, mintsem bűncselekményeket elkövető állampolgároknak. Fontosnak tartom, hogy ezt a kérdést
valamennyi felelős beosztású katonai vezető azonos módon ítélje meg, mivel
esetenként a hadseregben is találkozhatunk ezzel az elmélettel. Ez az állítás
alapvetően a gyermek- illetve fiatalkorú kábítószer-fogyasztók viszonylatában
helytálló megközelítés lehet. A fenti értelmezést azonban a professzionista hadseregre történő áttérést követően már hibás felfogásnak tartom. Nem szabad
ugyanis megfeledkeznünk arról, hogy a hadseregben büntetőjogi felelősségük
tudatában lévő, érett, felnőtt korú férfiak és nők teljesítenek szolgálatot. Mivel a
büntetőjog a kábítószer-terjesztésnek és fogyasztásnak csak a szándékos alakzatát értelmezi, a felnőtt korú, hivatásos és szerződéses katonák nem válhatnak a
kábítószer-bűnözés vétlen áldozataivá. A drogfogyasztás megítélésekor helyenként a hadseregben is túlzott mértékben előtérbe kerülnek az egyén személyiség
védelméhez, az egészséges társadalomba történő visszavezetéshez kapcsolódó
alapvető emberi jogok. Elfogadom azt a megállapítást, hogy az egyik fő kérdés
az, hogyan lehet ezeket az embereket a helyes irányba visszatéríteni. Ha már
nem tudtuk megelőzni a bajt, akkor hogyan tudjuk rávenni őket az életmódváltásra. Én magam is meggyőződéssel vallom, hogy a súlyos, börtönben letöltendő szabadságvesztés nem minden esetben célravezető megoldás. Társadal138

munkban évek óta visszatérő polémia tárgya az alkalmi kábítószer-fogyasztó
esetében a büntetés kiszabásának várható hatása. Úgy gondolom, hogy akit
letöltendő szabadságvesztésre ítélnek, többnyire nem úgy távozik a büntetésvégrehajtási intézetből, mint aki olyan mértékben megváltozott, hogy ezen túl
csak a jó felé lesz nyitott, aki minden rosszat, amit a törvények tiltanak, elkerül.
Tudomásul kell vennünk, hogy akinek már volt része a magyarországi börtönök
vendégszeretetében, annak lényegesen nagyobb esélye lesz a bűnözővé válásra,
mint annak, aki oda még nem került be. A kíváncsi, vagy próbálkozó fiatalok
börtönbe zárását én magam is elkerülendőnek tartom. A kábítószer fogyasztót
nem lehet a terjesztővel azonos mértékben büntetni. Ugyanakkor fontosnak tartom a drogfogyasztásban érintett katonák eltereléshez fűződő jogai, és a társadalom önvédelmi mechanizmusához kötődő kényszerintézkedések viszonylatában az arányok helyes megválasztását. Itt azonban ismételten szeretném kihangsúlyozni, hogy a fokozott kockázati tényezőkre tekintettel katonák esetében
az eltereléshez fűződő jogok gyakorlását kizárólag a Magyar Honvédség keretein kívül tartom kivitelezhetőnek.
Meggyőződésem, hogy e munka eredményességét nem lehet, és nem is
szabad a büntetőeljárások számával minősítenünk. A Honvédségnél a megelőzés
kettős célját kell szem előtt tartanunk. Egyrészt, hatékony drogprevencióval meg
kell akadályoznunk a kábítószerek által még érintetlen állomány viszonylatában
a narkománia kialakulását, másrészt – a „zéró tolarencia” következetes alkalmazásával – vissza kell szorítanunk a hadseregben már jelen lévő kábítószer-bűnözést. Minden törvényes lehetőséget fel kell használnunk arra, hogy a Honvédség
létét, hadrafoghatóságát és ütőképességét fenntartsuk, a működéséhez elengedhetetlen biztonságot a szükséges szinten garantáljuk.
Felhasznált irodalom:
[1] 2144/2002 (V. 6.) kormányhatározat a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági
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[2] A Magyar Honvédség Drog stratégiája, 1999.
[3] 1987. évi IV. Törvény a Büntető Törvénykönyvről – 282 / A.§ (2) bekezdés c. pont
[4] 1995. évi CXXV. Törvény - A nemzetbiztonsági szolgálatokról - 7.§ d) pont
[5] A Magyar Honvédség Drog stratégiája, 1999.
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[8] A kábítószer-fogyasztás bizonyításának lehetőségei. Veress Tibor 2000.
[9] 1987. évi IV. Törvény a Büntető Törvénykönyvről 283.§ f) pont
[10] A HM Honvéd Vezérkarfőnök 51/2005. számú parancsa a Magyar Honvédség fegyelmi
helyzetének megszilárdításával kapcsolatos feladatokról.
[11] 66/2003. (HK-18.) HM utasítás a Magyar Honvédség személyi állománya kábítószer hatása alatti állapotának, illetve kábítószer fogyasztásának vagy tartásának ellenőrzéséről
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TITKOSSZOLGÁLATOK TÖRTÉNETÉBŐL

SZABÓ ERVIN ANTAL

VÁZLATOK AZ OROSZ HÍRSZERZÉS
TÖRTÉNETÉBŐL

Férfi, oldaltgombolós orosz ingben*

Az 1906. év decemberének egyik reggelén Viborg lakosai az utcai lámpaoszlopokon szembeötlő meghívókat láthattak, mely a helyőrség és a csendőri
hadtest tisztjeinek szólt, vegyenek részt a jótékonysági bálon, amit a város gazdag polgárai rendeznek tiszteletükre a karácsonyi ünnepek előestéjén.
A meghívók megjelentek a viborgi katonai fogda környékén is, ahol kb.
száz matrózt, és katonát őriztek. Bíróság elé kellett állniuk fegyveres felkelésben
való részvétel miatt. – Lehetséges, hogy nekünk is jut valami a vidámságból? –
dörzsölték a kezüket előre átélve az élvezetet az őrség tagjai. És nem tévedtek.
Amint a nemesi összejövetel termében felzengett a zenekar, a fogdához étkezett
egy bricska. A talpraesett intéző elkezdte szétosztani az „őr uraknak” a karácsonyi ajándékokat és bőségesen töltögette az egyik vodkás poharat a másik után.
A bricska elzörgött, az őrök, kellemes meleget érezvén belül, felszabadultan tréfálkoztak és visszatértek a körletbe. Fél óra múlva aludtak, nem tudván,
hogy kulcsaikat ellopták és a fogda bejáratánál néhány fedett szekér gyülekezett.
Miután összeszedték a fogda összes lakóját, a lovas karaván útnak indult. A szökevényeket csak reggel fedezték fel, de akkorra már bottal üthették a nyomukat.
A városon kívül, meleg szénával teli szerájban rejtőztek el, majd 2-3 fős csoportokban a svéd határra szállították őket.
Az arcátlan szökést az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt (továbbiakban: RSZDMP) katonai-forradalmi bizottsága irányította. A művelet
lelke egy Anatolij fedőnevű fiatalember volt. Róla a Helsingfors város Finnországi Csendőrségi Csoportfőnökségének vezetője közölte Pétervárral: „Anatolij”
– az RSZDMP finnországi katonai szervezetének küldötte – közepes termetű,
*

Forrás: Ocserki isztórii rosszijszkoj vnyesnyej razvédki II. kötet.
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zsidó típus, sötét haj, orrcsiptetőt hord. Fekete kabátot visel, alatta – kék oldaltgombolós orosz inget, állógallérral.
Néhány héttel később az orosz rendőrségi hivatalnak jelentették, hogy
„Anatolij”, azonos „a kispolgár Sztolcsevszkijjel”, „Kapusztyánszkijjel”,
„Murszkijjel”, „szemüveges Pavellel” – egy és ugyanazon személy, Asztrahán
szülötte Mihail (Meier) Trilisszer. A „Rendkívül fontos. Szigorúan titkos” minősítésű jelentésben a csendőr ezredes Jakovlev jelentette, hogy az RSZDMP
finnországi katonai szervezetének fő szervezője és vezetője letartóztatásra
került, és átirányításra a Slisselburg-erődbe az alapos kihallgatás és későbbi
bírósági eljárás érdekében.
Nem valószínű, hogy a börtönőrök közül, akik Mihail Trilisszert elszállították a meghatározatlan idejű kényszermunkára Szibériába, bárki is feltételezte volna, hogy a szovjet határon túli hírszerzés jövőbeni főnökével volt dolga.
De ez csak jóval később fog bekövetkezni, 1921-ben, de addig Mihail
Trilisszer bekerül a Kelet Szibériai és Bajkálon túli szovjet katonai komisszariátusba, és a Távol-Keleti Köztársaság Amur megyei kormányzati képviselője
lett. A szovjet Távol-Keleten elsőként ő hozza létre a Központtal való összeköttetésre a rejtjelző szolgálatot és megkezdi a hírszerző ügynöki apparátus kiépítését.
A hírszerzési ügyek Mihail Trilisszer általi hozzáértő szervezése nem maradt észrevétlen Moszkvában sem. A Oroszországi Rendkívüli Bizottsághoz (továbbiakban: VCSK) folyamatosan érkeztek rejtjeles táviratok a Távol-Keletről
Trilisszer szolgálati megbeszéléseiről a Vörös Hadsereg parancsnokaival, akik a
fehérgárdista földalatti központok, illetve a Csehszlovák hadtest lázadó tisztjei
és a Tengermellék jelentős részét elfoglaló japán katonai egységek ellen
tevékenykedtek. Az egyik ilyen Trilisszer által a Központnak küldött távirat
közli:
„Információt kaptam, hogy a japán parancsnokság javaslatot tesz a
béketárgyalásokra. A találkozó helyéül Harbint javasolják. Az ellenség
sietve visszavonul, felrobbantja a víznyerő helyeket és szétrombolja a
vasúti síneket. Lehetetlen aeroplánt kapni a felderítésre?”
A Trilisszer által küldött adatok nem csak a VCSK vezetése számára
voltak érdekesek. Ezekre figyelmet fordítottak a külügyi Népbiztosságnál is.
Nem véletlenül Trilisszer és elvtársai címére távirat ment G. V. Csicserin
külügyi népbiztostól:
„Az Ön energikus tevékenysége és a meghozott intézkedések
összességében elnyerték a központi kormányzat jóváhagyását és határozott támogatását”.
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M. A. Trilisszer 1921. februárban, mint a Bajkálon túli terület kommunistáinak küldötte részt vesz az Oroszországi Kommunista / bolsevik/ Párt ( továbbiakban: RKP /b/ ) X. Kongresszusának munkájában. Egyik alkalommal a kongresszus mandátum bizottságában Mihail Abramovicsnak átadtak egy feljegyzést
a KB adminisztratív osztályától. A feljegyzésben közölték, hogy szükséges
elhalasztania a Távol-Keletre való visszautazását és Moszkvában maradnia a
kongresszus végeztével. Az adminisztratív osztály értesítésére való várakozással
teltek a napok, majd hamarosan sor került behívására. M. A. Trilisszert a KB apparátusába hívták dolgozni: a Távol-Kelet pártszervezetei irányításának kérdéseivel foglalkozni. Mihail Abramovics beleegyezett.
Eltelt fél év és egy augusztusi estén a házaspár, Mihail Abramovics
Trilisszer és Olga Naumovna Johannson lakásán megjelent Dzerzsinszkij. Egyedül, testőrök nélkül érkezett. „Bocsánat a váratlan látogatás miatt”, - emlékezett később Olga Naumovna Dzerzsinszkij szavaira. Féliksz Edmundovics
azonnal rátért a lényegre: „Tájékoztatni szeretnélek téged Mihail, hogy tegnap
határozat született a VCSK-hoz, a Külügyi osztályra való átvezénylésedre. Nem
ellenzed?” Trilisszer meg-dermedt a csodálkozástól. Amennyiben ezt valaki
más mondja, Mihail Abramovics tréfának vette volna. Ám Dzerzsinszkij állt
előtte, akit még abból az időből ismert, amikor az első orosz forradalom idején a
párt katonai szervezeteiben dolgozott.
- Beleegyezem – válaszolt Mihail Abramovics. – Melyik naptól álljak
munkába?
- Vedd úgy, hogy ma véget ért az első munkanapod, - nevetett fel
Dzerzsinszkij…
Amikor Trilisszer megérkezett az osztályra, annak egész állománya elfért
egyetlen nagy szobában, amelyet hatalmas tölgyfa íróasztalok osztottak szekciókra. Trilisszer feladata volt a hírszerző munka megszervezése Nyugat és Kelet
Európa országaiban. Arra kérte a VCSK vezetését, hogy a nyugati régiót cseréljék keletire (Kína, Korea, Japán, Mongólia), melyek, mint ezt gondolta, jobban
ismer. Ám kérést figyelmen kívül hagyták.
Felmerült az örök kérdés – „Mivel kezdeni?”. Először, igyekezett pontosan körülhatárolni maga számára a szolgálati kötelmek körét, másodszor – létrehozni egy elegendően stabil kollektívát, amely képes a legbonyolultabb feladatokat is megoldani.
1921. decemberben, amikor az osztály második vezetője – Mogilevszkij,
aki még csak néhány hónapot dolgozott az INO-nál meghalt légi katasztrófában,
M. A. Trilisszert kinevezték a Külföldi Osztály sorrendben harmadik vezetőjévé.
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Dzerzsinszkij nem hagyott időt a „lazításra” Szó szerint néhány nap múltán, hogy kinevezték az INO vezetői posztjára, Mihail Abramovicshoz elkezdtek
kérések érkezni a fehérgárdista emigráció felforgató akcióiról Nyugat Európa
országaiban. Ajánlásokra volt szükség a külföldi speciális szolgálatok
RSZFSZR elleni cselszövéseit illetően. Egyik kérés érkezett a másik után. Íme
közülük egy, magának Dzerzsinszkijnek a kézírásával, már négy év elteltével azt
követően, hogy Mihail Abramovics vezette az INO-t.
„Trilisszer elvtársnak.
Kérem, állítson össze nekem egy tájékoztató anyagot (amelyet
később ki lehet egészíteni) Anglia minden ellenünk végzett mesterkedéséről Macdonald bukása után – saját és a Külügyi Népbiztosság adatai
alapján. Gondolom, hogy ezt a kérdést a Politikai Bizottság elé terjesztem. Véleményem szerint, meg kell alakítani az ellentevékenység titkos
bizottságát ezen angol mesterkedésekkel szemben, bevezetni egy sor, nem
csak diplomáciai, de gazdasági, csekista és katonai intézkedést.
F. Dzerzsinszkij”.
Trilisszernek az osztályvezetői beosztás elfoglalásával, lényegében, teljes
egészében kibontakozott a tevékenység. Trilisszer archív dossziéjában van egy
feljegyzés, amely 1922. májusi keltezésű, elgondolásáról szervezeti egységének
feladatairól és céljairól. Ez volt, valószínűleg, az egyik legbonyolultabb időszaka volt a Szovjet köztársaság harcának a belső és külső ellenforradalommal,
amely erre az időre átváltott a „titkos műveletek” jóval cselesebb és kegyetlenebb módszereire.
„A külföldi országokban, minden hírszerző munka, - írta Trilisszer, folytatásának célja kell legyen:
- minden egyes ország területén azonosítani az RSZFSZR ellen tevékenységet folytató ellenforradalmi csoportokat;
- alapos felderítése minden szervezetnek, amely kémkedést folytat
orszá-gunk ellen;
- minden egyes ország politikai vonalának és gazdasági helyzetének
átvilágítása;
- dokumentum anyagok megszerzése a munka minden fent említett
irányát illetően”.
Trilisszer tudta, hogy ezek az elképzelések jó szándékú kívánságok maradnak, amennyiben nem kerül létrehozásra kvalifikált határon túli apparátus,
melyet tapasztalt irányító-rezidens vezet.
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„Rezidens, – írta Trilisszer, – köteles teljes együttműködést tanúsítania
a politikai képviselő (követ, nagykövet – a ford.megj.) munkában… Egyidejűleg, a rezidensnek jogában áll ugyan ilyen együttműködést megkövetelni saját munkájában, különösen a konspiráció biztosításának, az összeköttetési eszközök használatának és az GPU INO-tól érkező pénzeszközök
átadásának céljából”.
Szolgálati „csapatát” alakítva, Trilisszer nagy figyelmet fordított a káderek operatív felkészítésére, az idegen nyelvek tudására, az ügynökséggel való
munkavégzés képességére, valamint a gyorsan változó körülményekhez történő
alkalmazkodásra. Bevonta az INO munkájába néhány, a Szibériában és a Tenger
melléken az illegalitásban volt idősebb harcostársát. A helyettese lett Sz.G.
Velezsev – Szibériában a kommunista csapatok felderítő csoportfőnökségének
volt parancsnoka, az osztály felelős munkatársai voltak – J. Minszker, A.
Neiman, A. Müller, akik annak idején hírszerzési műveleteket folytattak
Mandzsúriában.
Az osztály feszített tempóban dolgozott, a szerény hálózati és valutális
lehetőségekre támaszkodva. Londonba, Párizsba, Berlinbe, Bécsbe és az európai
államok más fővárosaiba rezidensek utaztak. Tokióba, Pekingbe, Szöulba,
Harbinba aktív tevékenységbe kezdtek az illegális operatív alegységek. Jelentős
eredmények születtek: I. A. Csicsajev rezidens Szöulban, jelentette a Központnak a Szovjetunió, Kína és egy sor Dél-kelet Ázsiai ország elleni agresszív
háború megkezdésének terveit tartalmazó titkos japán Tanaka-memorandum
megszerzését; Bécsből a rezidenstől értékes ügynök beszervezéséről jött
értesítés; Berlinből információk érkeztek a fehérgárdista emigrációnak a szovjet
diplomaták élete elleni készülő merényletekről.
„Megbízható információ szerint, – szólt a Trilisszer nevére érkezett
egyik távirat, – a „Kereskedelmi-ipari és pénzügyi szövetség” Párizsban,
amely összefogja a cári Oroszország legnagyobb potentátjait, speciális
titkos tanácsot hozott létre, melynek célja terrorcselekmények szervezése
vezető orosz személyiségek ellen. A terrorcselekmények megszervezésének
speciális feladataira másfélmillió frankos alapot hoztak létre”.
Természetes, hogy ilyen tájékoztatást kapván Dzerzsinszkij és Trilisszer
elgondolkodtak a művelet lehetséges „objektumain”. Összevetve más forrásokkal, a Genovában a konferencián tartózkodó szovjet delegációnál maradtak.
És nem tévedtek. Nem engedni meg a Szovjet köztársaság elismerését, intézkedéseket tenni a békekonferencia meghiúsítására – ezek voltak a céljai nem csak
a szovjetellenes emigrációs szervezeteknek, de egyes konzervatív érzelmű nyugati politikai személyiségnek is, akik elvesztették befektetéseiket Oroszországban.
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Ezzel egy időben a felkészülés a terrorcselekményekre teljes erőből
folytatódott és az információkat, melyeket Trilisszer kapott, sürgősen átküldték
Dzerzsinszkij nevére. Ennek megfelelően, Moszkvában ismertté vált, hogy az
összeesküvők átütött számú „mauser” pisztolyokat szereztek be, valamint
speciális nádpálcákat, melyek végébe cián-ampullás injekciós tűt építettek.
Ismertté vált gyakorlatilag genovai összeesküvés minden résztvevőjének neve,
többek között annak vezetőjének is – Borisz Szavinkov.
Trilisszer és az INO munkatársai meglehetősen jól voltak tájékozódva
nem csak a tervekről, de a hangulatáról is az összeesküvőknek, akiknek gyakran
nem ment a munka. Az egyik elfogott közleményben, többek között ez állt:
„A megszervezésre került ügyelet, ezen belül gépkocsiban is, nem
hozott eredményt, mivel Csicserin és a delegáció más tagjai Németország
külügyminisztériuma autóival utaznak, amelyek a városi közlekedési szabályok ellenére bármilyen sebességgel képesek haladni, és a hétköznapi
autókkal nem lehet utolérni őket.
A kávéházak, színházak és gyűlések látogatásának néhány esete,
ahol az adatok szerint jelen kellett legyenek a szovjet küldöttség tagjai,
nem hoztak sikert, mivel vagy elvesztették a megfigyelt személyt, vagy az
értesülések bizonyultak pontatlannak és a követés hiábavaló volt…”
Az INO munkatársai mindent megtettek, hogy a külügyi népbiztos
Csicserin és munkatársai elleni terrorakciók ne következzenek be.
M. A. Trilisszer nem tartozott az irodai – az alárendelteket a kényelmes
karosszékből nem felállva irányítani szerető – parancsnokok kategóriájába.
Aktív volt, bátor és… tudni vágyó. Ő maga akart belebújni az egyszerű operatív
munkás „bőrébe”, átélni annak feszültségeit és kétségeit, a kockázatot és a veszélyt, amelyek gyakorlatilag ismertek a ”láthatatlan front katonáinak” mindegyike számára az értékes ügynökkel történő titkos találkozóra menet.
„Annak érdekében, hogy parancsot adj, - szerette mondani Mihail
Abramovics, - kevés tudni te mit akarsz az operatív munkástól, pontosan
kell magadban elképzelned, miként kerül ez a parancs végrehajtásra…”
És hamarosan bekövetkezett ez az eset. Trilisszer, a gótika specialistájának fedésével Berlinbe utazik egy értékes ügynökkel történő kapcsolat helyreállítására. Az utazást hatalmas előkészület előzte meg és sok jó tanács
Dzerzsinszkij részéről. Hiszen nem tréfa – hírszerző műveletre maga a VCSK
külső hírszerzésének főnöke utazik ki! Minden előkészületet szigorú titokban
tartottak – Utazásodról a T.-vel történő találkozóra ismerettel én, a helyettesem
– Vjacseszlav Rudolfovics Menzsinszkij, te és a feleséged rendelkezik. Senki más,
– figyelmeztetett Féliksz Edmundovics.
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De íme a „szerencsétlenség” – a hírszerzés főnökének nincs másik öltönye, azon kívül, amiben a munkába jár. Fehér inggel is hasonló a helyzet.
Emlékeznek, Jakovlev csendőr ezredes annak idején írt Trilisszer kék oldalt
gombolós ingéről? Nohát, az INO vezetője továbbra is oldalt gombolós inget
hord, gyakorlatilag élete végéig, még a Krim üdülőhelyén is, ahová egyszer volt
szerencséje elutazni feleségével és fiával.
Gyorsan varrtak neki öltönyt méret után, ingeket a moszkvai „Passage”ban vásároltak és ugyanott egy pár nyakkendőt, melyeket Mihail Abramovics
sehogy sem tanult meg megkötni.
Berlinben, alkalmazván az ilyen esetekre javasolt operatív „fondorlatokat”
és ellenőrzést, annak érdekében, hogy elkerülje a kémelhárítás mindent látó szemeit, Trilisszer „tisztán” érkezett az ügynökkel való találkozó helyszínére. Átülve annak gépkocsijába, egy szó nélkül a konspiratív lakásra hajtottak. Egy csésze erős kávé mellett zajlott le a beszélgetés. Az ügynök értékes politikai dokumentumokat adott át Trilisszernek a Németország helyzetéről, beszélt megbízható kapcsolatairól az európai országokban, panaszkodott a munkában tapasztalható nehézségekre. – Mi igyekszünk megtanítani Önt bizonyos nehézségek
legyőzésére. De ezt itt Berlinben lehetetlen megoldani. Ezért bizonyos idő múlva
meghívom Önt Moszkvába. Ott pihenhet, elvégez egy speciális tanfolyamot és
visszatér. Megegyeztünk?
…A júliusi nap első sugaraival Trilisszer, az önellenőrzést követően,
visszatért szállodájába. Távollétét, minden jel szerint, nem vették észre. Mihail
Abramovics elégedett volt. A kapcsolat az ügynökkel, aki a későbbiekben
jelentős szerepet játszott a hitleri Németországban a földalatti antifasiszta
mozgalomban, helyreállításra került.
Még sok ilyen kapcsolat került létesítésre és felújításra személyesen az
OGPU INO főnöke által. A munka sikeresen folyt, és Dzerzsinszkij a KB-hoz
fordult Trilisszer magasabb beosztásba történő kinevezésének javaslatával.
Mihail Abramovics 1926-ban az OGPU elnökének helyettese lett. Ugyanakkor
nem hagyta ott az INO parancsnoki posztját és továbbra is lelkesen foglalkozott
a hírszerzés ügyeivel.
Néhány év elteltével az élet még is meghozta a maga korrekcióját M. A.
Trilisszer sorsában. 1930. decemberében váratlanul magához rendelte J. V.
Sztálin.
- Trilisszer elvtárs, úgy döntöttünk, hogy új megbízást adunk magának. Fokozni kell a munkát a Munkás-Paraszt Felügyelet (RKI)
szerveiben. Mint Ön is tudja, ez a munka nem közömbös számomra.
Ön, természetesen, emlékszik, hogy 1919. márciustól 1922. áprilisig
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Sztálin elvtárs volt az RKI RSZFSZR népbiztosa. Amennyiben nem
ellenzi én, most elmondom Önnek, hogy pontosan mit is kell ott tenni
elsősorban…
- Vállalom, Sztálin elvtárs, - válaszolta Mihail Abramovics, kissé elsápadva az idegességtől.
- No, akkor nagyszerű. Kezdjen hozzá a munkához…
De nyolc év elteltével Joszif Visszarionovics véglegesen döntött az INO
volt parancsnokának sorsáról. 1938. elején Sztálinnak jelentést tettek a külpolitikai szervek munkatársai nagy csoportjának közelgő letartóztatásáról, akik
között ott volt a Komintern munkatársa, Trilisszer is. Miután Sztálin átolvasta a
letartóztatásra ítéltek listáját, kék ceruzával tette oda szignóját.
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TUDOMÁNYOS ÉLET–KÉPZÉS

IZSA JENŐ

A NEMZETBIZTONSÁGI ALAPKÉPZÉS
INDÍTÁSÁNAK
ÉS AZ OKTATÁS ELSŐ SZEMESZTERÉNEK
TAPASZTALATAI

A nemzetbiztonsági alapszak megalapítása, valamint a képzés
elindítása egy új korszak kezdete a nemzetbiztonsági szakmai
felkészítésben és a katonai felsőoktatásban. Tényszerűen
megállapíthatjuk, hogy a mintegy nyolc-kilenc év-vel ezelőtt elkezdett
céltudatos, türelmes, szilárd elvi alapokon álló szellemi építkezés valós
gyakorlati eredményekhez vezetett. A szűk szakmai közvéle-mény
kellő tájékozottsága mellett a szélesebb társadalmi és némi média
ismert-ség is kézzelfogható eredményként regisztrálható. A szakmai
képzésnek ezt a formáját a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
által magas szinten bizto-sított oktatási infrastruktúra, fejlett
pedagógiai kultúra feltételrendszere között valósítjuk meg.
A nemzetbiztonsági alapképzést az a társadalmi és szakmai szükséglet hozta
létre, hogy a nemzetbiztonsági feladatok ellátásához más területektől és foglalkozásoktól jól elkülöníthető szakmai kompetencia szükséges. Mivel a munkaerőpiacról a szükséges szaktudással rendelkező állományt nem lehet beszerezni,
ezért a szolgálatoknak kell gondoskodniuk a munkatársak képzéséről, szakmai
felkészítéséről. A nemzetbiztonsági szféra szakértőinek (szakértelmiségi állományának) képzése fontos állami érdek, elemi követelmény, hogy a területen dolgozók professzionális szaktudással rendelkezzenek.
Az egyetem és a kar új képzési struktúrájába illeszkedő nemzetbiztonsági
alapszak valós megrendelői igényekre épült. A civil és a katonai nemzetbiztonsági
szolgálatok (Nemzetbiztonsági Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Katonai
Felderítő Hivatal, Katonai Biztonsági Hivatal), továbbá a rendvédelmi szervezetek
(köztük a BM Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a Rendőrség) hosszú évek óta
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jelezték a speciális tartalmú, államilag legitimált nemzetbiztonsági felsőfokú
alapképzés hiányát, illetve ilyen képzési forma szükségességét.
Az egységes nemzetbiztonsági képzés megvalósítása érdekében
tett gya-korlati lépések eredményeként a magyar felsőoktatásban
teljesen új képzési for-maként megjelent az Egyetem új képzési
szerkezetébe, a védelmi képzési ágba integráltan a nemzetbiztonsági
(BSc) alapszak. A nemzetbiztonsági alapszak létesítése és a képzés
indítása a Bolognai folyamat elvei, valamint a hatályos magyar
felsőoktatási jogszabályok, normák betartásával történt.
A megszabott és közismert eljárási rendben, a központilag
meghatározott tartalmi követelmények és formai előírások maximális
érvényesítésével készül-tek el a szak alapdokumentumai, amelyeket a
megrendelői oldal (a nemzetbiz-tonsági szolgálatok és rendvédelmi
szervek) képviselőinek szakmai fóruma és az Egyetem illetékes
tanácsai megtárgyalták, jóváhagyták. A szak-létesítést a hiva-talos
bírálók véleményére alapozva a Magyar Akkreditációs Bizottság támogatta105, illetve az Oktatási miniszter a képesítési követelmények
kiadásával a szak indítását engedélyezte106. A szakon a képzés 2005
szeptemberében megkezdődött.
Utólag azt konstatálhatjuk, hogy bizonyos tartalmi és formai
követel-mények gyakori változtatása ellenére, továbbá számos felülről
és kívülről indu-kált átdolgozás, pontosítás után a szak létesítése a
vártnál simábban zajlott.
A szakalapítási kérelemben a megrendelői szféra szakmai
támogatását élvezve bemutattuk, hogy a képzés milyen reális
szükségletekre épül, milyen oktatási és kutatási előzményei vannak az
Egyetemen. Igazoltuk, hogy a képzés sajátos célrendszere, a képzési
tartalom specialitásai miatt az önállóság megte-remtése indokolt, és ez
az egyetem szervezeti keretei közötti alapszak létesíté-sével
biztosítható. A szak nóvum és egyedi jellege nem kérdéses, mégis
megala-pozottan állítottuk, hogy a folyó egyetemi kiegészítő
szakirányú képzésben (ka-tonai vezető szak katonai nemzetbiztonsági
szakirányán) a tantervek kiforrottak, a megrendelők által legitimáltak,
a gyakorlat által igazoltak. Az egyetemi szintű képzésben az egyes
szakmai tantárgyak oktatása eredményesen folyik, a tan-anyagok
illetve a szükséges speciális eszközök és feltételek rendelkezésre állnak. A ZMNE oktatói jelentős óraszámban oktattak általános
műveltségi, társa-dalom- és hadtudományi, valamint a szakmai
105
106

A MAB 2004/8/VIII/55. sz. határozata
Az oktatási miniszter 31442-21/2004. sz. engedélye az alapszak indítására
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ismeretekhez szorosan kapcsolódó szaktudományos ismereteket, tehát
a nemzetbiztonsági képzés sajátosságait jól ismerik, a megrendelői
igényeket akceptálják és teljesítik.
A nemzetbiztonsági területen folytatott képzési és tudományos
kutatási feladatok összehangolt végzése céljából a ZMNE és a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok együttműködési megállapodást kötöttek.
A speciális szakmai isme-retek oktatását a ZMNE Hadtudományi Kar
nemzetbiztonsági szakcsoportja, valamint a szolgálat kiváló vezető
szakemberei szoros együttműködésben képe-sek biztosítani.
Erősítette pozíciónkat, hogy a szakalapítás előkészítése folyamatában áttekintettük a speciális képzés nemzetközi tapasztalatait is, felhasználva azt a körülményt, hogy a polgári és a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok igen sok ország titkosszolgálatával állnak partneri kapcsolatban. A nyugati demokráciákban
a nemzetbiztonsági szolgálatok működésének szabályozása vegyes képet mutat.
Az egyes országok nemzetbiztonsági struktúrái között jelentős eltérések vannak.
Az eltérő struktúrák kihatással vannak a szakmai tevékenység minden elemére.
A NATO tagországokban a titkosszolgálatok (a polgári és a katonai hírszerző és elhárító szolgálatok) a szakmai képzésre kiemelt figyelmet fordítanak.
A képzést illetően több ország gyakorlatát tanulmányozva megállapítható, hogy
nincs egységesen elfogadott megoldás, nincs kötelező modell, mivel a szolgálatok döntően a nemzeti keretek között ténykednek, képzési rendszerük is saját hagyományaik és lehetőségeik alapján jelentősen eltér egy-mástól. Általában elmondható, hogy az európai meghatározó országok hasonló rendeltetésű katonai
titkosszolgálatai valamilyen mértékben, eltérő szervezeti megoldásokkal, de
szintén kötődnek a katonai vagy a civil felsőoktatási intézményekhez, szakembereik szakirányú felkészítése különböző szintű és tartalmú képzési formákban
ott történik, ezáltal biztosított az államilag elismert végzettség. A külföldi/nemzetközi tapasztalatok direkt átvétele nem járható út, mivel nincs minden vonatkozásban követendő modell, azonnal és teljes körűen adaptálható megoldás.
Ugyanakkor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen megalapított és indított
képzéshez hasonlóan minden mértékadó külföldi szakmai képzésben kiemelt
hangsúlyt kap a nemzetközi (két- vagy többoldalú) együttműködésre, érdemi közös tevékenységre (kommunikációra, információ cserére, akciókra) való képességek elsajátítása.
Elvégeztük a szak képzési céljainak és követelményeinek a szakterület és
más szakterületek rokon szakjaival történő összehasonlítását a hazai viszonyok
között. Megállapítottuk, hogy a nemzetbiztonsági szak képzési célja, tartalma,
végrehajtása minden elemében és mozzanatában magán viseli a szakma specifikumait.
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A szakon oktatásra tervezett ismeretkörök kibontásával, a
tantárgyak leírásával bemutattuk, hogy a nemzetbiztonsági alapszak a
speciális tudásanyag következtében nem illeszthető a katonai
felsőoktatásban már meglevő szakok képesítési követelményei által
megadott keretbe. Az ismeretanyag legalább
60 %-ban egyedi, más
képzési formákban, más szakokon nem oktatott tantár-gyakat jelent. A
meglevő szakok képesítési követelményei által biztosított kere-tek
között nem teljesíthetők a speciális szaktudás megszerzésére irányuló
kép-zési célok. A hazai felsőoktatási rendszerben sem a polgári, sem a
katonai- vagy a rendvédelmi területen nincs olyan ténylegesen folyó
nemzetbiztonsági irá-nyultságú képzés, amellyel érdemben
elvégezhető az összehasonlítás. A Rendőr-tiszti Főiskola
nemzetbiztonsági szakának képesítési követelményei 1999 óta elfogadottak ugyan, de a szak indítása napjainkig nem történt meg, erre
irányuló elő-terjesztés nem készült, tehát sem dokumentumok, sem
valós képzési tapasz-talatok nem állnak rendelkezésre.
Mindezen alapvető objektív kritériumok alapján, valamint a
szubjektív feltételek meglétének hiteles bemutatása eredményeként a
szak alapítása egy pillanatig sem forgott veszélyben.
A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen megalapított
nemzetbizton-sági szakon folyó képzés az alapvető szaktudás
elsajátítását, az eredményes tevékenységhez szükséges elméleti
alapokat, valamint a tipikus és egyedi hely-zetekben szükséges
gyakorlati ismeretek megszerzését biztosítja.
A nemzetbiztonsági alapképzési szakon várható képzési igények prognózisa arra épült, hogy a nemzetbiztonsági tevékenység rendszerében döntő jelentőséggel bír a biztonságot közvetlenül befolyásoló – elsősorban politikai és gazdasági jellegű – információknak a felértékelődése. Az új kihívásoknak megfelelően a hírszerző és a biztonsági (elhárító) szolgálatoknak olyan elemzéseket, értékeléseket kell készíteniük, amelyek érdemi válaszokat adnak az aktuális globális és regionális kihívásokra, a lokális társadalmi és más jellegű problémákra.
Ez a változás a biztonság átfogó szervezeti rendszerén belül a hírszerzés
és a biztonsági (elhárító) szolgálat felelősségének növekedését, tevékenységének
felértékelését jelenti. A hagyományos és a nukleáris erők magas szintje, tényleges potenciálja, a válságok fegyveres konfliktussá fejlődésének veszélye realitás, veszélyforrás. A modern haderők mellett a terrorista szervezeteknek, a nemzetközi bűnszövetkezeteknek olyan információgyűjtő és felderítési kapacitása,
valamint valós pusztító potenciálja van, amelynek képességei sok tekintetben
összemérhetők a szövetség hasonló erőivel. Fenyegetésük komoly, szándékaik
határozottak, eszköztáruk félelmetes. A biztonságot fenyegető veszélyek jellege,
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komplexitása, rejtettsége, valós potenciálja, pusztítási lehetőségei és sajátos
metodikája elengedhetetlenné teszi a prevenció elsődlegességének biztosítását, a
hatékony válaszokat lehetővé tevő képességeket, a saját erők és képességek
komplex védelmét. Az országot és a védelmi szférát érintő hagyományos és új
típusú kockázatok, kihívások evidenssé teszik, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenysége nem helyettesíthető, nem váltható ki mással.
A Magyar Köztársaság biztonságának, szuverenitásának, alkotmányos rendjének védelmét és fontos nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését több, szervezetileg önálló és szakmai feladatokban együttműködő állami szerv (nemzetbiztonsági szolgálat) látja el. A szolgálatok funkcionálisan és jelleg szerint is elkülönülnek, sajátos belső viszonyokkal, működési sajátosságokkal, valamint a nemzetbiztonsági feladatok ellátásához szükséges különleges jogosítványokkal – a nyílt
és titkos információgyűjtés eszközeivel – rendelkeznek. A nemzetbiztonsági törvényben meghatározott eszközrendszer alkalmazása miatt sajátos szerepet töltenek be az állami szervek rendszerében. Az alapszakon ezen szervezetek számára
megnyílik a lehetőség, hogy a speciális munkakörökben foglalkoztatott állomány
felsőfokú szakmai irányultságú alapképzését megoldják. A nemzetbiztonsági szféra szakértőinek (szakértelmiségi állományának) képzése elsőrendű állami érdek,
mivel elemi követelmény, hogy a területen dolgozók professzionális szaktudással
rendelkezzenek.
A szak jövője szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy a felsőfokú végzettségek és szakképzettségek országos jegyzékében (regiszterébe) bekerült a nemzetbiztonsági szakértő is, a hozzátartozó alapvető kompetenciákkal és
a képzésben teljesítendő kritérium követelményekkel. Ezzel a nemzetbiztonsági
szakképzettség államilag legitimált lett.
A nemzetbiztonsági alapképzésben a képzési cél és az elérendő szakmai
kompetencia megfogalmazása a nemzetbiztonsági szakterület számára a közös
nevezőt jelenti. A képzés eredményeként a nemzetbiztonsági területen dolgozó
szakértő birtokolja az egységesen kötelezőnek tekintett ismereteket, gyakorlati
képességeket, alkalmazóképes tudást. Az általánosan elvárt, integrált szaktudás
kiegészül meghatározott, célirányos interdiszciplináris (általános műveltségi, értelmiségi) ismeretanyaggal, továbbá kognitív és szociális kompetenciával, annak
sajátos elemeivel. A képzési folyamat kimenetén előírt követelmények, a teljesítményképes szaktudás jelent valódi képzési kínálatot a szolgálatok számára,
egyben egzisztenciális biztonságot a speciális nemzetbiztonsági feladatokat
ellátó állomány számára.
A szak képesítési követelményei szerint a nemzetbiztonsági alapképzési
fokozatban a képzési cél: olyan felsőfokú (BSc) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező szakemberek képzése a speciális rendeltetésű nemzetbiztonsági szolgálatok számára, akik korszerű nemzetbiztonsági, társadalomtudomá152

nyi, hadtudományi, elméleti és gyakorlati ismeretek felhasználásával képesek a
munkakörükhöz tartozó követelmények és feladatok teljesítésére.
Ennek megfelelően a hallgatók elsajátítják a meghatározott szakmai beosztás eredményes ellátásához szükséges nemzetbiztonsági szakmai-, szaktechnikai-, jogi-, kriminológiai-, kriminalisztikai-, pszichológiai-, informatikai-, biztonságpolitikai-, és idegen szaknyelvi ismereteket, valamint jártasságot szereznek a szakmai tevékenység standard feladataiban.
Figyelemmel a szakmai kompetencia összetettségére és sajátos tartalmára,
a képzési idő megegyezik a katonai felsőoktatás más Bachelor alapszakain elfogadott 6 szemeszteres képzéssel. Ez a képzési idő biztosítja a nemzetbiztonsági
szakértőtől elvárt szakmai elméleti és a gyakorlati ismeretek megalapozását,
hatékony elsajátítását, és a kellő mélységű általános, katonai műveltség, valamint a pályán szükséges kognitív és szociális kompetenciák megszerzését, általános és speciális képességek fejlesztését.
A képzés eredményeként elvárt szakmai kompetenciák a szolgálatok
speciális feladatrendszeréből fakadnak. A szakmai kompetencia fogalma alatt a
nemzetbiztonsági feladatok eredményes végrehajtásához szükséges teljesítmény
képes szaktudást, a hozzáértést, az adekvát cselekvőképességet értjük, tehát a
szükséges ismereteket, jártasságokat, készségeket és képességeket, továbbá ezek
motivációs hátterét. A szakmai tevékenységek komplexitása realitás, ezért a
szakmai kompetencia rétegekből áll, több összetevője van.
Mellőzve a részletes kifejtést, úgy foglalhatjuk össze, hogy a képzés eredményeként a nemzetbiztonsági szakértő speciális kompetenciája birtokában képes a biztonsági helyzetet, a szakmai tevékenység célját, körülményeit a maga
konkrétságában, összetettségében értékelni, az eredményes szakmai tevékenységhez a rendelkezésre álló humánforrásokat, titkosszolgálati eszközöket-módszereket szakszerűen alkalmazni, a helyzetet a szakmai érdeknek megfelelően
alakítani, és ahhoz rugalmasan alkalmazkodni. Képes a tipikus feladatokban az
előírt algoritmusok szerinti tevékenységre. A nem standardizált helyzetekben
képes a gyors és körültekintő értékelésre, döntés előkészítésére és/vagy a döntés
meghozására, majd az aprólékos szervezésre és a következetes végrehajtásra.
A szakon (egyezően a védelmi képzési ág BSc szakjaival) az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180 kredit. A tanórák (minimálisan szükséges kontaktórák) száma: legalább 1800 tanóra nappali képzésben, 540 tanóra
levelező képzésben. Az elméleti és gyakorlati képzés aránya: 65-35 %. A hallgatók a képzési idő alatt 10 hét időtartamban kötelező szakmai gyakorlaton
vesznek részt a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, illetve a más megrendelő
szervezeteknél.
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A szak indítására kidolgozott kérelemben kulcskérdés volt a törzstantárgyak felelőseit érintő MAB minőségi követelmények teljesítése. A kérdés jelentőségét felismerve, maximális konstruktivitást tanúsítottak az egyetem két karán
érintett tanszékek, a vezető oktatók, valamint a képzésbe a megrendelőktől bevonásra tervezett, a titkosszolgálati szakmai praxisban nagy gyakorlattal bíró
vezetők. A bedolgozások és az adatszolgáltatások zökkenőmentesen történtek, a
szakmailag kompetens grémiumok a tervezeteket korrekten, alaposan véleményezték. A képzési alapdokumentumok kidolgozásában szerzett bizonyos rutin,
továbbá a személyes külső és egyetemen belüli munkakapcsolatok jól hasznosíthatóak a mesterképzés előkészítésének folyamatában.
A képesítési követelmények alapján kidolgozott „Mintatanterv” tükrözi az
egyetem és a kar sajátosságait és elvárásait, ugyanakkor elsősorban a szakmai
törzsanyag koherens tantárgyi struktúrájával markánsan megjeleníti a megrendelői szféra speciális szakmai igényeit. A tantervben szereplő tantárgyak programjait a tantárgyért felelős vezető oktatók elkészítették, ezeket a tanszéki értekezleteken jóváhagyták. Az eredményes oktatásnak ezek az alapfeltételei maradéktalanul biztosítottak.
A szakra történő felvételi lehetőséget 2005. januárban napilapban jelentettük meg. A hirdetmény tartalmazta azt a sajátos követelményt, hogy a szakra
csak a titkos információgyűjtésre törvényben feljogosított szervezetek, szolgálatok állományába tartozók jelentkezhetnek munkáltatói támogatás birtokában.
Ezzel az „utcáról” történő jelentkezést elkerültük, továbbá biztosítottnak látjuk a
szakon majd végző hallgatók szakmájukban, szakképzettségüknek megfelelő
területen történő foglalkoztatását.
A szak teljesen új elem a magyar felsőoktatásban, ezért nem volt sok
ismeretünk a potenciális hallgatói körről, illetve a potenciális hallgatóknak nemigen voltak ismeretei a szakról. Ennek ellenére 23 fő jelentkezett, közülük 18-an
első helyen a szakot jelölték meg. A meghirdetett 15 költségtérítéses helyre 18
főt vettünk fel, a ponthatár 76 pont volt. Ez az alacsony érték abból adódott,
hogy a jelentkezők zöme (többségében 8-12 évvel ezelőtt) igen gyenge érettségi
vizsga eredményeket produkált. Mivel hozott pontok számítására csak 5 éven
belül van lehetőség, ezért a relatíve alacsony szerzett pontértékek egyértelműen
a sok elégséges és közepes vizsgaeredmények egyenes következménye. A kari
átlagnál jobb volt a nyelvvizsgáért adható plusz pontok beszámítása, mivel a
jelentkezők között 4 fő középfokú, 6 fő felsőfokú nyelvvizsgát igazolt.
A több évvel ezelőtti gyenge érettségi eredmények a képzés eddigi menetében nem okoztak érzékelhető gondokat, néhány esetben azonban komoly általános műveltségi (elsősorban történelmi, jogi, társadalomtudományi, politikai,
katonai ismeretbeli) deficitek mutatkoznak. Ezzel együtt a felnőttkorra jellemző
stabil személyiségvonások, a megalapozott motivációs háttér következtében a
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megszokottnál sokkal élénkebb érdeklődést tapasztaltunk az ún. közismereti (általános műveltségi vagy alapozó) tárgyak iránt. A több éves szolgálati viszonyból következő fegyelmezettség, felelősségtudat a képzés első szemeszterében
jelentős többlet erőforrásként mutatkozott meg. Az összevonásokról hiányzás
nem volt. A tanárok által kiadott évközi feladatokat (pl.: beadandó házi dolgozat, esszé, kötelező irodalom feldolgozása stb.) szinte kivétel nélkül határidőre
és az elvárt minőségben elkészítették, elvégezték.
A szakra 17 fő iratkozott be. A hallgatók megoszlása a megrendelői szféra
szervezetei között: Nemzetbiztonsági Hivatal 4 fő, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 1 fő, BM Határőrség 5 fő, Katonai Felderítő Hivatal 5 fő, a Vám- és
Pénzügyőrség 2 fő. A szorgalmi időszakban 4 fő hallgatói jogviszonya szűnt
meg szolgálati és magántermészetű okok miatt. A beiratkozással, a NEPTUN
rendszerbe történő regisztrációval és a kurzusok felvételével kapcsolatos természetesen jelentkező problémákat a hallgatók rugalmasan, többoldalú segítéssel
rendezték. A diákigazolvány, a belépők, a könyvtári tagság, a parkolás és más
ügyeket alapvetően zökkenőmentesen intézték el. Az informáltság hiányai miatti
nehézségek elkerülése, csökkentése érdekében célszerűnek látszik a következő
tanévkezdésre a hallgatók átfogó, egyben kellően részletes tájékoztatását – egyetemi vagy kari szinten egységesen – megoldani.
A nemzetbiztonsági alapképzés elsődleges tapasztalatai az alábbiakban
összegezhetők:
A szorgalmi időszakban 11 tantárgyat (25 kredit érték) oktattak a tanszékek. Az eredeti tantervtől eltérni kényszerültünk, mivel a Kriminalisztika tantárgy oktatója tartósan megbetegedett, helyettesítésére nem volt lehetőség. Ezért
a tantárgyat engedéllyel töröltük a félévi tanulmányi kötelezettségek közül, és a
második szemeszterben újra meghirdettük. A többi tantárgyat a tanszékek a hagyományos levelező rendszerű képzésben általános (megszokott) rendben oktatták. A szorgalmi időszakban 2x2 hetes összevonást szerveztünk. A hallgatóknál
kezdetben érzékelhető volt, hogy a sok tekintetben eltérő tanári stílust és követelményeket nehezen tudták értelmezni, de a vizsgaidőszakra megnyugodtak, a
szorgalmi időszakra meghatározott évközi feladatokat a hiánytalanul teljesítették, és minden vizsgát eredményesen (utóvizsga nélkül) abszolváltak.
A nemzetbiztonsági alapképzés első szemeszterében 7 tantárgy félévközi
értékeléssel zárult: Pszichológia (3,08), Vezetés és szervezéselmélet (3,08),
Hadtudományi ismeretek (3,15), Jogi ismeretek (3,23), Politikaelmélet (3,77),
Hadtörténelem (4,36), Filozófia és kultúrtörténet (4,54). A hallgatók az Informatika tantárgyból gyakorlati jegyet kaptak (4,00), Közgazdaságtan (3,77), valamint Rendvédelmi alapismeretek tantárgyból (4,23) kollokviumot tettek, a Nemzetbiztonsági alapismeretek tantárgyból (4,54) beszámolón adtak számot ismereteikről. A nemzetbiztonsági szakcsoport által oktatott szakmai tárgyak elsajá155

títása a követelményeknek megfelelt. A kötelező irodalmat feldolgozták, a tananyagot alapvetően megértették és kellően reprodukálták. Általános gond a
szaknyelvi terminológia hiányos ismerete, vagy felszínes használata, valamint a
vizsgarutin szinte teljes hiánya. A tancsoporton belüli egyéni tanulmányi átlagok
viszonylag kiegyensúlyozottak, az eredmények 3,2 és 4,2 között vannak, az
osztály átlaga 3,78.
Összegzés: A nemzetbiztonsági alapszakon folytatott képzés első szemesztere alapján mély és átfogó elemzést nem lehet adni. Egyértelműen megállapítható azonban, hogy a védelmi képzési ágban a megrendelői igények alapján
2004-ben megalapított és 2005-ben indított nemzetbiztonsági alapképzési szak
illeszkedik a ZMNE új, ciklusos képzési rendszerébe. A szak önállósága maradéktalanul biztosítja a nemzetbiztonsági szféra szakembereinek alapképzésében
a sajátos követelmények teljesítését. Az alapszakon a kiterjesztően értelmezett
nemzetbiztonsági szféra szervezetei, szolgálatai számára megnyílt a lehetőség,
hogy a speciális munkakörökben foglalkoztatott állomány felsőfokú alapképzését
megoldják.
A szak jövője szempontjából reális optimizmusra ad okot az érintett szolgálatok, szervezetek egyértelmű elvi és kézzelfogható gyakorlati támogatása. Tekintettel a nemzetbiztonsági szféra létszámhelyzetére, a személyi állománnyal
szembeni végzettségi és képzettségi követelményekre és a szakember utánpótlás
prognosztizált létszámszükségletére, biztosítottnak látszik, hogy az alapképzésben hosszabbtávon, évente legalább 15-20 fő vegyen részt. A szakon a szolgálatok a sajátos helyzet miatt elsősorban a levelező formában folytatott képzést
preferálják. A szak nóvum jellege ellenére az érdeklődést és az ismertséget megfelelőnek tartjuk. A képzés tapasztalatai, néhány éves eredményei, valamint a
mesterszak megalapítása és elindítása növelhetik a vonzerőt, bővíthetik a keresletet, lehetőséget nyithatnak a megrendelői igények differenciáltabb megismerésére, feltárására, artikulálására és kielégítésére.
Bár egy félév oktatási tapasztalatai nem elegendőek messzemenő következtetések levonására, de az már most világosan látszik, hogy (tekintettel a képzés kísérleti jellegére) a szak mintatanterve néhány ponton változtatásra, módosításra szorul. A Filozófia és kultúrtörténet, Politikaelmélet, Pszichológia egyetemi közös tantárgyak „Félévközi értékelés” követelményét „Vizsga” (= kollokvium) számonkérésre javasoljuk módosítani. A változtatás nagyobb motivációt
adna egy-egy jelentős diszciplínát megtestesítő tantárgy ismeretanyagának tanúlására. Ennél nagyobb horderejű változtatásként javasoljuk megvizsgálni a levelező alapképzésben a kontaktórák számának legalább 10 %-os emelésének a lehetőségét, amelyet elsősorban az általános műveltségi tantárgyak esetében tartunk fontosnak megoldani, óraszámaik emelésére így nyílna lehetőség a mintegy
50-60 plusz kontaktóra elosztásával. A jelenleg rendelkezésre álló általában 6
(vagy jobb esetben 8) tanóra még az adott tantárgy (ami mögött sok esetben egy
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tudományág rejtőzködik) alapjainak elsajátításához sem elegendő. A hallgatók
gyenge hozott tudása miatt a munka (szolgálat ellátás) melletti tanulást, az
önálló ismeretszerzést a mostaninál több és másabb tanári és intézményi segítéssel szükséges támogatni.
Úgy értékeljük, hogy szükséges kezdeményezni a nemzetbiztonsági alapszak képzési és kimeneti követelményeiben az idegen nyelvből elvárt középfokú
„C” típusú katonai szakmai nyelvvizsga módosítását általános nyelvvizsgára (a
katonai szakmai kitételt törölni). A valóság és a szak iránti érdeklődés azt mutatja, hogy a megrendelői oldalon a civil és a rendvédelmi jelleg lesz a meghatározó. A katonai szakmai nyelvvizsga előírása túlzottnak, egyoldalúnak látszik, nehezen teljesíthető és szakmailag sem indokolt.
*

*

*

Az alapképzési szak indításának előkészítésével párhuzamosan megkezdtük a nemzetbiztonsági mesterszak megalapítását szolgáló kidolgozó munkát.
Elgondolásunk szerint a mesterszakon döntően a nemzetbiztonsági szféra szolgálatai és más megrendelők számára a magasabb szakmai és vezetői beosztások
ellátására történik a felkészítés.
A hallgatókat nem a szakmai tevékenység végrehajtására, hanem vezetésére, irányítására, valamint nemzetközi együttműködésre, kvalifikált szakértői
feladatok ellátására készítjük fel. A mesterszak előzetes képesítési követelményei ezt az elvárást tükrözik. A mesterszak alapozó és szakmai törzsanyagában
markánsan, jelentős arányban szerepel vezetéstudományi, társadalomtudományi,
benne biztonságpolitikai ismeretanyag. A mesterszak alapvetően a nemzetbiztonsági alapképzésben végzetteket fogadja be, ugyanakkor lehetőséget biztosít a
nemzetvédelmi és katonai képzési területen belül más, (elsősorban a katonai
vezetői és a biztonság és védelempolitikai) alapszakokon végzettek számára is a
speciális tudás megszerzésére. A nemzetbiztonsági alapképzési és mesterszak
általános és szakmai törzsanyaga, valamint a differenciált és a választható szakmai ismeretek egymásra épülő, koherens rendszert alkotnak.
A mesterszak képzési alapdokumentumainak kidolgozása során az egyetem (a kar és a tanszéki szakcsoport), illetve a megrendelő szervezetek, szolgálatok képviselőiből létrehozott szakmai albizottság többször tartott munkamegbeszélést, majd konszenzussal elfogadta a szakalapítási kérelmet. Összességében
úgy értékeljük, hogy a nemzetbiztonsági alap- és mesterszak indításához a megrendelőknek, a szolgálatoknak is és a leendő szakértőknek, a képzés alanyainak
is jelentős érdekei fűződnek.
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Az albizottsági üléseken jegyzőkönyvben rögzítettük, hogy a mesterszak
létesítésének indokait, valamint a szak képzési és kimeneti követelményeit, továbbá a tantárgystruktúrát és a főbb arányokat (kreditértékeket) a megrendelői
szféra szolgálatai, szervezetei elfogadják, támogatják. Véleményük szerint a
szak létesítésére kidolgozott kérelem pontosan tartalmazza a specialitásokat, a
képzésben érvényesítendő szakmai követelményeket. A megrendelők elfogadták, hogy a képzés legkorábban 2007-ben induljon. Egyetértés van abban, hogy
szakirányok ne legyenek.
A nemzetbiztonsági mesterszak alapítását a Magyar Akkreditációs Bizottság támogatja, a „Képzési és kimeneti követelmények” jelenlegi ismereteink
szerint (2006 február 1-i helyzet) az OM részéről is elfogadottnak tekinthetők.
*

*

*

A nemzetbiztonsági szféra személyi állományának képzésében a
szak ala-pításával és a képzés indításával a jövőben új lehetőségek
nyílnak. A nem-zetbiztonsági alap- és mesterképzéssel kialakul a
szolgálatok szakmai igénye-inek és a Bolognai folyamat
követelményeinek is megfelelő, államilag elismert végzettséget és
szakképzettséget nyújtó speciális tartalmú képzési rendszer két,
egymáshoz szorosan kapcsolódó eleme, az egységes elméleti-elvi
alapokon álló, kétciklusú felsőfokú szakmai képzés országos szintű
rendszere.
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HÍREK, ESEMÉNYEK, ADATOK

SZABÓ ERVIN ANTAL

DAGESZTÁNBAN MEGSEMMISÍTETTÉK
AZ AL-QAIDA ÉSZAK-KAUKÁZUSI
FŐKÉPVISELŐJÉT*

2005. novemberben Dagesztánban megsemmisítették az Al-Qaida északkaukázusi főképviselőjét, a nemzetközi terrorizmus „ideológusát” sejk Abu
Omár As-Seif-t. A nála talált dokumentumokban, melyeket külföldre szánt,
megfogalmazódnak látomásai az iszlám terrorista mozgalom fejlődésének perspektívái a világban és ajánlások kidolgozásra az ún. „zöld internacionálé” fejlődésének taktikájával és stratégiájával kapcsolatban.
Közvetlenül Usama bin Laden utasítására érkezett 10 évvel ezelőtt az
észak-kaukázusi régióba. Tevékenységét a nemzetközi nem
kormányszintű szer-vezet az „Al-Haramein Islamic Foundation”-tal
álcázva a terrorista földalatti mozgalom szervezésével foglalkozott
Dagesztánban, Csecsen-földön és Ingus-földön.
Az utóbbi években az ún. ”CSRI sariat bírósági tanácsa elnöke” volt.
Szadulajev (A. Maszhadov jelenlegi utódja) a fegyveres bandák szervezetében
történt minden káderkinevezést megvitatott Abu Omárral.
Abu Omár kapta és osztotta el az Oroszországban a diverziós-terrorista
tevékenység folytatására külföldről érkezett finanszírozási eszközöket. Rendszeresen találkozott A. Maszhadovval, Baszajevvel, Hattabbal, Szadulejevvel,
más bandavezérekkel és finanszírozta azok terrorista tevékenységét.
Közvetlenül részt vett a terrorcselekmények tervezésében és előkészítésében, szélsőséges irányultságú vallási-politikai propagandával foglalkozott.
Abu Omár 2005.-ig Ingus-föld területén tartózkodott, 2005-ben áttelepült
Dagesztánba stratégiai feladatok megoldására – a diverziós-terrorista tevékenység áthelyezésére ebbe a köztársaságba.

*
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A REZIDENTÚRÁK KISZÉLESÍTÉSE:
A NYUGATRA VEZETŐ ÚT?*

A ’90-es évek rövid ideig tartó csendje után hírszerzésünk ismét a botrányos leleplezések részvevőjévé vált a nyugati országokban. Európában és
Amerikában arról beszélnek, hogy a kémek, akik „bejöttek a hidegről” nem
lettek kevesebben, mint a hidegháború idején. És ez nagyon furcsán néz ki
elnökünknek az amerikai elnökkel és az angol miniszterelnökkel meglévő meleg
kapcsolatának tükrében.
Mint önálló speciális szolgálat a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) 1991ben jelent meg a KGB SZSZSZR Első Főcsoportfőnöksége bázisán. Az SZVRnek nem csak meg kellett szokni az önálló létet, de változtatnia is a hírszerző
tevékenység prioritásain. A Perzsa-öbölben kirobbant háború bizonyította, hogy
a hangsúlyokat nyugatról keletre kell áthelyezni.
Az SZVR nyerő helyzetben volt – több mint 10 évig a hírszerzést az azonos gondolkodásúak csapata irányította. Még a KGB állományában, 1989-ben
az Első Főcsoportfőnökséget Leonyid Sebarsin irányította, 91-ben Jevgenyíj
Primakov váltotta fel, már, mint az új speciális szolgálat feje, azután Vjacseszlav
Trubnyikov került sorra-, aki Primakov első helyettese volt. Abban az időben
mindannyian a hírszerzés „keleti” irányának képviselői voltak: Sebarsin nem
egy évet töltött Indiában és Iránban, Trubnyikov – Indiában, Bangladesben,
Nepálban és Pakisztánban, Primakov – a Közel-Keleten. Az SZVR igazgatójának helyettesei is azonos gondolkodású csapatot képeztek. Sőt, még az SZVR
igazgatója mellett működő tanácsadói csoport vezetője, Vagyim Kirpicsenkó is
szolgálata során bejárta a Közel-Kelet és Észak-Afrika minden országát.
Minden megváltozott 2000. májusában, amikor Vlagyimir Putyin kinevezte az SZVR új igazgatóját. Szergej Lebegyev, teljesen más irány képviselője.
Elégséges annyit mondani, hogy Putyinnal Lebegyev még az NDK-ban ismerkedett meg, ahol az utóbbi a Potsdamban lévő rezidentúrát vezette, az igazgatói
posztra pedig az SZVR hivatalos képviselője Washingtonban beosztásból került.
Szergej Lebegyev első helyettese Vlagyimir Zaversinszkij lett 2000. novemberében, aki szintén hosszú ideig szolgált az NDK-ban.
Ennek megfelelően, a hírszerzésben végbement az elitváltás (a Kelet szakértők helyére „nyugatiak” érkeztek), ami általában a prioritások megváltozását is
jelenti.
Nem telt el egy év sem, hogy a változások az SZVR politikájában szemmel láthatóvá és beavatatlanná váltak. Az amerikaiak 2001-ben ötven diploma*

Forrás: www.agentura.ru

160

tánkat utasították ki. Ilyen méretű botrány nem volt 1985 óta, amikor Nagy-Britanniából a Szovjetunió követségének 31 munkatársát utasították ki. Az után
a német kémelhárítás speciális jelentésben jegyezte meg, hogy Németországban
az orosz hírszerzők száma jelentősen megnőtt, Tony Blair pedig barátilag figyelmeztette Putyint, hogy az angolok előtt ismert az SZVR növekvő aktivitása.
A 2001. szeptember 11.-i terrorcselekmények, úgy tűnt, elég erős argumentumok voltak arra, hogy mégis csak átcsoportosítsák a hírszerzési erőforrásokat a kémkedésről Európában és az USA-ban a terrorizmusra. Ám ez nem
következett be.
Mi több, a terrorcselekmények után Putyin Bushnak szóló telefonhívásai
ellenére, hírszerzőink a hidegháború szellemében folytatták a játékok, amikor a
két szuperhatalom nem szégyellte felhasználni egymás ellen a kétes rezsimeket.
2003. április 13.-án egyszerre több brit és amerikai újság hozott nyilvánosságra adatokat az orosz hírszerzésnek Irak speciális szolgálataival való kapcsolatáról, melynek bizonyítékait Bagdadban fedezték fel. A Muhabarat (iraki
hírszerzés) elhagyott épületében tanúsítványokat találtak, amelyek arról tanúskodnak, hogy az iraki hírszerzés munkatársai tanfolyamokat végeztek az „SZVR
speciális oktatási központjában”. Sőt, ezek ott szeptemberben részesültek oktatásban, pontosan az USA hadsereg támadásának előestéjén, amikor már előre
megmondható volt az amerikai tengerészgyalogosok megjelenése Bagdadban és
azonnal léthatóvá a „szégyenteljes kapcsolat” a Szaddam rezsimmel.
A nyugati újságírók hamarosan a dokumentumok egész gyűjteményét
fedezték fel, amelyek tanúskodtak az iraki és orosz speciális szolgálatok szoros
kapcsolatáról – Tony Blair és Silvió Berlusconi tárgyalásairól szóló jelentéstől
az újévi üdvözlőlapok gyűjteményéig, amelyeket a speciális szolgálatok vezetői
küldtek egymásnak.
Ez a botrány hosszú idő után közvetlenül érintette a Külső Hírszerző
Szolgálat reputációját. A következmények jól ismertek – Oroszország esélye,
hogy ebben az országban megkapja a kőolaj lelőhelyek kitermelésének
szerződéseit, a nullával vált egyenlővé.
Ezzel egy időben, Európában és az USA-ban mind többet beszéltek az
orosz kémkedés növekedéséről. A brit kémelhárítás a MI5 2004. októberben
jelentést készített, melyet az orosz speciális szolgálatok Nagy-Britanniában való
aktivitásának növekedésének szenteltek. Az SZVR 18 munkatársáról és a GRU
mint minimum 14 ügynökéről volt szó. Mint azt akkor a biztonsági problémák
tekintetében a világ legelismertebb folyóiratának, a Jane's Intelligence Digest
szerkesztője Alex Standes kijelentette: „Figyelemmel kísérjük a Nagy-Britanniába küldött diplomaták számának stabil növekedését. Amennyiben megnézik a
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dossziét, láthatják, hogy e személyek többsége kapcsolatban áll az SZVR-rel.
Putyin határozottan bővíti a hírszerzés szisztémáját, amelyet Jelcin idején
hagytak leépülni”.
A „Time” magazin 2005. februárban írta, hogy az USA speciális szolgálatai nyugtalanok az orosz hírszerzők számának növekedése miatt, akik annyian
vannak, ahányan a hidegháború éveiben. Ugyan abban a hónapban a német
„Focus” magazin tájékoztatott, hogy Németország kémelhárítását ugyan ez a
probléma nyugtalanítja. Egyidejűleg az orosz kémek számának Európában a 80as évek szintjére történt növekedését hangsúlyozta az olasz sajtó is.
Mivel ebben a helyzetben nehéz az orosz hírszerzés elleni megrendezett
kampányról beszélni, a nyugati országok elleni kémkedés, mindent egybevetve,
prioritás marad az SZVR számára.
Ezzel együtt, senki nem vitatja, hogy a terrorizmus ma Oroszország számára lényegesen komolyabb veszélyt jelent, mint a Nyugat. Mindemellett nem
titok, hogy a terroristák, alapvetően, a világ teljesen más térségében élnek.
Az orosz diplomaták kiutasításának krónikája 2000.-től:
- 2000. január – a lengyel KüM kilenc orosz diplomatár nyilvánított
„persona non grata”-nak, azzal vádolva őket, hogy „aktív hírszerző
tevékenységet” végeznek.
- 2000. augusztus – Észtország hatóságai kettő orosz diplomatát utasítottak ki diplomata státusukkal nem összeegyeztethető tevékenységgel
vádolva őket.
- 2001. március – Az USA 50 orosz diplomatát utasított ki
- 2002. március – Japánból idő előtt volt kénytelen hazatérni a kereskedelmi képviselet munkatársa. A japán kémelhárítás dokumentumokat
készített arról, hogy mint a GRU tisztje titkos információkat igyekezett
szerezni vadászgépekről.
- 2002. november – Svédország kettő orosz diplomatát utasított ki ipari
kémkedéssel gyanúsítva őket.
- 2004. február – Litvánia hatóságai három orosz diplomatát utasítottak
ki az országból. A kiutasítás indoka – kémkedés
- 2004. március – Észtország Külügyminisztériuma megerősítette az
Orosz Föderáció kettő diplomatájának kiutasítását azért, mert „az
Európai Unió és a NATO bővítésére vonatkozó információkat
gyűjtöttek”.
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- 2004. április - Lettország kiutasította az OF követségének titkárát,
Peter Urzsumovot a „NATO struktúrákról szóló információk megszerzésének kísérlete miatt”.
- 2004. május – Szlovákiából kiutasították az orosz követség munkatársát a diplomata státussal összeegyeztethetetlen tevékenység miatt
- 2005. április – Visszahívták az OF Hamburgban lévő konzulátusának
munkatársát, Alekszandr Kuzmint, a kémtevékenység vádja miatt
- 2005. június – Japánból visszahívták az OF kereskedelmi képviseletének munkatársát. Elutazása kapcsolatban állt a Toshiba vállalat
munkatársának Oroszország javára végzett kémkedés vádjával.

OPERATÍV KÉMELHÁRÍTÁSI IGAZGATÓSÁG

Counterintelligence Field Activity - CIFA*

A Pentagon szervezeti egysége, melyet 2002. február 19-én hoztak létre a
védelmi miniszter direktívája alapján. Fő feladata – „az erőszakszervek védelme”: a potenciális fenyegetések figyelemmel kísérése, az országon belül a
katonai objektumok és személyi állomány elleni lehetséges terrorcselekmények
forgatókönyveinek felvázolása.
Struktúra (a direktívának megfelelően):
- Igazgató – A Director,
- A kémelhárítási fenyegetések értékelésének egyesített hivatala – The
Joint Counterentelligence Evaluation Office (JCEO),
- Kémelhárítás egyesített analitikai csoportja – The Joint
Counterintelligence Analysis Group (JCAG),
- A katonai kémelhárítás információs rendszerének program hivatala –
The Defense Counterintelligence Information System (DCIIS)
Program Office,
- Egyesített kémelhárítási akadémia – The Joint Counterintelligence
Training Academy (JCITA),
- A katonai kémelhárítás csapaterős támogató csoportja – The Defense
Counterintelligence Force Protection Response Group (FPRG).
A CIFA programjának részletei titkosak. Az NBC News decemberben
kapott az értékeléseknek egy 400 oldalas válogatását, melyekből világos, hogy a
katonai elhárítás mekkora lendülettel fogott hozzá az amerikaiak megfigyelé*
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séhez. Az értékelésben kimondják, hogy a szervezeti egység mintegy 50 háborúellenes gyűlésről és demonstrációról gyűjtött anyagokat. Ennek a szervezeti
egységnek a munkájáról elképzelést lehet alkotni azon prezentációk alapján,
melyek William Arkin, az USA szárazföldi csapatok hírszerzése elemzőjének
birtokába jutottak. Ezek alapján ítélve, a CIFA hozzáféréssel rendelkezett a
jogvédő szervek beszámolóihoz, valamint a hírszerzés információihoz. Arkin
úgy véli, hogy a CIFA-nak a belső dokumentumokhoz való ilyen hozzáférése
lehetővé teszi feltételezni, miszerint a szervezeti egység szélesíti az Internetmonitoringot és ezzel együtt minél inkább titokban szeretne maradni. A
Computer Sciences Corp. Céggel megkötött szerződés másolatából következik,
hogy a CIFA megvásárolt egy speciális biztosítási programot, amely lehetővé
teszi a kémelhárítóknak, hogy olyan álneveken jelenjenek meg a Hálón, mintha
külföldön lennének.
A The Washington Post 2005. novemberben közölte, hogy a Fehér
Háznak szándékában áll kiszélesíteni az Operatív kémelhárítási Igazgatóság hatáskörét. A jövőben, a Védelmi minisztérium feltételezése szerint, a Pentagon
kémelhárítói tevékenységének szférájába fognak tartozni a katonai és gazdasági
kémkedés, a hazaárulás, a szabotázs eseteinek nyomozása is, mind a külföldi
hírszerzések, mint a terroristák oldaláról. A Kongresszushoz már benyújtották a
Pentagonban készített törvénytervezetet, amely előirányozza az érvényben lévő
„Személyiségi jogok védelméről szóló törvény” (Privacy Act) megváltoztatását.
Ez a törvény tiltja a kormányzati szerveknek nyilvánosságra hozni az egyéneket
érintő információkat és jogot biztosít az egyénnek, megismerkedni, másolatot
készíteni, és változtatásokat eszközölni személyes ügyeikben. A Védelmi minisztérium változtatásának megfelelően a nemzetbiztonsági ügynökségek (CIA,
FBI) át fogják adni a kémelhárítóknak az USA állampolgáraira vonatkozó azon
ismereteket, amelyek kapcsolódnak a külföldi hírszerző szolgálatokhoz. A törvénytervezet kidolgozóinak szavai szerint, ez szükséges a nemzetközi terrorizmussal és a tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni harc érdekében. A Védelmi minisztérium e tervei a jogvédők tiltakozását váltotta ki. A helyzet az, hogy a
Védelmi minisztérium tevékenységét az ország területén szigorúan szabályozza
az 1878. évi „Törvény a serifek rendkívüli felhatalmazásáról” (Posse Comitatus
Act). A hadsereg Amerikában csak az ország határain kívül működhet. Jelenleg
a társadalmi szervezetek a törvény megsértésének kísérletével vádolják a
Pentagont.
A Szenátus hírszerzési bizottságának demokrata tagjai 2006. januárban
vizsgálatot kezdeményeztek a CIFA tevékenységével kapcsolatban.
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A KÉM-KŐ

Az FSZB leleplezte a brit ügynök-diplomatákat*
Oroszország Szövetségi Biztonsági Szolgálata (FSZB) egy kőnek álcázott,
legújabb elektronikus adó-vevő boldog tulajdonosa lett. Ezt hosszú ideig használta az ügynökökkel való kapcsolattartásra négy brit diplomata, akik a Secret
Intelligence Service (SIS – Nagy-Britannia Titkos Hírszerző Szolgálata, amely
ugyancsak ismert, mint – MI6) hivatásos tisztjeinek bizonyultak. A szituáció a
valódi és vélt ügynökök kölcsönös leleplezésével jellemző az orosz-brit kémháborúra. Ugyanakkor az adott esetben az FSZB azzal szembesült, hogy a
hírszerző-diplomaták egyike néhány orosz nem kormányzati jogvédő szervezet
finanszírozását felügyelte.
- Általában a kémeket a kétoldalú kapcsolattartáson fogják meg, az ügynök és a hírszerző találkozóin, - magyarázták a kémelhárítók munkájának alapismereteit az „Izvesztyijának” az FSZB Társadalmi kapcsolatok központjában
(FSZB COS). – Ám sokaknak lehetősége van külföldre utazni és az ügynök által
gyűjtött információk átadása ott történik. Ugyanakkor az ügynökök egy része
nem utaztatható (pl,: államtitok birtokában lévő munkatárs), vagy az információ
„forró”. Ekkor a kém kénytelen az ügynökkel itt találkozni, „élőben”. Az ilyen
találkozó alkalmával lehet „felfedni” az ügynököt.
Azért, hogy ez ne történjen meg, a britek egy új know-how találtak fel: a
kapcsolattartás új fajtáját. A berendezés, melyet kőnek álcáztak, nem követeli
meg azt, hogy egyáltalán megközelítsék. Kettő perc rádiókapcsolat 20-25 méter
távolságból (ilyen közelségben a lehallgatás gyakorlatilag lehetetlen –
„Izvesztyija”) – és az ügynök, aki beépített adó-vevővel rendelkező pocketbook-kal van ellátva, leadja az információt és megkapja computerére az
instrukciót. Kémkedési célokra alkalmazni az elektronikus postát (e-mail) –
ugyan az, mint az özönvíz előtti rádió adó-vevő. Modern technikával a forrás
azonnal felfedhető.
A kb. 40 cm méretű, észrevehetetlen kockakő váltotta fel az angoloknak a
klasszikus „bisztróban való találkozót” és az út menti oszlopokban a „rejtekhelytöltést”. A kő feltalálási helyének kiszűrésére az FSZB-ben csak a négy
diplomata – a követség irattárosai-titkárai Andrew Flamming (nem keverendő
Jan Flamminggel a James Bondról szóló regények szerzőjével) és Crestopher
Pers, a SIS hivatalos oroszországi képviselőjének helyettese Paul Crompton és a
követség másod titkára Mark Dow – mozgási útvonalainak hosszas tanulmányozása után voltak képesek. „A brit hírszerzés a legtehetségesebb fiataljait
*

Forrás: www. izvestia. ru.

165

küldi hozzánk” – mondják büszkén az FSZB-ben. Azután a kő, valószínűleg,
tönkre ment, és a britek egyike igyekezett azt egy jól irányzott rúgással megjavítani. A javítás nem sikerült és Dow begyűjtötte a követ. A kémelhárítók
szektorokra osztották Moszkvát és néhány hónap multán, megtalálták a második
követ. Mellette letartóztattak egy orosz állampolgárt (vele a vizsgálók foglalkoznak), aki már beismerő vallomást tett.
Az FSZB figyelmét nemcsak a brit hírszerzési gondolkodás technikai
eredményei vonták magukra, hanem az a tény is, hogy a diplomata-hírszerző
Mark Dow felügyelte a Britannia Külügyminisztériuma mellett működő bizonyos Globális lehetőségek Alapítványt. Dow, állítják a beszerzett információk
alapján az FSZB-nél, nem kevés pénzt utalt át néhány orosz nem kormányzati
szervezet számlájára. Az FSZB COS-nál bemutatták azt a fénymásolatot, ahol a
nagy összegű fontsterlingek alatt Mark Dow aláírása állt. A címzettek – Moszkvai Helsinki Csoport (MHCS), „Eurázsia” alapítvány, egy sor más nem kormányzati szervezet.
- Több speciális szolgálat igyekszik felhasználni céljai érdekében a nem
kormányzati szervezetek lehetőségeit, - mondják az FSZB-ben. – Mi eddig szinte nem foglalkoztunk a nem kormányzati szervezetekkel, ám most megkülönböztetett figyelem tárgyává válnak. Amennyiben bizonyítható lesz a bűnös kapcsolat – az ügybe belép az igazságszolgáltatás. Ám néha a hírszerzők „sötéten”
foglalkoztatnak ügynököket. Dow néha, mint az alapítvány munkatársa mutatkozott be, és nem a követségé, amit jogilag nem tehetett volna meg. Valószínűleg azért tette ezt, hogy ne riassza el beszélgetőpartnerét a kontaktus kialakításától.
Nagy-Britannia Külügyminisztériuma nyilatkozatban cáfolta, hogy köze is
lenne bármiféle törvénytelen tevékenységhez Oroszországban, a SIS oroszországi hivatalos képviselője az FSZB vezetésével való találkozón szintén elutasította a nem kormányzati szervezetek finanszírozására vonatkozó kérdés kommentálását. Ami jellemző, a brit hírszerzés jelenlegi vezetője 1994-ben, amikor
annak képviselője volt Moszkvában, hivatalosan kijelentette, hogy Nagy-Britannia felhagyott az ügynöki munkával Oroszországban. Azóta már három alkalommal lepleztek le brit ügynököket.
A Moszkvai Helsinki Csoport vezetője, Ludmilla Alekszejeva kijelentette,
hogy a brit kémekkel kapcsolatos botrány – nyomásgyakorlás a jogvédőkre. Közölte, hogy személyesen nem ismeri Mark Dow-t, de a csoport valóban kapott
pénzügyi támogatást a brit követségtől két évvel ezelőtt az Essex grófság egyeteme által megrendelt, az emberi jogok szférájába tartozó nemzetközi dokumentumok „metodológiájának” kidolgozására. „Még ha a pénzügyi támogatást az is
írta alá, akit kémkedéssel vádolnak, milyen kapcsolatban van ez a MHCS-tal?” –
értetlenkedik a jogvédő hölgy.
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„Hasonló műveleteket a világ összes hírszerzése folytat”
Nigel West, a brit hírszerzés területének szakértője, a World Intelligence
Review európai kiadványának szerkesztője:
- Egyenlőre mi még nem rendelkezünk minden információval arról,
hogy mi történt. Meglehetősen gyakran történhetnek provokációk – az
ügynököt az ellen használják fel, akit a hírszerzéshez való tartozással
gyanúsítanak, azért, hogy megfigyeljék felvállalja-e vele a kontaktust.
Ebben az esetben, amennyiben önnek ismerté válik, hogy még vannak a
hírszerzéshez tartozó személyek, ön a saját felderítési eszközeit azokra
összpontosíthatja. Hasonló műveleteket a világ összes hírszerzése folytat.
Izvesztyija: - Mivel végződhet a szituáció?
West: - Ha ön úgy gondolja, hogy ön ellen provokációt követtek el, mindig kísérletet lehet tenni a válaszra, ám ha önt tetten érték, úgymond, a bűncselekmény helyszínén – és az orosz fél ezt állítja, – önnek el kell fogadnia a
csapást.
Hírszerzőink a brit kémek ellen
A szovjet (később orosz) speciális szolgálatok és brit „kollégáik” szemben
állásának története sok évtizedre nyúlik vissza. A brit kormány 1971-ben 105
szovjet diplomatát utasított ki az országból. Margaret Theacher miniszterelnöksége idején további 25 szovjet diplomatát és újságírót utasítottak ki. A szovjet
hatóságok analóg módon válaszoltak. 1996-ban letartóztatásra került a 28 éves
Platon Obuhov, az orosz Külügyminisztérium munkatársa, akit az angol hírszerzés javára végzett kémkedéssel vádoltak. Speciális szolgálataink 2000. márciusban bejelentették egy, a brit hírszerzésnek dolgozó orosz állampolgár letartóztatását.
Társadalmi szervezetek, amelyek pénzt kaptak Nagy-Britannia
követségétől
1. Moszkvai Helsinki Csoport – 23. 000.-£
2. Nem kormányzati szervezet „Kínzások elleni Bizottság” – 56. 000.-£
3. Nem kormányzati szervezet „A demokrácia fejlesztésének és az
emberi jogok védelmének Központja – 8. 000.-£
4. Nem kormányzati szervezet „A jog és a nyilvános politika Intézet” –
25. 000.-£
5. Nem kormányzati szervezet „Cigányok jogai európai Központja” – 8.
900.-£
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6. Oroszországi Társadalmi Szervezet ”Nővérek” szexuális erőszakot
szenvedetteket segítő független jótékonysági központ” – 50. 000.-£
(Az adatok kerekítettek. Forrás FSZB OF)

NYIKOLAJ PATRUSEV: PARTNERSÉG
A BIZTONSÁGÉRT*

Az FSZB erősíti kapcsolatait külföldi kollégáival
Moszkvában sor került az OF FSZB igazgatójának Nyikolaj Patrusevnek
éves találkozójára a külföldi speciális szolgálatok, jogvédő szervek és határőrizeti hivatalok Oroszországban akkreditált képviselőivel való találkozójára. Ezt
követően a „Rosszijszkaja Gazeta” tudósítója Tyimofej Boriszov feltehette
kérdéseit az FSZB főnökének.
Rosszijszkaja Gazeta (RG): Nyikolaj Platonovics, napokban a tv-híradásokban tájékoztatást adtak a szokatlan eseményről, melyben ön is részt vett.
Igaz-e, hogy szokatlanul hangzik – a világ különböző országainak speciális
szolgálatai találkoztak és megvitatták közös tevékenységüket.
Nyikolaj Patrusev: Ez csak azért hangzik szokatlanul, mert a minden
ország speciális szolgálata, általában, nem kérkednek működésükkel. De a valóságban a kontaktus, az együttműködés, sőt, a szoros együttműködés közöttük
kialakult és kedvező eredményeket hoz. Mi több az OF FSZB tevékenységében
ez az irány folyamatosan mind jelentősebbé válik.
RG: Még is mi volt ez a találkozó? Milyen volt mérete? Hol zajlott?
Patrusev: A már tradicionálissá vált éves találkozóra az OF FSZB Kulturális központjában meghívásra kerültek a világ különböző országai speciális
szolgálatainak, jogvédő szerveinek és határőrizeti hivatalainak Moszkvában
akkreditált képviselői. Például, eljöttek az USA CIA és FBI, Kanada, Izrael,
Nagy-Britannia, Spanyolország, Európa és Ázsia más országai speciális szolgálatainak képviselői, sőt olyan földrajzilag távoli államoké is, mint Szingapúr és a
Dél-Afrikai Köztársaság. Ebben a méretben kerültek megvitatásra különböző
témák, kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdések és problémák.
RG: Kötöttek-e valamilyen megállapodásokat, aláírtak-e záródokumentumokat?
*

„Rosszijszkaja Gazeta” 2006. 01. 18.
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Patrusev: Nem, az ilyen találkozókon dokumentumokat nem írunk alá.
Ám ezek jelentősége ettől nem kisebb. Hiszen nekünk, figyelembe véve a
munka sajátosságait, szükségünk van a rendszeres találkozókra és bizalmasan
megvitatni a különböző nagyságú biztonsági problémákat. Mindent összevetve
mi kollégák vagyunk, akiknek a fő feladatai közösek – bűnözés elleni küzdelem
és saját országaink állampolgárai biztonságának biztosítása. A modern világban
az esetek többségében hasonlóak a problémáink.
RG: Nem tudná-e jóval részletesebben kifejteni a közös problémákat az
FSZB és külföldi partnereinek tevékenységében?
Patrusev: A külső fenyegetések többsége mind Oroszország mind annak
külföldi partnerei számára nemzetközi, sőt, globális jellegűek. A nemzetközi
terrorista szervezetek, szervezett bűnözői csoportok, csempészek tevékenysége,
általában, kiterjed messze a nemzeti határokon túlra. Amennyiben vesszük a
terrorizmust, akkor annak vezetői különböző országok területeit használják fel
menedékként és a fegyveresek kiképzésére. Nemzetközi jelleget öltött az
öngyilkos merénylők alkalmazása a terrorcselekmények elkövetésére, amivel
nem oly régen Oroszország is szembe került.
Vagy, mondjuk egy másik probléma. A nemzetközi terroristák általi alkalmazása a nem kormányzati szervezeteknek és alapítványoknak, hogy más országokban lévő kapcsolataiknak anyagi, pénzügyi és más támogatást nyújtsanak.
Felderíteni ezen „terrorista” pénzeknek a finanszírozási csatornáit csak úgy,
mint más bonyolult feladatokat megoldani reálisan csak konszolidált erőfeszítésekkel lehetséges.
RG: Nyikolaj Platonovics, ön azt mondta, hogy az együttműködés szoros.
De hogyan szervezett az FSZB nemzetközi kapcsolatainak jelenlegi szisztémája?
Patrusev: Oroszország FSZB 1992-től működik együtt aktívan a külföldi
speciális szolgálatokkal és jogvédő szervekkel. Elsőként a FÁK államaival
szerveztük meg a közös tevékenységet. Azután jelentek meg kontaktusaink a
távol külföld országaival.
Jelenleg az Orosz Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának szervei
a világ 64 országának 104 biztonsági szervével, speciális szolgálatával és jogvédő szerveivel működik együtt, többek között 35 külföldi állam 42 határőrizeti
hivatalával. A bizalom szintje – meglehetősen magas.
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Létrehozásra került az együttműködés normatív jogszabályi bázisa, kidolgozásra az elért megállapodások gyakorlati megvalósulását biztosító együttműködés útjai.
Az együttműködés megszervezése mind kétoldalú, mind többoldalú alapon megtörtént. Kétségtelen, hogy ma a meghatározók a kétoldalú kapcsolatok.
Ezek alapvető formái a felek megkereséseinek kielégítése, az információs anyagok cseréje, az egyeztetett és közös operatív-nyomozati intézkedések megszervezése és végrehajtása. Többoldalú alapon kidolgoztuk és megvalósítjuk a különböző államközi és hivatalok közötti programokat, többek között a nemzetközi
terrorizmus elleni harc vonatkozásában.
RG: Mely területek iránt tanúsítanak leginkább érdeklődést a külföldi
partnerek?
Patrusev: Mi jelentős érdekeltséget érzékelünk az együttműködésben a
terrorizmussal, az illegális migrációval, csempészettel – ezen belül a radioaktív
anyagok – az illegális fegyver- és kábítószer-kereskedelemmel szembeni küzdelemben, melyek bevételei igen gyakran a terrorista tevékenység finanszírozására
fordítódnak.
Ezen problémákra vonatkozó információcsere intenzitása állandóan növekszik mind a FÁK államokbeli (Azerbajdzsán, Belorusszija, Kazahsztán,
Üzbegisztán, és Ukrajna), mind az ún. távolkülföldi (Németország, Franciaország, Izrael, USA, Nagy-Britannia és Koreai Köztársaság) kollégákkal.
Partnereink szintén jelentős érdeklődést tanúsítanak a szakértői konzultációk szervezése iránt a speciális rendeltetésű antiterrorista alegységek között,
mindenekelőtt a terroristákkal tárgyalásokat folytató szakemberek. Hiszem,
hogy az ilyen együttműködés szintén fejlődni fog. Sok partnerünkkel megállapodtunk a robbantási szakértők tapasztalatcseréjéről. Meg kell említeni az olyan
kívánatos irányait is az együttműködésnek, mint a modern speciális technika
biztosítása és a szakemberek képzése.
Látjuk partnereink érdekeltségét az együttműködésben és a magunk
részéről szándékunk annak fejlesztése.
RG: Nem sérülnek-e ilyenkor nemzeti érdekeink, hiszen a külföldi speciális szolgálatoknak adatok válnak ismerté speciális alegységeink munkájáról?
Pedig a speciális szolgálatok azért speciális szolgálatok, hogy legyenek saját
titkaik. Ezzel mi a helyzet?
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Patrusev: A nemzetközi együttműködést a kölcsönös előnyök alapján
építjük. Ennél a nemzeti érdekek biztosítása számunkra alapvető feladat volt és
marad is.
Az OF FSZB külföldi államok speciális szolgálataival való együttműködése megszervezésének további fontos elvei a megállapodásoknak a nemzetközi
normáknak és a felek belső törvénykezéseinek történő megfelelése, valamint a
bizalmasság és az operativitás.
Az információcsere szigorúan a megkötött nemzetközi megállapodásoknak megfelelően történik.
RG: A külföldi partnereik miként tartják önökkel a kapcsolatot és önök
velük?
Patrusev: A világ bármely speciális szolgálatában vannak hivatalos képviselők, akik felhatalmazással rendelkeznek a kapcsolattartásra, információcserére
és megbeszélések folytatására. Az FSZB-nél erre a célra lett létrehozva a Nemzetközi Együttműködés Igazgatósága, melynek feladatai közé tartozik a kapcsolattartás a külföldi partnerekkel, valamint a nemzetközi együttműködés kérdéseinek koordinációja a szolgálaton belül.
Már említettem a külföldi államok speciális szolgálatai hivatalos képviselőit, akik Moszkvában dolgoznak. Mi kedvezően értékeljük munkájukat. Pontosan ezek a munkatársak játszanak fontos szerepet a közöttünk lévő szoros
gyakorlati együttműködés szervezésében.
Mi szintén elküldjük képviselőinket külföldre. Az OF FSZB első képviselője 1995-ben került kiküldésre Kazahsztánba, ma pedig már 31 külföldi
államban működnek: valamennyi FÁK államban és a távolt külföld 20 országában. Sőt, ezek tevékenységüket csak legális módszerekkel végezhetik, a
diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi Bécsi Konvenciónak megfelelően.
Igazolták működőképességüket az együttműködés olyan formái is, mint a
közös kollégiumi ülések a belorusz KGB-vel és az OF FSZB vezetésének kétoldalú tanácskozásai más partnerekkel egy sor FÁK államból (Örményország
SzNB, Kazahsztán KNB, Moldávia SzIB, Üzbegisztán SzNB, Ukrajna SzB).
RG: Ön beszélt a kétoldalú kapcsolatokról, de vannak e példák a
többoldalú együttműködésre?
Patrusev: Legelőszőr a többoldalú együttműködés a FÁK keretében valósult meg, ahol megalakult és funkcionál a FÁK tagállamok biztonsági szervei és
speciális szolgálatai vezetőinek Tanácsa (SzOBR).
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2005-ben az OF FSZB delegációja részt vett a „Közép-Ázsiai Együttműködés” Szervezete tagállamai speciális szolgálatai, jogvédő szervei és államhatár
őrizeti struktúrái vezetői Értekezletének két ülésén. Ez egy új momentum
munkánkban, és az Eurázsiai Együttműködés és a Közép-Ázsiai Együttműködés
egyesítéséről szóló döntés meghozatalával kapcsolatosan 2006. évben Oroszország Külügyminisztériumával szorosan együttműködve időben meg kell határoznunk ennek a tanácskozásnak a formátumát.
RG: Az FSZB-nek a legszorosabb kapcsolatai, mint ön mondta, a FÁK
országos kollégáikkal van. Ez érthető, hiszen népeinket régi barátság egyesíti,
összekötik a közös történelem, kultúra, a jó szomszédság és a megértés. Ám
Oroszország kapcsolatai a Közösség egyes országaival, különösen az utóbbi
időben jóval hűvösebbekké váltak, hogy finoman fejezzem ki magam. Nem
figyelhető-e meg krízis a SzOBR-ban?
Patrusev: Emlékeztetem, hogy ez a Tanács a FÁK országok államfőinek
döntése alapján került létrehozásra 1997-ben. Nem véletlenül pontosítom az
évet. Aki emlékszik, Oroszország számára az volt a legválságosabb. Akkoriban
nagyon sokan beszéltek még az ország szétesésének veszélyéről is. És ennek
ellenére más országbeli kollégáink szükségesnek vélték egy ilyen felelősségteljes megállapodás megkötését.
Ma a SzOBR – a FÁK speciális szolgálatai együttműködése megszervezésének reális mechanizmusa az egyes országok és a Közösség egésze biztonsága
biztosításában. Sőt a Tanács tagjai kizárólag a speciális szolgálatok első
emberei.
A SzOBR keretében elért megállapodások már a gyakorlatban valósulnak
meg. Például, 2004. májusban a Tanács 16. ülésén határozatot fogadott el
áttekinteni a saját nemzeti törvénykezésnek megfelelően a lehetőségét egy sor
szervezet terroristának történő nyilvánításának és tevékenységük betiltásának
saját területükön.
Ugyancsak meg kell jegyezni, hogy a Tanács tevékenységének jogi alapja
megengedi, hogy munkájában ne csak a FÁK államok speciális szolgálatai
vegyenek részt, hanem más országok is. Például, a SzOBR utolsó, Jaltában
tartott ülésén megfigyelői minőségben részt vettek Németország, Spanyolország,
Olaszország és Franciaország speciális szolgálatainak képviselői.
A Tanács legnagyobb vívmánya, hogy ez alatt az évek alatt megerősödött
a kölcsönös bizalom a speciális szolgálatok között, az általuk hozott döntések
pedig átültetésre kerülnek a gyakorlatba az operatív alegységek tevékenységében. És a legfontosabb – vannak konkrét, reális eredmények. A SzOBR 2005-

172

ben lezajlott soros ülése ismételten igazolta annak életképességét és hatékonyságát. Ebben az évben Dusambéban lesz majd a Tanács 20. ülése.
RG: Mint ismeretes a FÁK államok által létrehozásra került egy olyan
kollektív szerv, mint az Antiterrorista Központ. Nem a SzOBR funkcióinak
duplikálása-e ez?
Patrusev: A FÁK Antiterrorista Központja, röviden ATC, 2000-ben jött
létre a FÁK államfők döntése alapján. Maga a létrehozás tanúskodik az együttműködés elmélyüléséről államaink között konkrét területen – a nemzetközi terrorizmus elleni harcban. ATC végzi a beérkező információk elemzését és korszerűsíti az együttműködés jogszabályi bázisát, rendelkezik specializált adatbankkal, előkészít és lefolytat különböző gyakorlatokat. Az ATC kirendeltséggel
rendelkezik Biskekben is.
ATC a FÁK végrehajtó bizottságának végrehajtó szerve. A SzOBR irányítása alatt működik, melynek felhatalmazásai és funkciói szélesebbek.
RG: Miként fejlődik az együttműködés a távol külföld államai speciális
szolgálataival és jogvédő szerveivel?
Patrusev: Itt, a kétoldalú kapcsolatok mellett, felhasználásra kerülnek az
együttműködési mechanizmusok a „G-8” keretében, az ENSZ, az EU és
EBESZ, a Sanghaji Együttműködési Szervezet és annak Regionális antiterrorista
szervei (RATASZ SOSz), az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés,
a Dél-kelet Ázsiai Asszociáció, a Kaszpi–Fekete-tenger régió államai és más
regionális struktúrák intézményei.
Az Oroszországnak a „G-8”–ban való elnöklésével összefüggésben, ebben az évben az OF FSZB-nek szándékában áll aktívan részt venni a kapcsolatok fejlesztésében a partnereinkkel a „nyolcak” között a terrorizmussal és más
bűncselekményekkel szembeni közdelemben. A gyakorlati munka ebben az
irányban már folyik.
Mi kedvezően értékeljük a Balti-tenger államai Tanácsa tagországai kormányfői személyes képviselőinek Csoportjában (G SzGBM) a szervezett bűnözés elleni harc vonatkozásában folytatott együttműködést. Az OF FSZB részt
vesz annak az illegális kábítószer-kereskedelem és az illegális migráció elleni
küzdelemre vonatkozó projektjeinek megvalósításában. Mi elégedettek vagyunk
azzal, hogy az SzGBM tagországainak többsége 2004-ben belépett az EU-ba, a
Balti-tenger országai jogvédő szerveinek meglévő együttműködési struktúrái
megmaradtak. A csoport mandátuma 2008-ig meghosszabbításra került.
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RG: Ön említette a Sanghaji Együttműködési Szervezetet (SOSz). Nem
tudna-e részletesebben beszélni az FSZB részvételéről e szervezet munkájában?
Patrusev: Mi nagy figyelmet fordítunk a munkánkra ebben a szervezetben. Az utóbbi időben egy sor újállam fejezte ki kívánságát, hogy valamilyen
formában részt vegyen a szervezet tevékenységében és ez, természetesen, szélesíti e szervezet lehetőségeit. Ide belépett Üzbegisztán, és erre vonatkozó nyilatkozatot juttatott el India, Pakisztán, Mongólia és Irán. Deklaráció formájában
fejezte ki érdekeltségét a SOSz tekintetében Belorusszia. Megnőtt a SOSz
Politikai súlyának tekintélye is, különösen annak Regionális Antiterrorista
Struktúrájának (RATSZ) Taskentben történt létrehozását követően.
Szeretném felhívni a figyelmet a szervezet tevékenységének gyakorlati
irányultságára. Kidolgozásra került és a közeljövőben aláírásra a SOSz tagállamai által a Megállapodás a területükön az antiterrorista intézkedések végrehajtásának rendjéről. A RATSZ keretében adatban jön létre a szervezetekről és
személyekről, akiknek közük van terrorista tevékenységhez. Aláírtuk az együttműködési Megállapodást az illegális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemről. Pontosan ezért a SOSz keretében végrehajtott intézkedések vonzóak mind
számunkra, mind más országok többsége számára. De a legfontosabb – mindez a
biztonság erősítését szolgálja a Közép-Ázsiai régióban és a mi déli határainkon.
RG: Mint hallottam, az együttműködés további új eleme a speciális
szolgálatok és jogvédő szervek vezetőinek a terrorizmus elleni harc problémáira
vonatkozó nemzetközi tanácskozások lebonyolítása. Nem tudná-e részletesebben kifejteni miben áll, lényegét tekintve, az újdonsága az együttműködés e
formájának?
Patrusev: Az ilyen jellegű tanácskozások rendszeres lebonyolításának javaslatával először négy évvel ezelőtt éltünk. És ma az együttműködés e formáját
már a „speciális szolgálatok vezetőinek klubjának” lehet nevezni. Az ebben való
részvétel sok partnerünk számára tradicionálissá vált. Sőt, évről évre emelkedik
ennek a nemzetközi fórumnak a szintje. Amennyiben az első tanácskozáson 38
ország 49 speciális szolgálata vett részt, úgy a 2005.-ben Novoszibirszkben
megtartott negyedik tanácskozáson a világ 50 államának 75 speciális szolgálati
vezetője.
Szeretném különösen kiemelni, hogy a tanácskozásokon elfogadott megállapodások hozzájárultak a speciális szolgálatok gyakorlati együttműködéséhez.
Például, 2004. augusztusban, Athénban, a Nyári Olimpiai Játékok biztonságának
biztosítása során, a tanácskozás képviselői, többek között az OF FSZB is, részt
vettek a Játékok biztonságának biztosítására alakult operatív törzsben. Ez lehetővé tette a partnereknek reális idő rezsimben kicserélni a figyelmet érdemlő
információkat és tanulmányozni az operatív helyzetben végbemenő változáso174

kat. A görög kollégákkal történt megállapodás szerint az FSZB tűzszerész
laboratóriuma állandó készenlétben állt és szükség esetén kész volt rendkívül
rövid időn belül Görögországba repülni.
Ugyanilyen munka folyt Pusanban az ATESz fórumán. Jelenleg együttműködés folyik a tanácskozás munkabizottságának az olasz partnerekkel Torinóban a 2006. évi Téli Olimpiai Játékok biztonságának biztosítása érdekében.
A Novoszibirszkben 2005. márciusban megtartott negyedik tanácskozáson elfogadott döntések értelmében megkezdődött a munka egy hosszú távú
projekten – a terrorista tevékenységről szóló adatbank létrehozásán.
A novoszibirszki tanácskozás sajátossága volt az is, hogy azon részt
vettek az ENSZ Biztonsági Tanács Terrorizmuselleni Bizottságának képviselői.
Jóleső érzéssel jegyzem meg, hogy tevékenységünk kedvező értékelést kapott a
bizottság részéről. A tanácskozásnak az ENSZ Biztonsági Tanácsa Terrorizmus
elleni Bizottságában történt bemutatkozásán 2005. decemberben a bizottság
képviselője kijelentette, hogy „az OF FSZB a maga nemében egyedülálló helyet
foglalt el a nemzetközi erőfeszítésekben, melyek a terrorizmus elleni harcra
irányulnak és elősegítik a speciális szolgálatok együttműködést ebben a
szférában a többoldalú szinten”.
RG: Ez azt jelenti, hogy e tanácskozások lebonyolítása, mint a több oldalú
együttműködés egyik formája, fejlődni és szélesedni fog?
Patrusev: Ma már lehet beszélni a speciális szolgálatok vezetői tanácskozásának folyamatos átalakulásáról állandóan működő struktúrává. Nő az érdeklődés ez iránt a forma után a speciális szolgálatok részéről, többek között az
iszlám világ országai, melyek korábban ennek munkájában nem vettek részt.
Egyébként, a következő tanácskozás ebben az évben, Kazanyban lesz, egy sor
iszlám állam speciális szolgálata vezetőinek részvételével.
RG: Mely irányokban várják a legnagyobb haladást a külföldi partnerekkel történő együttműködésben?
Patrusev: Bonyolult, állandóan változó körülmények között élünk és a
biztonsági fenyegetések sokoldalú jelleget hordoznak. Éppen ezért nem kellene
az együttműködés kereteit a terrorizmus elleni harcra szűkíteni.
Mint ahogyan azt már említettem a partnereink részéről érdeklődést tapasztalunk az együttműködés más területein is. Például, számítok az együttműködés fejlődésére a magas technológiák szférájában. Ezen a területen a FSZBnek jó kapcsolatai alakultak ki Franciaország, Németország, USA és Kína speciális szolgálataival. Ezen kívül, az együttműködés fontos iránya marad az
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illegális migrációval, csempészettel, többek között a radioaktív anyagok, az
illegális fegyver- és kábítószer, elleni küzdelem.
A gazdaság biztonság biztosításának és a gazdasági bűncselekmények
elleni tevékenység keretei között a külföldi partnereinkkel együtt szándékozzuk
megvalósítani az operatív biztosítását a nagy közös projekteknek. Például, részt
veszünk majd az észak-európai gázvezeték projekt biztonságának biztosításában.
Közös feladatunk – megvédjük a projektet a bűnöző elemektől, az ellenérdekelt
konkurensektől, és ami fontos, segíteni annak minél gyorsabb megvalósulását.
Ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy az OF FSZB-nek szándékában
áll felhívni a partnerek figyelmét olyan problémákra, mint a világ energiahordozói szállítása infrastruktúrái és útvonalai biztonságának biztosítása. Véleményünk szerint, ma még nem fordítunk elég figyelmet ennek a problémának. Bár
sok országban történtek terroristatámadások az olaj- és gázvezetékek, az energiahordozók más szállítási objektumai ellen.
RG: Ha a gyakorlatot vesszük, miként realizálódnak a partnerekkel elért
megállapodások?
Patrusev: Állandóan szélesedik a gyakorlata az egyeztetett műveletek végrehajtásának. Például, Ciprus speciális szolgálataival közösen végrehajtott művelet eredményeként országunkba visszatért 74 db, XVII-XIX. századi orosz
mesterek által készített ikon, melyeket Karácsony előestéjén átadtunk az orosz
pravoszláv egyháznak. Az ikonokat átvéve, II. Alekszej pátriárka köszönetet
mondott az OF FSZB munkatársainak áldozatos munkájukért melyet az orosz
történelmi és művészeti örökség megőrzése érdekében végeztek.
Fejlődik az együttműködés a bűnügyek nyomozásában is. Például, 2005.
juniusában Franciaország terrorizmus elleni harc koordinációs kérdéseiben illetékes speciális bírája, Jean-Louis Bruguiere-nek nyújtottunk segítséget az OF
FSZB vizsgálati fogházában, őrizetben lévő Algériából származó K. Burhalia kihallgatásához. Burhalia szerepelt a Bruguiere által kezdeményezett büntetőeljárásban, melynek tényállása szerint 2002. végén Párizsban vegyi-anyag felhasználásával terrorcselekmény szervezésére tett kísérletet az „Al-Qaida” egyik
sejtjével. A közelmúltban a francia fél biztosított lehetőséget az OF FSZB
képviselőinek kihallgatni a Párizsban vizsgálat alatt álló iszlamistákat az un.
„csecsen sejtek” ügyében.
Megjelennek az együttműködésnek teljesen új elemei is. Mint emlékeznek, 2003-ban az USA FBI-al és Nagy-Britannia SIS-vel közös, az „Igla”
légvédelmi rakétakomplexum „ellenőrzött szállítás”-ának módszerével végrehajtott művelet eredményeként letartóztatására került Nagy-Britannia állampolgára
H. Lackhan. A hazai tömegtájékoztatási eszközök elég széleskörűen írtak erről a
tényről. Ám a bírósági eljárást, amely tavaly nyáron zajlott, a sajtóban gyakor176

latilag nem kapott hangot. Pedig Newarcban, New-jersey állam, a bíróság előtt
az ügy tanújaként gyakorlatunkban először jelent meg az OF FSZB munkatársa,
ami segített bebizonyítani a vádlott bűnösségét. Az amerikai bíróság 47 év
börtönre ítélte.
RG: Van-e együttműködés a külföldi speciális szolgálatokkal az ÉszakKaukázusban a terrorizmus elleni műveletek végrehajtásában? Alá lehet-e ezt
támasztani konkrét példákkal?
Patrusev: Igen. Itt is fejlődik az együttműködés. Azerbajdzsáni, kazah,
grúz és üzbég kollégákkal közösen végrehajtott intézkedések eredményeként
letartóztatásra és Oroszországba kitoloncolásra kerültek a nálunk terrorista jellegű súlyos bűncselekmények miatt körözött Dekkusev, Krümsahmalov, Iskildin,
Zeusev, Gaszanov, Kusagov, Hatujev, Csagilov és sokan mások. Megszakítottuk
a tevékenységét egy sor nemzetközi terrorista szervezetnek, amelyek támogatták
a terroristákat és szélsőségeseket a Csecsen Köztársaságban, bezárásra kerültek
információs központjaik Azerbajdzsánban és Lengyelországban. Részünkről
kitoloncoltuk Grúziába, Üzbegisztánba és Azerbajdzsánba ezen országok
állampolgárait Csicsiasvilit, Norovot, Ubajdulajevet, Humajevet, Mojdinovot,
Gamzajevet és másokat, akik a bűncselekmények elkövetése után Oroszország
területén rejtőztek el.
Kiadják nekünk a bűnözőket nem csak a FÁK országokból, de a nyugati
államokból is. Az elmúlt év júniusában Svédországból kitoloncolták Oroszországba Mussza Iszajevet, aki ellen az OF Legfőbb Ügyészsége nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Bujnakszkban 1995-ben történt támadásban való részvétellel kapcsolatosan. A kiadatás szigorúan a nemzetközi jogi normáknak megfelelően zajlott le az OF FSZB és Svédország hivatalos képviselőinek, az
Interpol Orosz és Svéd Nemzeti Irodái képviselőinek, valamint Svédország igazságügyi minisztériumának képviselőjének részvételével. Belgium rendőrségével
és az Interpollal együttműködésben az Orosz Föderációba került kitoloncolásra
Sztehnovszkij, akit G. V. Sztaravojtovával, az Állami Duma képviselőjével kapcsolatos terrorcselekmény elkövetésében való részvétellel gyanúsítanak.
Még egy a közelmúlt példáiból. Az FSZB erői által került letartóztatásra
egy nagyon veszélyes bűnözői csoport, amely Azerbajdzsán területén tevékenykedett. A bűnözők, akik között megtalálhatók voltak a jogvédő szervek
munkatársai is, embereket raboltak, pénzt zsaroltak ki tőlük és gyilkoltak.
Leleplezésük után sokan közülük a nyomozás elől Oroszországban rejtőztek el,
ám egyeseket közülük már letartóztattunk és hazatoloncoltunk.
Vagy, mondjuk, a szintén nem nyilvános eset, amikor Grúzia és Örményország határán letartóztatták Dadajan orosz állampolgárt. A bűnöző radioaktív
anyagokat próbált átcsempészni a határon.
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RG: Nyikolaj Platonovics, miként valósult meg az együttműködés a
külföldi partnerekkel a Dubrovkán és Beszlánban történt tragikus események
alkalmával?
Patrusev: Az OF FSZB-nél egy törzs működött a külföldi partnerek tájékoztatására – sajtótájékoztatókat tartottunk számukra, melyek során operatívan
és objektíven mutattuk be a szituáció alakulását. Egy sor külföldi speciális szolgálat kész volt gyakorlati segítséget nyújtani. Többek között sokan ajánlották fel
a szükséges információk ellenőrzését adatbázisaikban. Egy sor külföldi speciális
szolgálat képviselője utólag látogatást tett Beszlánban az események helyszínén.
Partnereink ilyen reakciója a Dubrovkán és Beszlánban történt eseményekre hozzájárult az együttműködésünk elmélyüléséhez a nemzetközi terrorizmus elleni harc vonalán.
RG: Vagyis, most nem csak Oroszországban, hanem más országokban is
elkezdték megérteni, hogy Oroszország a Kaukázusban, ezen belül Csecsenföldön nem csak a szeparatizmussal került szembe, hanem a nemzetközi
terrorizmussal is?
Patrusev: Lassacskán megértik ezt.
Ugyanakkor, alá szeretném húzni, mi egy soknemzetiségű polikonfesszionális Oroszországban élünk és meggyőződésünk, hogy kategorikusan megengedhetetlen a terrorizmus bármiféle nacionalizmussal, vallással vagy kultúrával
való azonosítása. A terrorizmussal szembeni küzdelemnek egyesítenie kell a
nemzetközi közösség valamennyi tagját, és katalizátora kell legyen az új
kihívások és fenyegetések elleni küzdelem globális rendszerének az ENSZ
égisze alatt történő létrehozásának.
Az antiterrorista küzdelemben nem lehet kettős mérce, különben az ilyen
küzdelem nem lesz hatékony. Oroszországnak és szövetségeseinek meg van
ezen alapelvre vonatkozó közös elképzelése. A terroristáknak, segítőiknek és
szponzoraiknak történő menedék és támogatás nyújtása gyakorlatilag bűncselekményeik igazolását és mi több, jutalmazását jelenti. Az ilyen lépések aláássák
az antiterrorista koalíció egységét és a kölcsönös bizalmat.
Ezzel kapcsolatosan sajnálatra méltóak a következő tények: Mind a mai
napig Nagy-Britanniában rejtőzködik Zakajev, akit komoly bűncselekményekkel
vádolnak. Az USA rejteget egy másik icskériai vezetőt Ahmadovot, aki a függetlenség harcosának álarca mögé bújik, de valójában szélsőséges és terrorista
tevékenységgel foglalkozik Oroszország területén. Nem került átadásra az orosz
félnek a külföldön rejtőzködő Nuhajev és Udugov.

178

RG: A tömegtájékoztatási eszközökben nem egy alkalommal írtak az
államtitkok védelmének problémáiról, ezen belül a különböző országok számára
közös titkoknak, például a közös tudományos kutatások és gazdasági projektek
esetén. Mi történik ennek érdekében?
Patrusev: Természetes, hogy a nemzetközi együttműködés szélesedésének
folyamatában megnő a cseréje a titkos információknak, amelyek magukba foglalják az államközi, politikai, katonai-technikai kérdéseket. Ezen kérdések vonatkozásában partnereinkkel, az Orosz Föderációval megkötött, a titkos információk védelmének szférájába tartozó kormányközi megállapodások alapján
dolgozunk. 29 ilyen megállapodás lett aláírva, közülük 9 – a FÁK tagországokkal, 17 – a távolkülföld államaival és 3 – több oldalú a FÁK, ODKB, SOSz
keretei között.
RG: Nem olyan régen a hivatal keretébe visszatért a határőrizeti szolgálat. Ám a határon, mint ismeretes, Oroszországnak sok gondja van. Az orosz
határőrök miként működnek együtt külföldi kollégáikkal?
Patrusev: A határőrizeti együttműködés ugyan csak fejlődik. Örményországgal, Belorussziával, Kazahsztánnal, Kirgíziával és Tádzsikisztánnal ez az
orosz határőröknek ezen országok területén való jelenlétével valósul meg.
Gyümölcsözően fejlődik együttműködésünk Németország, Magyarország,
Bulgária határőrizeti struktúráival, szélesednek a munkakapcsolatok Finnország,
Norvégia, Svédország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Kína, Mongólia és az USA határőreivel.
Többoldalú formátumban a kapcsolatokat a partnerekkel a FÁK tekintetében a Határőr Csapatok Parancsnokai Tanácsának, az Európai Gazdasági
Közösség tagállamaival a határőrizeti kérdések Tanácsa keretében tartjuk fenn.
Hatékonyan működik a Szövetségi állam Határőrizeti Bizottsága. Aktívan
fejlődik az együttműködése a Baltikum, a Csendes-óceán északi részének és a
Fekete-tengeri régió határőrizeti hivatali parti őrségeinek.
Szeretném megemlíteni a szélesedő együttműködést a külföldi partnerekkel, különösen Japánnal és a Koreai Köztársasággal a tengeri biológiai-erőforrások megőrzése, az orvhalászat és az orosz származású tengeri árucikkek csempészetének megakadályozása tekintetében.
RG: Számtalan kiállításon bemutatásra kerül a speciális szolgálatok nagy
mennyiségű különleges technikája. Ám a technika, valószínűleg, többségében
titkos, miként van ez – Oroszország és a Nyugat megosztja titkait ebben a szférában, úgymond a közös ügy érdekében?
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Patrusev: Mindent a megállapodások alapján. A munka a korszerű speciális technikai eszközök mintadarabjainak szállítására, a kidolgozásukkal kapcsolatos tapasztalatcserére, gyártásuk, alkalmazásuk és javításuk megszervezésére, valamint az egyeztetett operatív-technikai intézkedések végrehajtására
vonatkozóan a kölcsönös érdekeltséget képező területen kötött megállapodások
alapján valósul meg.
RG: Várhatók-e a közeljövőben valamilyen közös gyakorlatai a speciális
szolgálatoknak?
Patrusev: A gyakorlatok rendszeresek. Az utolsó, mi több igen nagy
méretű a „Kaszpi-antiterror-2005”a múlt évben volt Kazahsztánban. Ezen rész
vett a Kaszpi-tenger medencéjének valamennyi országa. Hasonló gyakorlatot
tervezünk ebben az évben is.
RG: Nyikolaj Platonovics, ön említette a káderképzésben való
együttműködést. Ez azt jelenti-e, hogy az FSZB felsőoktatási intézményeiben
külföldi hallgatók is tanulnak?
Patrusev: Igen. Egy sor nemzetközi megállapodás alapján nálunk tanulnak
hallgatók a FÁK országokból és néhány más államból. Az FSZB specializált
felsőoktatási intézményeit meglehetősen magasan jegyzik a világban. A külföldi
államoknak speciális szolgálatainak a káderképzésben történő segítségnyújtás a
nemzetközi tevékenységünk egyik alapvető iránya. Az OF FSZB minden évben,
teljes mértékben kielégíti a képzésre vonatkozó valamennyi kérelmet, ami lehetővé teszi évente biztosítani 11 ország 1000 külföldi állampolgár felkészítését.
Az utóbbi időben a munkatársak képzésére érdeklődés mutat a távolkülföld
államainak több speciális szolgálata is.
RG: Nyikolaj Platonovics, olvasóinknak olyan benyomása keletkezhet,
hogy a külföldi speciális szolgálatokkal történő együttműködésben teljesen új
tendenciák jelentek meg. De mi a helyzet a hírszerző tevékenységgel szembeni
munkával?
Patrusev: Nyilvánvaló, a külföldi speciális szolgálatok hírszerző tevékenysége elleni munkára vonatkozó alapvető feladataink megoldását folytatjuk,
de ez teljesen más téma.
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