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Nemzetbiztonsági kihívások,

nemzetbiztonsági szolgálatok

A Magyar Hadtudományi Társaság, az MTA Hadtudományi Bizottsága, a Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem és a Felderítõk Társasága Egyesület a Napjaink hadtudománya konferen-

ciasorozat keretében, 2012. május 24-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tudományos

konferenciát szervezett „Nemzetbiztonsági kihívások, nemzetbiztonsági szolgálatok” címmel.

A nemzetbiztonsági szolgálatok a rendszerváltás, de különösen 2001. szeptember 11 óta szá-

mos kihívással állnak szemben, amelyek zömében transznacionális jellegûek, ugyanakkor

több hazai sajátossággal is számolni kell. Az 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági

szolgálatokról ma már több területen nem felel meg a kihívásoknak, ezért indokolt lenne egy

új törvény megalkotása. A hazánkban jelenleg mûködõ négy nemzetbiztonsági szolgálat három

szervezet irányítása alatt mûködik, sok a párhuzamosság, kevés a koordináció. Mindez meg-

nyilvánul a szolgálatok számára a feladatszabásban, de a jelentések kormányzati szintû fuzio-

nálásában is. Ezek az indokok vezettek a konferencia megszervezéséhez és az egyes témák kijelö-

léséhez. A konferencia három panelban került megszervezésre: az elsõ panel a nemzetbiztonsági

kihívásokkal, a második a kihívásokra adott válaszokkal, míg a harmadik a nemzetbiztonsági

szolgálatokkal foglalkozott. Valamennyi panelban a szakma hazai mûvelõi, nemzetbiztonsági

szolgálatok vezetõi, egyetemi oktatók tartottak elõadást, a hallgatóság pedig véleményekkel és

kérdésekkel gazdagította az elhangzottakat. A Hadtudomány jelen számában az elhangzott

elõadások rövidített változatát tesszük Tisztelt Olvasóink számára elérhetõvé.

A konferencia elõadóinak és közremûködõinek egy része



Rövid megnyitójában prof. dr. Nagy László ny. ezredes, a Ma-

gyar Hadtudományi Társaság elnöke köszöntötte a rende-

zõ szervek nevében a konferencia elõadóit és a megjelen-

teket. Emlékeztetett a Napjaink hadtudománya címû konfe-

renciasorozattal összefüggõ szándékokra és a mai

tanácskozás elõzményeire: a 2009 februárjában A hadtudo-

mány új kutatási irányai, 2009 novemberében A hadtudomány

és a katonai mûszaki tudományok kölcsönkapcsolata, 2010 feb-

ruárjában A békemissziók, helyük a hadtudományban, nemzet-

közi és hazai jogi hátterük, és 2011 februárjában Az információs

hadviselés és a hadtudomány címet viselõ tanácskozásokra. A

mai konferencia tehát immáron a láncolat ötödik eleme. A

jelen rendezvény új vonása, hogy egyrészt a Zrínyi Miklós

Nemzetvédelmi Egyetem, mint hagyományos rendezõ-

szerv helyét e tekintetben is átvette a Nemzeti Közszolgá-

lati Egyetem, másrészt a rendezõszervek sora kiegészült a

Felderítõk Társasága Közhasznú Egyesülettel. Mai felfogá-

sunk szerint a hadtudomány sokkal tágabb területet fog át,

mint a fegyveres küzdelem. Maga a hadtudomány egyes

nézetek szerint védelemtudománnyá, mások szerint biz-

tonságtudománnyá alakul át. Az átalakulóban levõ hadtu-

dományba – felfogásunk szerint – beleilleszkedik a katonai

nemzetbiztonsági szolgálatok jellemzõ vonásainak vizsgá-

lata – hangsúlyozta az MHTT elnöke.
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ELÕADÁSOK

Kovács Zoltán

Felhõ-alapú informatikai rendszerek,

mint nemzetbiztonsági kihívás
1

Az elmúlt bõ másfél évben több, felhõ-alapú rendszerekkel foglalkozó konferenciát

tartottak kifejezetten szakemberek számára, amelyeknek két nagy tanulsága volt. Az

egyik, hogy a felhõ-alapú rendszerek egyre több funkciót, lehetõséget kínálnak, mi-

közben csökkenthetik a felhasználók költségeiket. A másik, hogy miután az iparági

szabványok nem kiforrottak vagy éppenséggel még kidolgozás alatt állnak, ezért a

szakemberek sincsenek teljesen tisztában a felhõ-alapú rendszerek csoportosításá-

val, felhasználási lehetõségeivel, veszélyeivel. Jelen írás éppen ezért a felhõ-alapú

rendszerek alapvetõ ismertetésével kezdõdik, majd bemutatja azok kihívásait a nem-

zetbiztonsági és rendvédelmi szervek kettõs szerepkörébõl szemlélve – felhasználói

és törvényes ellenõrzést végzõi oldalról egyaránt.

felhõ-alapok

A felhõ-alapú rendszerek csoportosítása kapcsán a National Institute of Standards

and Technology (NIST) Információtechnológiai Laboratóriuma (Information

Technology Laboratory) által megalkotott definíciókat célszerû alapul venni. Ezek

ugyanis ma kvázi iparági szabványnak tekinthetõek, szinte minden felhõ-alapú in-

formációtechnológiával foglalkozó cikk, blogbejegyzés az általuk felállított logikát

követi, és véleményem szerint is ez adja az említett technológia legátfogóbb rendsze-

rezését.

A NIST Információtechnológiai Laboratóriuma szerint az alábbi tulajdonságok

megléte esetén mondhatjuk, hogy felhõ-alapú szolgáltatással van dolgunk:

– Igény szerinti önkiszolgálás (On-demand self service): A felhasználók szük-

ségleteik szerint, a szolgáltatónál történõ emberi beavatkozás nélkül képesek

1 A 2012. május 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett Nemzetbiztonsági kihívások,

nemzetbiztonsági szolgálatok címû szakmai-tudományos konferencián elhangzott elõadás szerkesztett

változata.



változtatni az igényelt számítási kapacitásokat (például szerveridõ, hálózati

tárolók stb.).

– Jó hálózati hozzáférés (Broad network access): Hálózaton, szabványos me-

chanizmusokon keresztül, heterogén eszközökkel (legyen akár vékony vagy

vastag kliens, például mobiltelefonok, laptopok, PDA-k stb.) elérhetõek a

szolgáltatások.

– Erõforrás készletek (Resource pool): A szolgáltató készletezett erõforrásokat

ajánl fel a fogyasztók számára a több-bérlõs modell szerint, a fogyasztói keres-

let szerint dinamikusan kiosztva és újraosztva a fizikai és virtuális erõforráso-

kat. A felhasználó általában nem ismeri, vagy nem tudja kontrollálni a biztosí-

tott erõforrások pontos helyét, csak valamilyen magasabb szinten (például

ország, állam/megye, adatközpont).

– Teljes rugalmasság (Rapid elasticity): A fogyasztónak felkínált kapacitások

gyorsan és rugalmasan változtathatóak, fel-, és leskálázhatóak az aktuális igé-

nyek szerint, a felhasználó számára úgy tûnik, mintha korlátlan mennyiség-

ben állnának rendelkezésre.

– Mért szolgáltatások (Measured service): A felhõ-alapú rendszerek automati-

kusan, a kívánt szolgáltatások típusának megfelelõen képesek vezérelni és

optimalizálni a rendelkezésre álló erõforrásokat (például tárolás, feldolgozás,

sávszélesség, aktív felhasználói fiókok). Az erõforrások megfigyelhetõek, el-

lenõrizhetõek, használatuk pontosan mérhetõ, így biztosítva mind a használt

szolgáltatás fogyasztója és üzemeltetõje számára az átláthatóságot (pontos,

mindkét fél számára elfogadott számlázási lehetõséget).

A NIST szerint a felhõ-alapú rendszerek csoportosítása szolgáltatási és telepítési mo-

dell szerint történhet. Ahhoz, hogy egy ilyen elven mûködõ rendszert pontosan be-

sorolhassunk, szükség van a már említett két modell csoportkategóriáinak ismereté-

re is, azok fõbb jellemzõivel együtt.

Szolgáltatási modellek (Service models):

– Szoftver, mint szolgáltatás (Cloud Software as a Service – SaaS): A felhasználó

számára nyújtott képességeket a felhõ-infrastruktúrában futó szolgáltatói al-

kalmazások biztosítják. Az alkalmazások különbözõ eszközökön, vékony kli-

ens felületen, például web-böngészõn elérhetõek (ilyen például a webmail

szolgáltatás). A felhasználó néhány felhasználó-specifikus alkalmazás korlá-

tozott konfigurációs beállítási lehetõségétõl eltekintve semmilyen ráhatással

sincs a mögöttes infrastruktúrára, hálózatra, szerverekre, operációs rendsze-

rekre, a tárolás módjára, vagy akár egyedi alkalmazások képességére.

– Platform, mint szolgáltatás (Cloud Platform as a Service – PaaS): Ebben az

esetben a szolgáltató által támogatott programnyelveken és eszközökkel a fo-

gyasztó által készített, vagy megszerzett alkalmazásokat a szolgáltató telepíti

egy felhõ-infrastruktúrára. A felhasználó itt sem képes menedzselni vagy el-

lenõrizni a mögöttes felhõ-infrastruktúrát, beleértve a hálózatot, szervereket,

operációs rendszereket, vagy a tárolókat, de kontrollálja a telepített szolgálta-

tásokat és az azok fogadására szolgáló környezet konfigurációját.

– Infrastruktúra, mint szolgáltatás (Cloud Infrastructure as a Service – IaaS):

A felhasználó számára ebben az esetben olyan számítási, tárolási, hálózati és
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egyéb alapvetõ informatikai erõforrásokat biztosít a szolgáltató, amelyre, és

amelyen tetszõleges szoftvereket telepíthet és futtathat, beleértve az operáci-

ós rendszereket és alkalmazásokat. A felhasználó nem képes menedzselni

vagy ellenõrizni a mögöttes felhõ-infrastruktúrát, de kontrollálni tudja az

operációs rendszereket, tárhelyeket, telepített alkalmazásokat, és esetleg kor-

látozott ráhatása lehet a hálózati elemek (például tûzfalak) kiválasztására.

Telepítési modellek (Deployment Models):

– Magán számítási felhõ (Private cloud): A felhõ-infrastruktúra kizárólag egy

szervezet számára mûködik. Ezt akár a felhasználó szervezet, de akár egy

másik fél is menedzselheti, fizikailag lehet akár a felhasználó telephelyén,

akár azon kívül.

– Közösségi számítási felhõ (Community cloud): Ebben az esetben a felhõ-inf-

rastruktúrát több szervezet megosztottan használja úgy, hogy az egy adott

közösség közös érdekeit támogassa (például közös küldetés, biztonsági köve-

telmények, elõírások, megfelelõségi szempontok). Ezt menedzselheti akár a

felhasználó szervezet, akár egy másik fél is, fizikailag lehet akár a felhasználó

telephelyén, akár azon kívül.

– Nyilvános számítási felhõ (Public cloud): A felhõ-infrastruktúra ebben a mo-

dellben bárki (a nagyközönség vagy egy nagy [ipari] csoport) számára elérhe-

tõ, de a felhõszolgáltatást nyújtó szervezet tulajdonában van. Ez tekinthetõ

ma a legismertebb telepítési modellnek.

– Hibrid számítási felhõ (Hybrid cloud): A felhõ-infrastruktúra ekkor több, az

elõzõ modellek szerint felépülõ rendszer (magán, közösségi, nyilvános) keve-

réke. Ez esetben a felhõk megtartják egyedi jellegzetességeiket, azokat szab-

ványosított vagy szabadalmazott technológiák kötik össze, lehetõvé téve az

adatok és alkalmazások hordozhatóságát (például cloudbursting technológia

a felhõk közötti terheléskiegyenlítésre, amikor a magánfelhõben rendelkezés-

re álló erõforrások elfogynak és azokat más, tipikusan nyilvános felhõben

meglévõkkel pótolják ki.

Az alapok áttekintése után célszerû megvizsgálni, melyek azok a fõbb elõnyök (ame-

lyeket a legtöbbször meg szoktak említeni), amiért a felhasználók szívesen használ-

ják a felhõ-alapú rendszereket. Ugyanakkor hozzá kell tenni, sõt hangsúlyozni kell,

hogy ezek az elõnyök az egyes telepítési és szolgáltatási modelleknél eltérõ mérték-

ben, vagy adott esetben egyáltalán nem jelentkeznek, jelentkezhetnek. A fõbb elõ-

nyök tehát:

– Költségmegtakarítás
2

Különösen

= a jó skálázhatóság (csak azért fizetünk, amit fogyasztunk).

= Az olcsóbb fenntartási költségek (nincs szükség külön technikai személy-

zetre, azt a szolgáltató biztosítja).

– Sok fajta és széles szolgáltatási paletta. Egyre több és többfajta szolgáltatás jelenik

meg, és ma már szinte minden igény kielégítésére kínálnak a szolgáltatók

megoldásokat.

KOVÁCS ZOLTÁN: Felhõ-alapú informatikai rendszerek, mint nemzetbiztonsági kihívás

2 A költségmegtakarítás az a hívószó, amely a legnagyobb hatással van a felhõ-alapú rendszerek terjedésére.



– Helyfüggetlen. A felhõ-alapú szolgáltatások, az ott tárolt adatok bárhonnan el-

érhetõek (ahol van például internet-kapcsolat), nem kell hozzá a saját irodá-

ban ülni.

– Eszközfüggetlen. Heterogén platformon mûködõ (például Windows, iOS,

Android, Linux), heterogén eszközrendszerrel (például asztali gép, tablet,

notebook, okostelefon) használható, elérhetõk az adatok.

– Mindig friss szoftverek. A szoftverek frissítését a szolgáltató megoldja, nem kell

apparátust fenntartani az új hibajavítások, verziók megjelenésének figyelésé-

hez és teszteléséhez.

– Nagyobb rendelkezésre állás. Egy több felhasználót kiszolgáló környezetben a

szolgáltatónak több pénze, eszköze, embere stb. van arra, hogy nagyobb ren-

delkezésre állást biztosítson – egy felhasználóra vetítve olcsóbban, mintha a

felhasználó saját rendszert építene ki.

– Nagyobb biztonság. A rendelkezésre álláshoz hasonló okok miatt (több specia-

lista és ráfordítható pénz, jobb eszközök, biztonságosabb, többet tesztelt szoft-

verek stb.) nagyobb biztonságot garantálhat a szolgáltató.

NEMZETBIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK

A nemzetbiztonsági és a rendvédelmi szervek szerepe kettõs lehet. Egyrészt felhasz-

nálóként saját igényeiket elégíthetik ki az általuk meghatározott – sokszor igen

magas – biztonsági követelményeiknek megfelelõen, másrészt végre kell hajtaniuk a

jogszabályokban megfogalmazott törvényes ellenõrzést.

Felhasználói szerepkör

Az interneten a témában fellelhetõ tanulmányok, blogok sokféle megközelítésben, a

teljességre törekedve, esetleg egy-egy témakört kiragadva keresnek válaszokat, vagy

próbálnak definíciókat, tanácsokat adni a felhõ-alapú rendszerek biztonságával kap-

csolatban. Ahogyan a felhõ-alapú rendszerek meghatározásánál és kategorizálásánál

a NIST Információtechnológiai Laboratóriumának a The NIST Definition of Cloud

Computing címen kiadott tanulmánya általánosan elfogadottnak és kvázi-szabvány-

nak tekinthetõ, úgy a biztonság kapcsán a Cloud Security Alliance
SM

(CSA)

SECURITY GUIDANCE FOR CRITICAL AREAS OF FOCUS IN CLOUD COMPUTING

címû kiadványáról mondható el ugyanez.

A CSA az említett dokumentumokban a gazdasági társaságokra koncentrálva

dolgozza fel a felhõ-alapú rendszerek biztonsági kérdéseit. A nemzetbiztonsági és

rendvédelmi szervek számára – speciális helyzetükbõl adódóan – az említett doku-

mentumokat felhasználva, ám azoktól eltérõ módon csoportosítva, helyenként ki-

egészítve, módosítva érdemes ugyanezt a kéréskört megvizsgálni.

Vizsgálandó biztonsági kérdéscsoportok:

– üzembiztonsági kihívások,

– adatbiztonsági kihívások,

– egyéb biztonsági kihívások.

8 HADTUDOMÁNY 2013/1–2.
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Az említett kérdéscsoportokat a jelen írásban a teljesség igénye nélkül mutatjuk be. A

cél most sokkal inkább az, hogy egyértelmûvé váljon a kérdés komplexitása, és az,

hogy mennyi mindenre kell gondolni, mielõtt használni kezdenénk egy ilyen szol-

gáltatást.

Üzembiztonsági kihívások

Az üzembiztonság kérdése a felhõ-alapú rendszerek esetében is nagyon hasonló,

mint a hagyományos információtechnológiai rendszereknél. Azokat a jellemzõket

foglalja össze, amelyek a rendszerek megbízható, üzemszerû mûködésével függnek

össze. Ilyenek lehetnek például:

– Az elérhetõség: a felhõben tárolt adatok hozzáférhetõsége onnan és akkor, ami-

kor a felhasználó szeretné.

– A folyamatos szolgáltatás/rendelkezésre állás: szerzõdésben rögzített értékekkel

például 95%, de a szolgáltatás-kiesés nem hosszabb, mint 30 perc.

– A katasztrófa utáni visszaállítás: a szolgáltató rendelkezzen ehhez szükséges

tervvel, azt a lehetõ leggyorsabban, lehetõleg adatvesztés nélkül hajtsa végre.

– A hordozhatóság/interoperabilitás: adatok szolgáltatások áttétele egyik szolgálta-

tótól a másikhoz megoldható legyen, ha szolgáltatót kívánunk váltani.

– A redundancia: magas rendelkezésre állás biztosítása a teljes infrastruktúra és a

kapcsolódó eszközök tekintetében egyaránt.

– Az adatformátum: milyen formátumban kell adatainkat a szolgáltatóhoz eljut-

tatni és azokat milyen formátumban kapjuk vissza a szolgáltatótól a szerzõ-

dés lejártával (az adatkonverzió sok pénzbe kerülhet).

Az üzembiztonsági kérdések gyakorlatilag tisztán technikai úton kezelhetõek, ahol a

felhasználó és a szolgáltató érdekei nagyjából egybe esnek (a szolgáltató megbízható

szolgáltatást kíván nyújtani, a felhasználó pedig kapni). A biztonságos szolgáltatás

mértéke csupán pénz és megállapodás kérdése.

Adatbiztonsági kihívások

Adatbiztonsági kérdésnek tekinthetünk minden olyan tényezõt, amelyek a felhasz-

nálók adataihoz való biztonságos hozzáférés (kezelés, használat stb.), valamint az il-

letéktelen hozzáférések megakadályozása kapcsán felmerülnek. Ilyenek lehetnek

például:

– Adatszegregáció: több-felhasználós környezet lévén biztosítani kell. hogy az

egyes felhasználók csak a saját adataikhoz férjenek hozzá.

– Szolgáltatói adathozzáférés: minimalizálni kell a szolgáltató (és munkatársai) ál-

tali, a felhasználó adataihoz való hozzáférés lehetõségét, legyen szó akár a

munkájához kapcsolódó, akár szándékos (rosszindulatú) adatelérésrõl.

– Nem biztonságos vagy nem teljes törlés: meg kell oldani, hogy ha a felhaszná-

ló töröl egy adatot, az biztosan törlõdjön (a biztonsági mentések és a redun-

dáns tárolás ellenére is), mindenhonnan.

– Alkalmazásbiztonság: a használt, futó alkalmazások sérülékenységei is lehetõ-

séget teremthetnek a felhasználó adatainak illetéktelenek általi hozzáférésé-

re, ezért azokat ilyen szempontból is vizsgálni, tesztelni kell.

KOVÁCS ZOLTÁN: Felhõ-alapú informatikai rendszerek, mint nemzetbiztonsági kihívás



– Titkosítás és kulcskezelés: adataink a „felhõben” utaznak, ott tárolódnak, így

elemi kérdés, hogy azokat a védelem érdekében tikosítsuk.

– Azonosítás és jogosultság-kezelés: alapvetõ feltétel, hogy a bejelentkezõt nagy

biztonsággal azonosítani lehessen, és csak azokhoz a szolgáltatásokhoz és

adatokhoz férjen hozzá, amelyhez jogosultsággal rendelkezik.

– Virtualizáció: a virtualizált környezet kapcsán új, korábban a „hagyományos”

informatikában nem ismert támadások jelentek meg (például másik felhasználó

adatainak elérése a közös fizikai memóriából), amelyekre fel kell készülni.

Az adatbiztonság kérdésköre technikai, jogi és adminisztratív úton oldható meg.

Vannak olyan elemei, amelyek kizárólag technikai úton nem, vagy csak irreálisan

nagy ráfordítás mellett lennének megvalósíthatók (ilyen például a szolgáltató szán-

dékos adatszerzése kivédésének, vagy az adatok teljes törlésének a kérdésköre).

Az adatbiztonság kéréskörét az adatok életciklusán keresztül érdemes megvizs-

gálni, amelyet az ábra szemléltet.

Az adatok életciklusának 6 állomását biztonsági szempontból 2 fõ csoportra

bonthatjuk: az adatmozgással járó és az adatmozgással nem járó mûveletekre. (Ne

feledjük, hogy felhõ-alapú rendszerekrõl beszélünk, azaz ha a felhasználó bármilyen

aktív mûveletet végez, akkor az adatok mozgásával fog járni.) Ezt a csoportosítást

azért célszerû megtenni, mert a különbözõ szolgáltatási modellekben a felhasználó

és a szolgáltató felelõsségi körét így jobban szét lehet választani, (egy modellen belül

az adatmozgással járó mûveleteknél a felhasználónak nagyobb a felelõsségi köre,

mint az adatmozgással nem járó mûveleteknél).
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1. ábra. Az adatok életciklusa

Forrás: https://securosis.com/blog/data-security-lifecycle-2.0 (letöltve: 2012. 01. 05.)
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Egyéb biztonsági kihívások

Ebbe a kategóriába tartozik minden olyan biztonsági kérdéskör, amelyeket nem

technikai úton kezelünk, és akár egy harmadik fél bevonását is igényelheti (például

az audit). Ide soroljuk azokat a jogi garanciákat (elsõsorban a szerzõdésben foglalta-

kat, de akár a törvény szerintieket is), amelyek adott kérdésköröket egyértelmûen

rendeznek, beleértve az üzembiztonsági és adatbiztonsági kérdéseknél felmerült,

ilyen módon megoldandó feladatokat is, de az adatközpontok fizikai védelmét is.

Ilyenek lehetnek:

– Audit: ezt egy harmadik cég bevonásával kell végrehajtani, amelynek feltét-

eleit, gyakoriságát stb. rögzíteni kell a szerzõdésben.

– Hagyományos biztonság: gondoskodni kell a – felhasználó által sokszor nem is

ismert helyen, országban lévõ – adatközpontok fizikai védelmérõl is, hiszen

hiába titkosítjuk adatainkat a központig, ha oda bárki „besétál” és hozzáfér

azokhoz.

– Adatok hosszú távú elérhetõsége: garantálni kell, hogy adataink akkor is elérhe-

tõek legyenek, ha a szolgáltató csõdbe megy, vagy felvásárolja egy másik cég.

– Különféle logok és statisztikák tulajdonjoga: ezeket alapvetõen a szolgáltató készí-

ti a saját munkája okán, ám ezek is lehetnek érzékeny információk. Ezért tisz-

tázni kell, hogy a szolgáltató mire használhatja azokat.

– Szolgáltató általi szándékos adatlopás: kizárólag jogi úton kezelhetõ, de a

szerzõdéskötéskör gondolni kell erre is.

– Alvállalkozók kérdése: a szolgáltató alvállalkozókat is bevonhat a munkájába,

ám rájuk a felhasználóval kötött szerzõdések nem biztos, hogy érvényesek.

Ezt is szabályozni kell.

– Nem biztonságos, vagy nem teljes törlés: ahogy az adatbiztonságnál már szó

esett róla ez jogi kérdés is, vagy fõként így szabályozható.

Az egyéb biztonsági kategóriába tartozó kérdések kizárólag jogi úton rendezhetõk (a

jogi kérdések már önmagukban adottak, de a fizikai biztonságra vagy a 3. fél bevoná-

sát igénylõ auditra is csak jogi eszközökön keresztül lehet ráhatása a felhasználónak).

Törvényes ellenõrzési szerepkör

Ebbe a csoportba tartoznak azok az ellenõrzési formák, amelyek a klasszikus hírköz-

lési hálózatoknál már elfogadottak (például kommunikáció-ellenõrzés), és azok is,

amelyek kifejezetten számítástechnikai rendszereknél alakultak ki (például

FORENSIC):

– Adatszolgáltatás.

– Kommunikáció-ellenõrzés.

– FORENSIC.

A törvényes ellenõrzés kategóriájába tartozó kérdések technikai és jogi úton rendez-

hetõek, ám ezek pillanatnyilag a legproblémásabb kérdések. Egyrészt a jogi kapcso-

lat ebben az esetben a szolgáltató és a törvényes ellenõrzést végzõ között áll fenn

(nem pedig a szolgáltató és a felhasználó között, mint a többi biztonsági kérdésnél),

általában törvényi kötelezettség alapján. Ám amíg a hírközlési hálózatoknál egy
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kialakult, minden szereplõ által elfogadott és a demokratikus államokban hasonló

jellegû törvényekre alapozott törvényes ellenõrzésrõl beszélhetünk, addig a felhõ-

alapú rendszerek esetében nem mondható el ugyanez. Itt ugyanis sokkal inkább kü-

lönálló infrastruktúra-, alkalmazás-, és tartalomszolgáltatókról beszélhetünk, na-

gyon ritka az az eset, amikor a felhasznált infrastruktúrát és alkalmazást egyazon

szolgáltató biztosítja. Márpedig a hatályos magyar jogszabályok alapján csak ez

utóbbi esetében lenne hírközlési szolgáltatónak tekinthetõ, és így a törvényes ellen-

õrzés kapcsán együttmûködésre kötelezhetõ.

További problémát jelent annak meghatározása, hogy mit is akarunk valójában

ellenõrizni, mit tekinthetünk ma hírközlésnek. Hiszen a végeredmény szempontjá-

ból mi a különbség a között, hogy megírok és elküldök egy elektronikus levelet, vagy

megírás után a piszkozatok közé teszem, de a másik félnek megadom a postafiók el-

éréséhez szükséges felhasználó nevet és jelszót? Hiszen ez utóbbi esetében is hozzá-

fér, olvashatja ugyanazt az üzenetet. De itt még legalább a „levélszerûség” megvan, a

„hagyományos” hírközlési forma fellelhetõ. Ha a továbbítani szánt információkat

azonban egy felhõ-alapú tárhely szolgáltatónál kialakított fiókba helyezem el fájl-

ként, majd ennek adom meg a belépéshez szükséges adatait a másik félnek, akkor a

végeredmény ugyanaz: „A” felhasználótól „B” felhasználóhoz eljutott az információ.

Ez a forma azonban már „nyomokban sem tartalmaz” hagyományos hírközlést. Az

egyik legnagyobb feladat tehát, hogy pontosan meghatározzuk: mit kívánunk ellen-

õrizni és ahhoz ki kell alakítani a megfelelõ jogszabályi környezetet.

* * *

A jelenleg meglévõ jogi szabályozás hiánya a törvényes ellenõrzés kapcsán problé-

mákat okoz, vagy akár meg is akadályozhatja azt. Másrészt a felhõ-alapú technológia

meglehetõsen új, és rendkívül dinamikusan fejlõdik. Ennek okán nem beszélhetünk

még olyan kiforrott ellenõrzõ rendszerekrõl, mint amelyek például a telefónia eseté-

ben már rendelkezésre állnak.

FELHASZNÁLT IRODALOM

Kovács Zoltán: Felhõ-alapú informatikai rendszerek potenciális alkalmazhatósága a rendvédelmi szervek-

nél. Hadmérnök VI. évfolyam 4. szám. 2011. december

Kovács Zoltán: Cloud security in terms of the law enforcement agencies. Hadmérnök VII. évfolyam

1. szám, 2012. március
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Lakatos Zsolt

Az Európai Unió hírszerzésének

jelenlegi helyzete és kihívásai
1

Az Európai Unió a nemzetközi színtéren teljes jogú szereplõ kíván lenni, ezért szüksége

van idõben rendelkezésre álló, megbízható hírszerzési információkra a szükséges politi-

kai-katonai döntések meghozatalához. A szerzõ írásában bemutatja az újonnan létrehozott

Európai Külügyi Szolgálaton belül mûködõ EU Hírszerzõ Közösség fõbb szervezeteit, az

EU Hírszerzõ Elemzõ Központot és az EU Katonai Törzs Hírszerzõ Igazgatóságát. Elemzi

és értékeli a Hírszerzõ Közösség képességeit és bemutatja fõbb jövõbeni kihívásait. Követ-

keztetése, hogy a hatékonyság növelése érdekében célszerû lenne a katonai és polgári hír-

szerzés teljes összevonása, fúziója.

Mario Monti, jelenlegi olasz miniszterelnök (korábban az Európai Unió belsõ piacá-

ért, késõbb versenypolitikájáért felelõs biztosa) egy alkalommal kijelentette: „…úgy

vélem, a régi és az új tagállamok egyaránt meg vannak gyõzõdve arról, hogy érdekükben áll az

Európai Unió megszilárdítása és fejlõdése. Eredményeket azonban e téren is csak folyamatos

erõfeszítések árán lehet elérni. Az elkövetkezõ 50 évben az EU fejlõdése szempontjából számom-

ra két terület tûnik kiemelkedõen fontosnak. Az egyik egy olyan közös külpolitika kialakítása,

amely lehetõvé teszi az Unió számára, hogy nemzetközi kérdésekben képviselje álláspontját és

érvényesítse érdekeit. A másik a védelem területe: az Európai Uniónak, amennyiben azt szeret-

né, hogy komolyan vegyék, fel kell szerelkeznie a védelméhez nélkülözhetetlen eszközökkel.

Ezen a két területen – melyek csakúgy, mint a monetáris unió kialakítása, elsõsorban a tagállam-

ok szuverenitását érintik – kizárólag az elkötelezett politikai szándék és folyamatos erõfeszítések

vezethetnek jelentõs eredményekhez. Számomra ezekbõl az elemekbõl állna össze az az »európai

Európa«, amelyben szívesen élnék.”[1]

A választott kutatási téma fontosságát az adja, hogy a Monti által is legfonto-

sabbnak tartott két terület, a közös kül- és védelempolitika kialakításában nélkülöz-

hetetlen az EU vezetõinek pontos információval való ellátása a szükséges döntések
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meghozatalához. Ebben a feladatban a hírszerzési jelentéseknek döntõ szerepe van

és ez a szerep a jövõben biztosan egyre fontosabbá válik.

A tanulmány célja, hogy bemutassa az EU-hírszerzés jelenlegi helyzetét, vázolja

az elõtte álló kihívásokat és – elsõsorban történeti kutatási módszer alkalmazásával –

javaslatot tegyen arra, hogy milyen strukturális változásokat kellene végrehajtani a

jövõben a még hatékonyabb mûködés érdekében.

AZ EU KÜLÜGYI SZOLGÁLAT MEGALAKÍTÁSA

Az Európai Unió – Monti által is kifejtett – ambícióját jelzi, hogy 1999-ben Kölnben a

tagországok vezetõi a következõképpen fogalmaztak: „Az EU a nemzetközi színtéren

teljes jogú szereplõ kíván lenni. Ezért szándékunkban áll, hogy felruházzuk az Uniót mind-

azon eszközökkel és képességekkel, amelyek lehetõvé teszik számára szerepvállalást a közös eu-

rópai biztonság- és védelem politikában… Az Uniónak képesnek kell lennie a nemzetközi vál-

sághelyzetek kezelésére, megfelelõ katonai erõ által támogatott önálló mûveletek tervezésére és

végrehajtására…”[2] Ennek érdekében az EU létrehozta azokat a szükséges szerveze-

teket és mechanizmusokat, amelyek biztosítják számára a nélkülözhetetlen informá-

ciókat.
2

Természetesen sem a szervezetek, sem a mechanizmusok nem állandóak,

statikusak, szükséges, hogy változzanak és módosuljanak a döntéshozói követelmé-

nyek és elvárások függvényében.

Ahhoz, hogy megértsük, hogy miért van szüksége az EU döntéshozóinak hír-

szerzési információkra, továbbá miként történik a hírszerzési információk megszer-

zése, feldolgozása, továbbítása, fontos az információk fõ felhasználóinak, az EU dön-

téshozó testületeinek megismerése, ezért a továbbiakban ezek lényegi sajátosságait

foglalom össze.

Az EU külpolitikájának irányítását napi szinten a tagállamok nagyköveteibõl álló

Politikai és Biztonsági Bizottság (Political and Security Committee – PSC) végzi. A PSC

hetente kétszer ülésezik. Figyelemmel kíséri a nemzetközi biztonságpolitikai helyze-

tet, állásfoglalásokat készít az Európai Tanácsnak (Council of the European Union), és

figyelemmel kíséri a Tanács határozatainak betartását. A Tanács felhatalmazása alap-

ján a PSC politikai kérdésekben dönt, és stratégiai szinten irányítja a válságkezelést,

azaz a PSC dönt egy-egy adott polgári vagy katonai válságkezelõ mûvelet megindítá-

sáról és a mûvelet teljes idõtartama alatt végrehajtja annak politikai ellenõrzését.

Az utóbbi idõszak kétségtelenül legnagyobb vívmánya – a Lisszaboni Szerzõdés

alapján – az Unió külügyi és biztonságpolitikai fõképviselõje posztjának létrehozása, to-

vábbá a fõképviselõ irányítása alatt álló az Európai Külügyi Szolgálat (External Action

Service – EEAS) megszervezése. A fõképviselõ, Catherine Ashton bárónõ, kettõs szere-

pet tölt be: egyrészt közös kül- és biztonságpolitikai mandátumot kapott a Tanácsban,

másrészt a Bizottság külügyekért és külkapcsolatokért felelõs alelnökének tisztét látja el.

A fõképviselõ egyben a Külügyek Tanácsának is elnöke, ezenfelül õ képviseli nemzetkö-

zi szinten az Uniót a közös kül- és biztonságpolitika (Common Security and Defence
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Policy – CSDP) területén. Munkáját a Tanács és a Bizottság tisztviselõibõl, valamint a

nemzeti diplomáciai szolgálatok tagjaiból álló, Európai Külügyi Szolgálat segíti.

Az EEAS legfõbb feladata az Unió külsõ tevékenységének összehangolása. [3] Vé-

leményem szerint a név magyar fordítása sajnos nem pontos, nem fedi le pontosan az

EEAS valós tevékenységét. Az angol névben megjelenõ „Action” szó, melynek jelenté-

se akció, tevékenység, mûvelet, a megnevezés magyar fordításában nem jelenik meg. Ez

sajnálatos, ugyanis így a magyar elnevezésben csak a Szolgálat egyik fõ feladatköre, a

klasszikus külügyi tevékenység mutatkozik be, míg a másik fõ tevékenység, a válság-

kezelés, a polgári és katonai mûveletek tervezése, végrehajtása rejtve marad.

Amint az ismert, az EEAS valójában nem más, mint az EU védelmi és külügymi-

nisztériuma. A mûködését 2011. január elsején megkezdõ Szolgálat az eltelt idõszak-

ban kialakította azt a szervezeti struktúrát, amely hatékonnyá teszi az EU válságke-

zelését és külügyi képviseletét. Ennek érdekében a fõképviselõ kabinetjének aláren-

delve mûködnek a világ különbözõ régióit, illetve a horizontális problémákat lefedõ

különbözõ területi igazgatóságok (Managing Directorate – MD), illetve a válságkeze-

lés hatékony kezeléséhez szükséges szervezetek (EU crisis platform).

Az EEAS-nak alárendelt EU-képviseletek száma folyamatosan nõ, napjainkra

számuk több mint 130. Az EEAS struktúrája folyamatosan változik, igyekszik megfe-

lelni a folyamatosan változó követelményeknek. [4]

Az EEAS, a PSC, a Tanács és Bizottság döntéseikhez folyamatosan igénylik az

idõszerû, pontos hírszerzési információkat. Ennek biztosítása érdekében Catherine

Ashton 2011 végén jóváhagyta a Külügyi Szolgálat hírszerzõ támogató tevékenysé-

gének irányelveit (Framework and guidelines for Intel support to EEAS). [5] Ez a do-

kumentum meghatározza a hírszerzési információk jelentési rendjét, az EEAS „hír-

szerzõ közösségének” tagjait, a különbözõ vezetési, irányítási szinteket.

Az EU Külügyi Szolgálat megalakítása rendkívül fontos és nagy horderejû lépés

volt a tagállamok részérõl. A szervezet jelentõsége a jövõben – a jelenlegi gazdasági

válság „lecsengését” követõen – várhatóan tovább növekszik, az EEAS – Európa biz-

tonságának letéteményeseként – valószínûleg egyre nagyobb számban indít polgári

és katonai válságkezelõ mûveleteket világszerte.

AZ EU KÜLÜGYI SZOLGÁLAT „HÍRSZERZÕ KÖZÖSSÉGE”

Az Európai Biztonsági Stratégia megállapítása szerint Európára a terrorizmus, a tö-

megpusztító fegyverek terjedése, a regionális konfliktusok, az állam kudarca és a

szervezett bûnözés, mint legfontosabb fenyegetõ veszélyek leselkednek. [6] A straté-

gia ugyanakkor megállapítja: „Az új fenyegetések esetében gyakran külföldön kell majd fel-

állítani az elsõ védelmi vonalat. Az új fenyegetések dinamikusan változnak. A tömegpusztító

fegyverek elterjedésének kockázata idõvel egyre jelentõsebbé válik; a terrorista hálózatok ellen-

intézkedés híján egyre veszélyesebbé válnak. A kudarcot vallott államok sora bõvül és a szerve-

zett bûnözés terjed, ha nem tesznek ellene, amint a nyugat-afrikai példa is megmutatta. Ez azt

jelenti, hogy készen kell állnunk a válság kialakulása elõtti fellépésre. A konfliktus-megelõzést

és a fenyegetések megelõzését nem lehet elég korán elkezdeni.” [7]

A stratégia megalkotói fontosnak tartották kiemelni, hogy az Uniónak azelõtt

képesnek kell lennie cselekedni, mielõtt „… a helyzet romlik, amikor tömegpusztító

LAKATOS ZSOLT: Az Európai Unió hírszerzésének jelenlegi helyzete és kihívásai



fegyverek elterjedését észlelik, valamint mielõtt sürgõs humanitárius vészhelyzetek adódnak”.

[8] Az idõbeni cselekvéshez azonban idõben rendelkezésre álló, pontos hírszerzési

információkra van szükség. Ezért az Európai Biztonsági Stratégia hírszerzést érintõ

legfontosabb megállapítása a következõ: „A közös fellépések legjobb alapját a közös fenye-

getés-értékelések jelentik. Ehhez a tagállamok között és a partnerekkel a hírszerzési információk

hatékonyabb cseréjére van szükség.” [9]

Az EEAS esetében klasszikus amerikai vagy brit típusú hírszerzõ közösségrõl

nem beszélhetünk.
3

Már az EEAS megalakulása elõtt megkezdõdött, majd a Szolgá-

lat létrehozását követõen felgyorsult azonban azon struktúrák és munkamódszerek

kialakítása, amelyek lehetõvé teszik a hírszerzési információk egységes, gyors feldol-

gozását és jelentését. Az EU – éppen úgy, mint a NATO – nem rendelkezik saját in-

formációszerzõ kepeséggel, ezért a hírszerzõ szervezetek elsõsorban a tagállamoktól

beérkezõ hírszerzési információkat dolgozzák fel. A „hírszerzõ közösség” tagjai az

EU Hírszerzõ Elemzõ Központ (EU Intelligence Analysis Centre – INTCEN), az EU Ka-

tonai Törzs Hírszerzõ Igazgatósága és az EU Mûhold Központ (EU Satellite Centre).

A hírszerzõ szervezetek közül egyedül az EU Mûhold Központ képes korláto-

zott mértékben közvetlenül kielégíteni az EU bizonyos információs igényeit. A „hír-

szerzõ közösség” másik két legfontosabb szereplõje, az EU Hírszerzõ Elemzõ Köz-

pont és az EU Katonai Törzs Hírszerzõ Igazgatósága elsõsorban a tagállamok hírszer-

zõ szolgálataitól beérkezõ, elõzetesen értékelt (finished intelligence) jelentéseket

dolgozzák fel. Az Egységes Hírszerzõ Elemzõ Képesség (Single Intelligence Analysis

Capability – SIAC) kialakításával, a katonai és polgári hírszerzõ szolgálatok által kö-

zösen biztosított, elõzetesen értékelt hírszerzési információk így egységes formában

jutnak az EU vezetõi, döntéshozói elé. [10]

A SIAC alapját az Európai Biztonsági Stratégia által prioritásként kezelt közös fe-

nyegetés-értékelések képezik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a két szervezet

elemzõi együtt dolgoznak egy-egy elõzetesen jóváhagyott és igényelt téma kidolgo-

zásában, a végtermék pedig egy közös jelentés, amely a tagállamok és partnerek pol-

gári, és katonai hírszerzési információit együttesen tartalmazza.

Összességében a SIAC az utóbbi évek legfontosabb, legnagyobb jelentõségû újí-

tása, a polgári és katonai hírszerzés egymáshoz történõ közelítése szempontjából.
4

Az EU Hírszerzõ Elemzõ Központ

Az EU INTCEN korábban EU Situation Centre (SITCEN) néven volt ismert.
5

Az EU

Hírszerzõ Elemzõ Központ megnevezés – ellentétben a régi névvel, – sokkal jobban

kifejezi a szervezet által végzett tevékenységet. Az INTCEN a fõképviselõ közvetlen

irányítása alatt az EEAS egyik igazgatósága. Vezetõje a finn biztonsági szolgálat
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3 Az Egyesült Államokban 16 kormányzati szervezet, ügynökség alkotja a hírszerzõ közösséget

(Intelligence Community).

4 Témától függõen természetesen vagy a polgári, vagy az INTCEN, vagy a Katonai Törzs Hírszerzõ Igaz-

gatóság felelõs az adott téma kidolgozásáért. Mivel azonban ugyanazt a hírigényt kapják a tagállamok

polgári és katonai hírszerzõ szolgálatai, így a döntéshozók elé kerülõ végsõ jelentés átfogóan, polgári

és katonai szempontból egyaránt elemzi az adott témakört.
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korábbi fõigazgatója, Ilkka Salmi. Fõ szervezeti egységei az elemzõ-értékelõ osztály,

az általános ügyek osztálya és a külsõ kapcsolatok osztálya.

Az elemzõ-értékelõ osztály a legnagyobb méretû. Annak tagjait a tagállamok hír-

szerzõ és belbiztonságai szolgálataitól vezénylik meghatározott idõszakra (általában

3–4 évre). Az osztály négy, földrajzi térségeket (Ázsia, Latin-Amerika; Balkán–FÁK;

Afrika; Közel-Kelet, Észak-Afrika) felölelõ és további két, úgynevezett horizontális

(ti. a terrorizmus-ellenes és a non-proliferációs) szekcióból áll.

Idõrõl-idõre felmerül az igény olyan részleg alakítására, amely globális problé-

mákkal (például az üvegházhatás okozta biztonságpolitikai problémák megfogalma-

zása, a globális energiabiztonság stb.) foglalkozna. A földrajzi térségeket és a

non-proliferációs kérdéseket elemzõ-értékelõ szekciókban hírszerzõ szakemberek,

míg a terrorizmus-ellenes szekcióban belbiztonsági szakemberek dolgoznak.

Fontos megemlíteni, hogy 2005-tõl folyamatos munkakapcsolat alakult ki az

EU-tagállamok, továbbá Svájc és Norvégia belbiztonsági szolgálataiból alakult Terro-

rizmus-ellenes Csoport
6

és az INTCEN között, ami lehetõvé teszi, hogy az INTCEN a

terrorizmus-ellenes területrõl is idõszerû hírszerzési információkkal lássa el az EU

döntéshozóit. Az INTCEN állományában – az említetteken kívül – kis számban állan-

dó munkatársak, funkcionáriusok is dolgoznak elemzõi beosztásokban.

Az INTCEN korlátozott nyílt információszerzõ
7

képességgel is rendelkezik, de

támaszkodik a tagállamoktól és más szervezetektõl beérkezõ nyílt információkra is.

Legfontosabb feladata, hogy pontos, megbízható, idõszerû információkkal lássa el az

EU döntéshozóit, mindenekelõtt Catherine Ashton fõképviselõt, az EEAS vezetõjét,

a fõképviselõ kabinetjét, valamint a közös kül- és biztonságpolitika,
8

a közös bizton-

ság- és védelmi politika,
9

továbbá a terrorizmus elleni küzdelem
10

területén tevé-

kenykedõ döntéshozó szervezeteket.

Az EU INTCEN fõ feladatai a következõk: [11]

– az EU érdekszférájába esõ körzetek eseményeinek nyomon követése;

– a korai elõrejelzõ és helyzetértékelõ
11

feladat keretében, elsõsorban hírszerzõ be-

számolók formájában rendszeresen tájékoztatja a Külügyi Szolgálat illetékeseit;

– válsághelyzetben – speciális munkacsoportok megalakításával – biztosítja a

hírszerzõ információk idõbeni feldolgozását és továbbítását az illetékesek ré-

szére;

– rendszeres helyzetértékeléseket és kockázatelemzéseket végez azokról az or-

szágokról, térségekrõl, ahol különbözõ EU-mûveletek folynak. Jelentéseket

készít a különbözõ válsághelyzetekrõl.
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5 A szervezet nevét 2012 márciusában változtatták meg, mert az EEAS válságkezelõ struktúrájában

megalakult az ún. Situation Room, és noha a funkciók különböznek, a névhasonlóság problémát je-

lenthetett volna.

6 Counter Terrorism Group

7 Open source intelligence – OSINT

8 Common Foreign and Security Policy – CFSP

9 Common Security and Defence Policy – CSDP

10 Counter Terrorism – CT

11 Early warning and situation assessment



– Hírszerzési kérdésekben közvetlen kapcsolatot tart Catherine Ashtonnal, az

EU külügyi és biztonságpolitikai fõképviselõjével (High Representative – HR).

Az EU Katonai Törzs Hírszerzõ Igazgatósága

Az EU Katonai Törzs (EU Military Staff Intelligence Directorate – EUMS INT DIR) a

Katonai Törzs egyik igazgatóságaként mûködik, vezetõje az osztrák Günter Eisl dan-

dártábornok. Az igazgatóság állományát az EU-tagállamok katonai hírszerzõ szolgá-

latai biztosítják, akik nemzeti összekötõi
12

feladatokat is ellátnak a küldõ szervezet és

az igazgatóság között. A vezénylés meghatározott idõszakra (általában három, maxi-

mum négy évre) szólhat. Az igazgatóság három osztályból áll. A legnagyobb létszá-

mú és legfontosabb az elemzõ-értékelõ osztály. Az osztály az INTCEN szervezeti fel-

építéséhez hasonlóan épül fel: négy, földrajzi térségeket (Ázsia, Latin-Amerika; Bal-

kán–FÁK; Afrika; Közel-Kelet, Észak-Afrika) felölelõ, és egy, úgynevezett

horizontális szekcióból áll, amely transznacionális kihívásokkal foglalkozik.
13

[12]

Az EUMS INT DIR alaprendeltetése az EU Katonai Törzs és az EU Katonai

Bizottság
14

munkájának hírszerzõ/felderítõ támogatása az alábbiak szerint: [13]

– a korai elõrejelzõ és helyzetértékelõ feladat keretében, elsõsorban hírszerzõ

beszámolók formájában rendszeresen tájékoztatja mind az EUMC, mind az

EUMS vezetését adott régiók, országok aktuális katonai, katonapolitikai és

biztonsági helyzetével kapcsolatban, beleértve a transznacionális kihívások

(terrorizmus, TÖPFE proliferációja, szervezett bûnözés) kérdéseit is;

– részt vesz az EU katonai és egyéb jellegû mûveleteinek elõkészítésében, igény

esetén tényfeltáró (fact finding) feladatokhoz szakértõt delegál;

– rendszeres helyzetértékeléseket és kockázatelemzéseket végez azokról az or-

szágokról, térségekrõl, ahol különbözõ EU-mûveletek folynak. Jelentéseket

készít a különbözõ válsághelyzetekrõl.

– Végzi az EUMS által tervezett és végrehajtott gyakorlatok hírszerzõ/felderítõ

támogatását.

– Az EUMS képviseletében állományával részt vesz az EEAS struktúrájában

megtartott bizottsági, munkacsoport és/vagy egyéb üléseken, rendezvé-

nyeken.

– Együttmûködik az EU más, korai elõrejelzõ és helyzetértékelõ funkciót ellátó

vagy azt támogató szervezeteivel (például INTCEN).

– Kapcsolatot tart az EU tagországok katonai hírszerzõ szervezeteivel/szolgála-

taival.

– Az EUMS képviseletében szakértõi állományával részt vesz különbözõ (szak-

mai) konferenciákon, szemináriumokon.
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12 point of contact – POC

13 A transznacionális kihívásokkal foglalkozó osztály terrorizmusellenes és nonproliferációs problémák-

kal foglalkozik.

14 European Union Military Comitee – EUMC
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Az igazgatóság feladatai jelentõsen kibõvültek az EU védelmi miniszterek 2007 már-

ciusában tartott wiesbadeni találkozóját követõen (Post Wiesbaden). Új feladatként

jelentkezett az EUMS mûveleti tervezõ munkájának erõsítése, továbbá a katonai és

civil mûveletek, gyakorlatok felderítõ biztosítása.

* * *

Az EU Hírszerzõ Elemzõ Központ és az EU Katonai Törzs Hírszerzõ Igazgatósága a

következõ forrásokból származó információkat dolgozzák fel:

– EU tagállamok hírszerzõ és belbiztonsági szolgálatainak jelentései;

– nyílt információk;

– diplomáciai jelentések,

– nemzetközi szervezetek információi;

– nem-kormányzati szervezetek információi;

– EU SATCEN által biztosított nyílt vagy minõsített jelentések;

– hivatalos látogatások és tényfeltáró utazások során szerzett információk.

Az EU Hírszerzõ Elemzõ Központ és az EU Katonai Törzs Hírszerzõ Igazgatósága a

következõ jelentéseket készíti és terjeszti fel a döntéshozókhoz:

– kockázatelemzés;

– helyzetelemzés;

– nyílt információkból készülõ összefoglaló vagy tematikus jelentés;

– azonnali tájékozató;
15

– elõre tervezett, vagy eseti elõadások.
16

Az Európai Mûhold központ

A Tanács 2001-ben döntött az Európai Mûhold Központ (European Union Satellite

Centre – SATCEN) létrehozásáról a spanyolországi Torrejonban. [14] Míg az

INTCEN,
17

illetve a Katonai Törzs Hírszerzõ Igazgatósága kizárólag elemzõ-értékelõ

képességekkel rendelkezik, az adatszerzés területén az EU saját mûholdas képszer-

zõi és elemzõi (Immagery Intelligence – IMINT) képességgel bír. Ez a képesség

annyiban korlátozott, hogy saját felderítõ mûholdakkal nem rendelkezik az EU,

ezért a kereskedelmi mûholdak felvételeit vásárolja meg, illetve ezen felvételeket

elemzi jól felkészült képelemzõi állománya. A SATCEN legfontosabb szervezeti egysé-

ge a mûveleti osztály, amely négy alosztályból (adatfeldolgozó és adattovábbító; vál-

sághelyzet támogató és helyzetértékelõ; térképfeldolgozó; non-proliferációs) áll. [15]

A SATCEN-tõl érkezõ információk legfontosabb felhasználói az EEAS különbözõ

szervezetei, mindenekelõtt az INTCEN és a Katonai Törzs Hírszerzõ Igazgatósága, va-

lamint az EU-tagállamok IMINT képességekkel nem vagy korlátozott mértékben

rendelkezõ hírszerzõ szolgálatai. A SATCEN az elmúlt idõszakban az EUFOR
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15 Nyílt információkból készül, egy váratlan eseményre bekövetkezése esetén (például terrorcselek-

mény, cunami, földrengés stb.).

16 A fõképviselõ, a fõképviselõ kabinetje, a Politikai és Biztonsági Bizottság, a Katonai Tanács stb. részére.

17 A nyílt információszerzés (Open Source Intelligence – OSINT) kivételével



Chad/RCA és az EU NAVFOR Somalia – Operation Atalanta EU mûveletekhez nyúj-

tott közvetlen támogatást.

AZ EU HÍRSZERZÉS MÛKÖDÉSI SAJÁTOSSÁGAI ÉS FÕBB KIHÍVÁSAI

A klasszikus hírszerzési ciklus a következõ elemekbõl áll:

– tervezés, irányítás, hírszerzési feladatok, igények meghatározása,;

– adatszerzés;

– adatfeldolgozás, elemzés-értékelés;
18

– az elemzés-értékelést követõen az információk elosztása.
19

Az EU-hírszerzés legfontosabb sajátossága, hogy – az említett korlátozott IMINT és

OSINT képességet leszámítva – nem rendelkezik adatszerzõ képességekkel, az infor-

máció megszerzését teljes egészében a tagállamok hírszerzõ és belbiztonsági szolgá-

lataira bízza. A hírszerzõ szervezetek vezetését és irányítását a fõképviselõ és kabi-

netje alárendeltségében mûködõ speciális munkacsoport végzi. A munkacsoporttól

az intézkedések, döntéshozói (válságkezelõi) hírigények a megfelelõ csatornákon az

INTCEN-hez és az EUMS INT DIR-hez érkeznek.

Amennyiben a felmerülõ információigényre a meglévõ adatbázisból vagy a nyílt

(OSINT) forrásból lehet válaszolni, ez estben az elemzõ munkatársak összeállítják a

szükséges jelentést. Ha a két hírszerzõ szervezet nem rendelkezik a szükséges infor-

mációkkal, a nemzeti összekötõkön keresztül a tagállamok hírszerzõ és belbiztonsági

szolgálataihoz fordulnak. Ebben a folyamatban egy úgynevezett hírigényt (request

for information – RFI) fogalmaznak meg és küldenek ki, amelyre a tagállamok szol-

gálatai a megadott határidõn belül válaszolnak.
20

A hírigényre történõ válasz a tagál-

lamok részérõl lehet azonnali, ha rendelkezésükre áll az információ, vagy akár több

hétbe is beletelhet, míg az adott szolgálat képes saját csatornáin és forrásaiból meg-

szerezni a kért információt.

Ahogy Jort Hemmer és Rosan Smits is megfogalmazták, a régi, hagyományos

hírszerzõ-támogatási rendszer, amelyet az EU-tagállamok szolgálatai biztosítanak,

már nem felel meg napjaink követelményeinek és megújításra szorul. [16] Válságok

kirobbanásakor például azonnali információkra lenne szükség a politikai döntések

meghozatalához. Vagyis az EU döntéshozóinak és az EU-tagállamok politikai és ka-

tonai döntéshozóinak egy idõben kellene az információk birtokában lenniük.

Ugyanakkor napjainkban a stratégiai jellegû elõrejelzések mellett egyre nagyobb

mértékben van igény hadmûveleti, esetenként a harcászati szintû felderítési adatok-

ra, gyakran rendkívül szoros határidõvel. Ennek biztosítására az EU hírszerzõ szer-

vezetei – mivel tagállami hírszerzési információkra szorulnak – nem, vagy csak rend-

kívül korlátozottan képesek. Ez az egyik legnagyobb kihívás, amelyre az EU-nak vá-

laszt kell találni, ha globális szereplõ akar lenni a világpolitika színpadán. Megfelelõ

20 HADTUDOMÁNY 2013/1–2.
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18 Az Egyesült Államok Hírszerzõ Közösségének eljárásmódja szerint az adatfeldolgozás és az elem-

zés-értékelés két elkülönülõ folyamat.

19 Ez történhet írásos jelentés vagy akár szóbeli (briefing) formában is.

20 A határidõ általában 30 nap.
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információk hiányában ugyanis nem tud idõben és politikailag helyes módon reagál-

ni az eseményekre.

Következtetések, javaslatok

Az EU hírszerzési rendszerének – az EEAS megalakítását követõen – számos új kihí-

vásnak kell megfelelnie. A hírszerzõ közösség tagjainak folyamatosan meg kell újul-

niuk, új eljárásokat kell kidolgozniuk és bevezetniük annak érdekében, hogy a hír-

szerzési információk idõszerû és pontos jelentések formájában kerüljenek az EU

döntéshozói elé.

Véleményem szerint a hírszerzõ közösség még az út elején jár. A jövõben több

fontos és bátor, azonban politikailag esetleg kényes döntést kellene meghozni a haté-

konyság további fokozása érdekében. Nagyon fontos elõrelépésnek tartom a SIAC

létrejöttét és zökkenõmentes mûködését, azonban véleményem szerint a polgári és

katonai hírszerzés további közelítése, az INTCEN és az EUMS INT DIR további integ-

rációja, esetleges jövõbeni egyesülése szükségszerû és elengedhetetlen. Ennek érde-

kében a Katonai Törzs Hírszerzõ Igazgatóságnak ki kellene válnia a Katonai Törzs ál-

lományából és fuzionálnia kellene az EU Hírszerzõ Elemzõ Központjával. Természe-

tesen további vizsgálatot igényel, hogy egy ilyen lépés milyen veszteséget jelent,

azaz csökkenti-e, és amennyiben igen, milyen mértékben korlátozza a Katonai Törzs

képességeit, ugyanakkor a teljes összevonás milyen mértékben növeli a hírszerzõ

munka hatékonyságát.
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Hetesy Zsolt

Másodlagos nemzetbiztonsági kihívások
1

A konkrét nemzetbiztonsági szakmai kihívások mára rendkívül sokrétûvé váltak,

emellett az egyes nemzetbiztonsági szolgálatok számára eltérõ módon jelentkeznek.

Ugyanakkor az úgynevezett másodlagos nemzetbiztonsági kihívások rendszere,

vagy más megfogalmazásban például az általános mûködési környezet, a szervezeti

és jogi keretrendszer sem elhanyagolható. Sok esetben ettõl függ, hogy a szakmai

kérdésekre tudunk-e és mekkora sikerrel választ adni.

A magyar nemzetbiztonsági tevékenység kihívásainak kérdéskörében ezért né-

hány olyan kiemelt kihívást elemzek, amelyek ma is nyitott kérdésnek tûnnek. Ilye-

nek elsõsorban a szervezetrendszer, az irányítás, a kormányzati koordináció, a hori-

zontális együttmûködés a szervezetek között és a szervezeten belül, és a kormányza-

ti tájékoztató tevékenység kérdése.

A feladat és a környezet változásai

A korunkra jellemzõ ún. összetett biztonsági környezetben – a hagyományos nem-

zetbiztonsági veszélyek mellett – felerõsödtek a globalizáció káros mellékhatásai, az

aszimmetrikus fenyegetések (például a nemzetközi szervezett bûnözés, a terroriz-

mus, a nem-állami szereplõk tevékenysége stb.). Egyre gyakoribbak az olyan ve-

szélyforrások, amelyek nem országon belül keletkeznek és nemzeti szinten csak kor-

látozott hatékonysággal lehet fellépni ellenük. Emellett leomlanak az éles határvona-

lak a bûnüldözés és a nemzetbiztonsági kihívások között is. Az összetett és határok

nélküli kihívások az egyes nemzetbiztonsági szolgálatokra és bûnüldözõ szervekre

koncentráló elkülönült feladatszabással nem válaszolhatóak meg.
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A szervezetrendszer

Magyarországon ellentmondás feszül az együttmûködést követelõ veszélyek, vala-

mint a szervezetrendszer töredezettsége között. A nemzetbiztonsági szervezetrend-

szer a változások ellenére lényegében továbbra is az 1990 elõtti struktúrára épül.

A rendszerváltáskor kialakított megosztott rendszer a túlhatalom megakadályo-

zása érdekében jött létre, és egyben a nemzetbiztonsági és a rendészeti/bûnüldözési

tevékenység elkülönítésével járt. Az elmúlt húsz év reformelképzelései általában a

szervezetek számára és összevonásuk módjára koncentráltak, de a katonai szolgála-

tok 2011-es összevonásának kivételével elbuktak. Eközben kevés szó esett a kor-

mányzati szintû koordináció javításáról, a nemzetbiztonsági és rendészeti tevékeny-

ség összehangolásáról.

Az irányítás

Az irányítás tekintetében egyetlen módosításról lehet beszámolni: a 2010-esrõl. Ez vi-

szont a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében húsz éve fennálló irányítási

alapelvvel szakított. A polgári nemzetbiztonsági terület egységes kezelését és egysé-

ges irányítását új elv váltotta fel. Ennek megfelelõen a szolgálatok irányítását

2010-ben azon miniszterek (nem pedig minisztériumok) kapták, akiknek „hivatali”

profiljába leginkább beleillik a szolgálatok irányítása.

Miközben a megoldás nem példa nélküli, máig kérdéses, hogy a 2010-es válto-

zások beváltották-e a hozzájuk fûzött reményeket. Az viszont biztos, hogy a szerve-

zetek irányítása tekintetében a 2010-es változtatásokkal hazánk a nemzetközi tren-

dekkel szemben haladt, amikor a nemzetbiztonsági tevékenység irányítását három-

pólusúvá tette. Magyarország mind a szolgálatok száma, mind az irányítási

megosztottság tekintetében a vele nem egy súlycsoportban lévõ országokkal (brit,

francia, német és lengyel példákkal) együtt sorol, de nem mûködteti az ott megszo-

kott robusztus koordinációs mechanizmusokat. A 2010-ben végrehajtott további mó-

dosítások (például a tájékoztató tevékenység terén) sem szolgálták az összehangolt

feladat-végrehajtást.

A szervezetrendszerrel és irányítással kapcsolatos járulékos kihívásként jelent-

kezik, hogy azok megújítása érdekében elõkészített, körültekintõ reformokra lenne

szükség. Ehelyett az látszik, hogy sem a 2010-ben átalakított szervezeti rendszer, sem

az irányítási rendszer vitája nem került nyugvópontra, és újabb elképzelések szület-

nek. E területen nem a változás, vagy annak az igénye a probléma, hanem a rendszer

„rángatása”, illetve, hogy a javaslatok ismét csak a szervezeti, irányítási kérdésekre

teszik a hangsúlyt. Az új javaslatok megkérdõjelezik az alig kétéves döntéseket, de a

pontosan megjelölt cél és a szakmai megalapozás nélkül ezek sem lesznek képesek

az elvárt eredmények „szállítására”. A szolgálatokkal kapcsolatos politikai viták és a

függõ helyzet ugyanakkor elbizonytalanítja az állományt és károsan hat a szolgála-

tok szakmai munkavégzésére. Ez a hatékonyság ellen hat, és a társadalmi elfogadott-

ságot sem erõsíti.
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Kormányzati koordináció

A reformok terén az elmúlt idõszakban ellentét feszült a magyar és a nemzetközi

trendek között is. Mint láttuk, a kérdésekre Magyarországon alapvetõen szervezeti,

irányítási válaszokat keresünk, míg külföldön a szervezési megoldásokat helyezik

elõtérbe.

Az általános külföldi álláspont szerint az egyre összetettebbé váló kihívásokra az

egyes szervezek belsõ reformja, vagy a szervezetek összevonása sem adhat kielégítõ

választ. A kihívások összefonódó rendszere és nemzetek feletti jellege lehetetlenné

teszi az egyes feladatok egy-egy szervezethez telepítését, és ez által a párhuzamossá-

gok kiküszöbölését. Éppen ellenkezõleg! Bizonyos kihívások megfelelõ kezeléséhez

az szükséges, hogy az adott kérdéssel a saját szakterületén – eltérõ hatáskörrel – több

szervezet is foglalkozzon. Vagyis e megoldások a szervezetek horizontális együttmû-

ködésére és a kormányzati koordinációs mechanizmusok kialakítására helyezik a

hangsúlyt.

Ez a paradigmaváltás Magyarországon még nem történt meg. Mondhatják töb-

ben, hogy nálunk is létezik például a Nemzetbiztonsági Kabinet, de a hagyományos

magyar kabinetrendszer csak részben képes a koordinációs feladatok betöltésére. A

törvényben meghatározott fõ feladat, vagyis a „kormány ülései elõtti állásfoglalás”

ugyanis behatárolta a Kabinet mozgásterét.

A megoldás a múltban gyökerezik, és a kormány döntéshozatali primátusának

túlhangsúlyozásából fakad. Nem veszi figyelembe, hogy a nemzetbiztonsági tevé-

kenység koordinációja két szinten valósul meg. A koordináció elsõ szintje a kor-

mányzati irányításhoz fûzõdik (decision-making), ahol a döntések a kormány dönté-

sei. A nemzetbiztonsági kérdések azonban – jellegüknél fogva – ritkán követelik meg

a kormány, mint testület döntését. Emellett a „nemzetbiztonsági politika” (policy)

kérdésében az érintett miniszterek (és a miniszterelnök) együttmûködésére akkor is

szükség van, ha a kérdések nem követelik meg a kormány döntését.

A Kabinet a második koordinációs szint. A Kabinet azonban a feladat-végrehajtás

(implementation) koordinálására, és az ahhoz szükséges döntéshozatalra már nem ka-

pott felhatalmazást. A magyar Nemzetbiztonsági Kabinet ezért nem hasonlítható a

külföldi koordinációs mechanizmusokhoz. Ez utóbbiak ugyanis a feladatok, prioritá-

sok meghatározása mellett érdemben részt vesznek a szolgálatok munkájának koordi-

nációjában, a költségvetési, fejlesztési kérdések összehangolásában. A koordináló szer-

vezetek/személyek nem egyszer központi szerepet kapnak az információáramlásban,

a párhuzamos tevékenység kiküszöbölésében. Meghatározott körben döntéseket hoz-

hatnak, utasításokat adhatnak és ehhez a különbözõ testületek (vagy az egyszemélyi

vezetõk, koordinátorok) állandó és önálló szervezeti háttérrel rendelkeznek.

Horizontális együttmûködés a szervezetek között

A kormányzati koordináció „csak” az együttmûködés általános kereteit, irányait és

súlypontjait adja meg. Ennek következtében az – ellentétben a divatos félreértéssel –

nem váltja ki az egyes nemzetbiztonsági szolgálatok horizontális együttmûködését a

napi munkavégzés során.
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A múltra visszatekintve ez a terület a magyar nemzetbiztonsági szervezetrend-

szer hagyományos kihívása. Az együttmûködés kikényszerítése a szervezeteket ve-

zetõ fõigazgatók és az egyes szervezeti egységek vezetõinek kötelezettsége. A feladat

a másik szervezet fejével gondolkodást, kezdeményezõ-készséget, az együttmûkö-

dési lehetõségek folyamatos keresését, a kölcsönös elõnyökre törekvést, a win-win tí-

pusú logikát, vagyis röviden „össz-nemzetbiztonsági szemléletet” követel meg.

Horizontális együttmûködés a szervezeteken belül

Ha elfogadjuk, hogy a kihívások egyre összetettebbek, akkor a horizontális együtt-

mûködést hangsúlyozó, a rugalmas reagálást lehetõvé tevõ megoldásokat a szolgá-

latokon belül is meg kell honosítani. Itt is igaz, hogy egy-egy kérdés megoldása

nem feltétlenül szervezeti módosítással, hanem szervezési intézkedésekkel, hori-

zontális, ad hoc munkacsoportok létrehozásával, a szervezeti egységek folyamatos

együttmûködésének kikényszerítésével lehetséges. Mindezek alapjául részben a

szervezetszintû gondolkodás, részben a projektszemlélet meghonosítása szolgál-

hat. Indokolt lehet olyan informális munkacsoport (nem feltétlenül szervezeti egy-

ség) létrehozása is, amely a szolgálat elõtt álló stratégiai kihívásokra, a tevékenységet

befolyásoló változásokra koncentrál, és ezzel kapcsolatban végez figyelemfelhívó,

döntés-elõkészítõ tevékenységet, feldolgozza a tapasztalatokat és legjobb gyakor-

latot alakítja ki.

Kormányzati tájékoztató tevékenység

A kormányzati tájékoztató tevékenység az a kérdéskör, amire Magyarországon

eddig nem sikerült tökéletes megoldást találni. Volt ez a tevékenység már a Belügy-

minisztériumban, ezek után 1990-tõl a Honvédelmi Minisztériumban Joó Rudolf ál-

lamtitkár vezetésével, majd 1992 óta Nemzetbiztonsági Elemzõ Munkacsoport

(NEMCS) néven a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelõ miniszternél, és

végül, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (Nbtv.) ha-

tálybalépése nyomán, 1996-tól törvényileg is egységes feladatként a polgári nemzet-

biztonsági szolgálatokat irányító miniszternél. Tegyük hozzá gyorsan, ez utóbbi

megoldás sem adott minden kérdésre megnyugtató választ. A 2010-es törvénymódo-

sítás elhibázott jogtechnikai megoldása miatt az egységes tájékoztatási rend törvényi

alapja is megszûnt. A Nemzetbiztonsági Információs és Bûnügyi Elemzõ Központtal

(NIBEK) kapcsolatos ötlet pedig 2011-ben hamvába halt, hogy 2012-ben fõnixmadár-

ként ismét felbukkanjon.

Mi ebben a tevékenységben a kihívás? – kérdezhetnénk. Az egyik, hogy egyes

területek a tájékoztató tevékenység során is más és más szolgálatok együttmûködé-

sét igénylik. A nemzetbiztonsági támogató tevékenység (döntéshez szükséges infor-

mációk biztosítása) a hírszerzési területek; a nemzetbiztonsági védelmi tevékenység

(az alkotmányos rend, a pénzügyi és gazdaságbiztonság, az energiabiztonság védel-

me; az ellenséges titkosszolgálati vagy leplezett törekvések felderítése; a kémelhárí-

tás stb.) általában a hírszerzési területek és a nemzetbiztonsági terület együttmûkö-

dését teszi szükségessé.
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A nemzetbiztonsági szolgálatok által megszerzett információ emellett nem min-

den esetben teszi szükségessé a kormányzati tájékoztatást. Míg a nemzetbiztonsági

támogató és nemzetbiztonsági védelmi tevékenységgel összefüggõ információk egy

részének közvetlen fogyasztója és haszonélvezõje a kormány (vagy annak szervei),

más elemeik (például objektumvédelem és a nemzetbiztonsági érdekek mentén foly-

tatott bûnfelderítési tevékenység során megszerzett információk) esetében nincs

ilyen igény.

Újabb, a kérdés összetettségét növelõ elem az „input-”, illetve „output-vezérelt”

tájékoztató tevékenység kérdése. Jónéhány esetben a „hírigényeket” a nemzetközi

események és a nemzeti stratégiák, a kormányzati tevékenység szükségletei eleve

meghatározzák és azokat jól tervezhetõen elõre lehet tudni. Hívhatjuk a szolgálatok

ez irányú tevékenységét „output-vezérelt” tevékenységnek, amennyiben a szolgála-

tok mûveleti/hírszerzõ tevékenységét, együttmûködését és tájékoztató tevékenysé-

gét a megkövetelt jelentések rendszere (a szolgálatoktól konkrétan megkövetelt out-

put) határozza meg. A nemzetközi példák alapján indokolt lehet egy állandóan mû-

ködõ, az aktuális kormányzati hírigények összeállítását, a közös jelentések készítését

elõíró azok teljesítését koordináló mechanizmus létrehozása. Ez egy elõre tervezett,

„output-vezérelt” átfogó tájékoztatási rendszert építhet ki a kormányzati tájékozta-

tásban.

A szolgálatoknak mindemellett az is a feladatai közé tartozik, hogy olyan nem-

zetbiztonsági relevanciával bíró eseményekre, veszélyekre, vagy lehetõségekre hív-

ják fel a figyelmet, amelyeket a kormányzat nem érzékel (horizont-ellenõrzõ tevé-

kenység). Az ilyen információk célbajuttatása a kormányzati tájékoztató rendszer-

ben az eddig is mûködõ önálló, „input-vezérelt” jelentéstételi rend változatlan

fenntartását is megköveteli. Ennek keretében a szolgálatok továbbra is önállóan je-

lenthetnek minden olyan eseményrõl, jelenségrõl, amelyet a kormányzat, vagy

egyes szervezetek számára fontosnak tartanak.

A fentiekkel kapcsolatos másik kihívás a szolgálatok közigazgatási beágyazottsá-

gának megtartása. Maga a kormányzati tájékoztató tevékenység is félreérthetõ, hi-

szen nagyon sok esetben nem a kormánynak, mint testületnek van szüksége infor-

mációra, hanem „csak” egyes szervezeteinek. Az „igények” sok esetben nem egysze-

rûen információszerzést tesznek szükségessé, hanem bizonyos mûveleti feladatok

(például érdekérvényesítõ tevékenység) ellátását is. Mindkét esetben szakmai szük-

ségszerûség, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok az információt/intézkedést kérõ-

vel közvetlenül tudjanak kommunikálni, részben a feladat-végrehajtás elõkészítése,

részben a végrehajtás során, illetve közvetlen visszajelzést kapjanak a megtett intéz-

kedésrõl/megszerzett információról. A szakmában egyszerûen csak hírszerzési kör-

forgásnak (intelligence cycle) hívott folyamat nem törhetõ meg olyan megoldással,

amely a „megrendelõk” és a szolgálatok közé ékelõdik.

További kérdés: a központi szervezetnek vajon milyen szinten feladata, hogy a

már elemzett információkat újraelemezze és átdolgozza. Az egyik negatív példát az

iraki háború kirobbantását „elõsegítõ” brit Joint Intelligence Center szolgáltatta, ami-

kor az iraki WMD-kapacitással kapcsolatos, nem kellõen izgalmas (de igaz) hírszer-

zési információt „saját hatáskörben” megváltoztatták (az ügyben elterjedt kifejezés-

sel élve „szexisebbé tették”), vagyis a veszélyt felerõsítették.

HETESY ZSOLT: Másodlagos nemzetbiztonsági kihívások



Ugyancsak kérdéses a szervezet elhelyezése. A (külügyi, honvédelmi, gazdaság-

biztonsági, energia és pénzügyi biztonsági stb.) feladatok sokrétûsége miatt ezt a fel-

adatot általában a kormányzati döntéshozatali központhoz (miniszterelnökhöz vagy

elnökhöz) közel helyezik el.

Egyéb kihívások

Az úgynevezett másodlagos kihívások a fenti felsorolással közel sem érnek véget. So-

rolhatnám még a nemzetbiztonsági tevékenység más jellegû kihívásait, mint ami-

lyen például a jogi keretrendszerrel kapcsolatos kihívások. Általános hiedelem, hogy

mivel a nemzetbiztonsági kérdéskör nemzeti hatáskörbe tartozik, a tevékenységet

kevés nemzetközi kötelezettség korlátozza. Ezt valóban igaz a szervezetrendszer, az

irányítás és a koordináció, de részben még a rendészeti/nemzetbiztonsági feladatok

megosztása és felosztása tekintetében, ahol az államok teljes önállóságot élveznek.

Ugyanakkor azokban az esetekben, amikor a tevékenység személyiségi jogokat, sze-

mélyi szabadságjogokat sérthet (titkos felderítés, információgyûjtés, adatkezelés és

ezen belül adatok megosztása), nagyon sok feltételnek kell eleget tenni. Ezeket a ha-

tárokat általánosságban a nemzetközi jogi egyezmények, a részleteket pedig a jog-

esetek, különösen az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletei bontják ki. Mivel ez a

kérdés a jelen elemzésnek nem fõtémája, röviden azt jelzem, hogy a nemzetbiztonsá-

gi szolgálatokról szóló törvényben rögzített, a titkos információgyûjtéssel kapcsola-

tos szabályok nagyrészt ma is kiállják a próbát.

Ugyanakkor még a nemzetbiztonsági területen is gondot okoz a belsõ engedély-

köteles eszközök nyilvános szabályozásának hiánya, az adatkezeléssel és adatátadás-

sal kapcsolatos szabályok bizonytalansága, valamint az ellenõrzési, jogorvoslati és

büntetõjogi szankciórendszer hiányosságai. A jelenlévõk számára sovány vigaszt je-

lent, hogy a rendvédelmi célú titkos felderítést szabályozó másik négy törvény (ti. a

Rendõrségrõl, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról, az ügyészségérõl és a büntetõeljá-

rásról szóló törvények) jóval nagyobb kihívásokkal küzd, amelyet egy-egy törvény

módosításával már nem is lehet kezelni, ez összetett és rendszerszintû felülvizsgála-

tot követel meg. Ez az összehangolás azonban csak akkor lehet teljes körû, ha vissza-

hat az Nbtv.-re is.

Végül, hogy a másodlagos kihívások egy újabb elemérõl beszéljünk, a nemzet-

biztonsági tevékenység társadalmi/kommunikációs kihívása húsz éves adósságunk.

A közvéleménynek nem sikerült elmagyaráznunk a nemzetbiztonsági szolgálatok

szerepét, nem tudunk kivergõdni a múlt, az ügynökügy és az iratátadási ingovány

fogságából. Ebben az elmúlt idõszak átpolitizált, de képzetlen médiája sem segített.

Legjobb példa, hogy miközben alapvetõen egy nemzetbiztonsági szolgálattal szem-

ben merültek fel súlyos szakmai kifogások, a média általánosít, és ez erodálja az

összes szolgálattal kapcsolatos bizalmat. A szolgálatok pedig nem kezdeményezõek

a kérdésben, de még nem is reaktívak.

* * *

A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezetrendszere életképes ugyan, de lehetne

jobb állapotban. A rendszer az eddigi megoldásokkal és a részintézkedések logikája
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mentén képtelen a megújulásra, az elvárt hatékonyság és emberi jogi minõség bizto-

sítására. Az igazi általános kihívást ezért az alábbiakban látom:

– Képesek vagyunk-e egy átfogó állapotanalízis elvégzésére, amely a tevékeny-

ség anyagi, és eljárási jogára, szervezeti és mûködési kérdéseire egyaránt ki-

terjed?

– Képesek vagyunk-e rendszerszintû megoldások kidolgozására?

– Képesek vagyunk-e a megszokott kereteken kívüli gondolkodásra, új megol-

dásokra?

– Képesek vagyunk-e a valódi kérdések megragadására, a valódi reformokra,

vagyis elõkészített, szakmailag megalapozott döntések meghozatalára?

Ha igen, akkor biztosítani tudjuk a nemzetbiztonsági szolgálatok jövõjét, de ami

ennél fontosabb, erõsítjük hazánk biztonságát. Tudom, hogy a mai konferencia is

egy, a fenti célok érdekében tett lépés, amelynek megszervezéséért a szervezõket kö-

szönet és elismerés illeti meg.
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Tóth Mihály

A terrorcselekmény büntetõjogi szabá-

lyozásának és gyakorlatának változásai
1

A következõ áttekintésben a terrorizmus általában szokásos megközelítésétõl eltérõ-

en nem társadalomfilozófiai vagy akár kriminológiai kérdésekkel, még kevésbé defi-

niálási problémákkal kívánok foglalkozni, hanem – konkrét bûnügyek tanulságait is

felhasználva – a magyar anyagi büntetõjog terrorista cselekményekre adott válaszának

állomásait, a szabályozás módjának alakulását tekintem át. Néhány gondolatot azon-

ban – éppen a kérdéskör komplexitása okán – elõre kell bocsátanom.

A kriminológiai és a jogi fogalomképzés különbözõsége

Egy-egy jelenségcsoport kriminológiai megközelítése sokszor markánsan eltér a téte-

les jog szemléletétõl, vizsgálati és fogalomrendszerétõl. A szervezett bûnözés vagy a

terrorizmus tudományos igényû meghatározására évente részben egymástól eltérõ

definíciók tucatjai születnek, sokszor az aktuális történések mentén kiegészítve a je-

lenség sokszínû összetevõit.
2

Ezek a meghatározások azonban alapvetõen a krimina-

litással összefüggésbe hozható szociológiai, esetleg pszichológiai szempontokat pre-

ferálnak, a strukturális viszonyokat, a hatásmechanizmusokat, egyes csoportok, kö-

zösségek indíttatását, mások reakcióit, a motivációk társadalmi beágyazottságát és

hatásait vizsgálják. Gyakran megfigyelhetõ az is, hogy úgy vélik, minél több kritéri-

um felsorakoztatása sikerül, annál pontosabb az adott jelenségcsoport megközelíté-

se, leírása. Így aztán mind a szervezett bûnözés, mind a terrorizmus mibenlétére vo-

natkozóan esetenként igen bonyolult, összetett meghatározások születnek.
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1 A 2012. május 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett Nemzetbiztonsági kihívások, nemzet-

biztonsági szolgálatok címû szakmai-tudományos konferencián elhangzott elõadás szerkesztett változata.

2 Az ENSZ (1988) a módszeres félelemkeltést, a NATO (2002) az erõszakon kívül az ezzel való fenyege-

tést is meghatározása elemévé tette, az FBI a mindenkori kormány megrendítését is a lehetséges célok

közé sorolja, egyes definíciók kizárólag a megfélemlítést, mások propagandisztikus célokat is említe-

nek. (http://www.biztonsagpolitika.hu/?id=16&aid=1105- 2011 okt.29.)
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Ezek az elemzések vitathatatlanul fontosak, hasznosak, lényeges tanulságokkal

járnak a tételes jog kodifikátorai, de még alkalmazói számára is. Ám nem léphetnek

fel olyan igénnyel, hogy az egzakt fogalmi ismérvekkel, egységesen értelmezendõ

összetevõkkel dolgozó anyagi büntetõjog teljes körûen adoptálja a megállapításai-

kat, mintegy valamennyi (ráadásul egymástól részben eltérõ) kritériumot értelmezõ

rendelkezések vagy tényállási elemek részévé téve. Anélkül, hogy a kérdést leegy-

szerûsíteném, úgy látom, hogy a kriminológia a gyakran a több dimenziót felölelõ fo-

galmak valamennyi lehetséges jellemzõit keresi, a tételes jognak azonban – ha az alkal-

mazhatóság igényét, ám a jogbiztonság követelményét is szem elõtt tartja – be kell

érnie a feltétlenül szükséges, de egyben elégséges, ugyanakkor egyértelmûen definiálható és

definiált fogalmi ismérvekkel. Nem véletlenül jártak rendre kudarccal azok a törekvé-

sek, amelyek a „terrorizmus” fogalmát valamely konkrét törvényi tényállásban – pél-

dául a bûnszervezet létrehozásának vagy a pénzmosás bûncselekményének az anya-

gi jogi megfogalmazásában – kívánták szerepeltetni.
3

Nem volt fenntartható az a

helyzet sem, amelyben a „terrorista” vagy „terror jellegû” fogalmakat valamely tör-

vényi korlátozás indokaként fogalmazták meg.
4

A terrorizmus és a szervezett bûnözés fogalmának átfedései, illetve különbségei

A szervezett bûnözés és a terrorizmus gyakori közös sajátossága a két csoport azonos

anyagi háttere – elsõsorban a drogkereskedelembõl, az embercsempészetbõl, az em-

berkereskedelemnek különösen a prostitúcióval kapcsolatos formáiból és a pénzmo-

sásból származó illegálisan felhalmozott javak. További közös vonás a szervezettség

és a konspiráció. Ám a két jelenség-csoport eltérõ motivációja és érdekeltsége folytán

markánsak az eltérések is. Míg a terrorista csoportok többsége politikai és ideológiai

elhivatottságból hajtja végre akcióit, addig a szervezett bûnözõi csoportok többnyire

üzletszerûen és haszonorientáltan, alapvetõen a normális gazdasági racionalitást kö-

vetve tevékenykednek. A terroristák vagy a terrorista csoportok a nagyszabású, sok

áldozattal járó és nagy médiafigyelmet vonzó, félelemkeltõ akciók végrehajtásában

érdekeltek, a szervezett bûnözõi csoportok elsõsorban abban, hogy minél kisebb

nyilvánosság figyelme mellett minél nagyobb profitot termeljenek.
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3 A pénzmosás kezdeti kodifikálásakor a ’90-es évek elsõ felében például csak a „terrorizmussal, kábító-

szer-kereskedelemmel vagy fegyvercsempészéssel” összefüggésben keletkezett anyagi javak tisztára

mosását kívánták büntetni. Ekkor született a következõ félresikerült: tautológia: „terrorizmussal kap-

csolatban az követi el a bûncselekményt, aki [súlyos bûncselekmények megvalósításával] egyes szemé-

lyekben vagy személyek csoportjában a terror állapotának érzését idézi elõ”.

4 Az Alkotmánybíróság például a Rendõrségi törvényben szereplõ „terrorista” vagy „terror jellegû” kife-

jezéseket tartalmazó törvényhely megsemmisítése kapcsán hangsúlyozta, hogy e szavak meghatáro-

zatlan fogalmakat takarnak, amelyek egységes értelmezése a joggyakorlatban nem alakult ki. Jelenté-

sükrõl a tudományos vagy oktatást célzó jogirodalom sem ad pontos eligazítást, az egyedi esetekben

igen távoli összefüggések vizsgálatát tételezik fel és megengedhetetlenül tág határok közötti, elõre ki-

számíthatatlan, akár ötletszerû jogértelmezésre adnak lehetõséget. Megállapította, hogy e kifejezések

tartalmát a törvényalkotó értelmezõ rendelkezésekben nem határozta meg, és nem áll rendelkezésére

olyan kötött, (legalább) más jogszabályban meghatározott fogalomrendszer sem amely kellõ egyértel-

mûséggel tartalmazna iránymutatást. (2/2007. (I. 24.) AB határozat)



A terrorizmusnak kivételesen lehetnek individuális formái is, legtöbbször azon-

ban szükségképpen a szervezett bûnözés sajátos fajtájaként jelentkezik (sõt, a „terro-

rista csoport” hazai büntetõjogi definíciója kifejezetten a bûnszervezet fogalmának

továbbfejlesztése), ezzel szemben a szervezett bûnözés markáns része – például a jó-

részt szükségszerûen szervezett kriminális formában mûködõ gazdasági bûnözés –

nem vonható a terrorizmus körébe.

A terrorista cselekmények magyar szabályozásnak elõzményei

A korai elõzmények

A hazai kriminalisztika által feljegyzett elsõ jelentõsebb túszdráma idején a Btk.-ban

a terrorcselekmény, vagy az emberrablás tényállása ismeretlen volt.

Balassagyarmaton, 1973 januárjában a Rákóczi úti lánykollégiumban egy helyi

határõrtiszt 17 és 19 éves fiai apjuk fegyverével túszul ejtettek tizennégy diáklányt és

életben hagyásuk fejében helikoptert, egymillió forintot és külföldre távozást kértek.

Néhány nap múlva az idõsebb fiút egy mesterlövész lelõtte, öccse megadta magát.

Az életben maradt fiatalkorú túszejtõ esetében a hatóságok érezhetõen szenved-

tek a jogi minõsítéssel, nem is vagyok meggyõzõdve róla, hogy a személyi szabadság

megsértésének súlyosabban minõsülõ esete, a zsarolás és lõfegyverrel visszaélés he-

lyett milyen jogi csûrés csavarással tudták megállapítani a több emberen elkövetett

emberölés kísérletét, hogy így kiszabható legyen 15 év büntetés.

5 évvel késõbb, az új, ma is hatályos Btk.-nk elfogadásával az 1979. július 1. napja

után elkövetett tettekre nézve a hasonló túszejtéseket már terrorcselekmény címén

büntettük, immár alapesetben is lehetõvé téve 15 éves szabadságvesztés kiszabását.
5

A kriminalizálás indokai

A Btk. 261. § eredeti formája egyaránt büntette a személyi szabadság megsértése és

jelentõs anyagi javak hatalomba kerítése révén elkövetett államzsarolást.

Az új bûncselekmény indokaként így fogalmaztak: „A hivatásos és szervezett bûnö-

zés a legutóbbi években a kényszerítésnek és a zsarolásnak az eddig ismerteknél félelmetesebb,

minõségileg új formáit hozta létre. Közös vonásuk, hogy az elkövetõ (személy vagy csoport) elõ-

zetes biztosíték szerzésével igyekszik kizárni a kudarc lehetõségét. Egy vagy több személyt –

vagy nagy értékû javakat – kerít hatalmába és a személy szabadon bocsátását illetve a javak

visszaadását követelés teljesítésétõl teszi függõvé. Ha a követelés címzettje nem állami szerv
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5 Akár büszkék is lehetnénk rá, hogy a ’70-es évek végén, sõt sokáig még késõbb sem volt jellemzõ, hogy

a „terrorcselekményt” Európában az egyes államok Büntetõ törvénykönyveiben önálló tényállás kere-

tében szabályozták volna. Egy 1990-ben készült összehasonlító tanulmány brit szerzõje megállapítja

például hogy „… arra a kérdésre, létezik-e az adott országban a terrorizmust büntetõ külön törvényi rendelkezés,

Ausztria, Belgium, Ciprus, Dánia, Finnország, az NSZK, Görögország, Izland, Írország, Luxemburg, Olaszor-

szág, Hollandia, Norvégia, Spanyolország, Svédország és Svájc nemmel válaszolt. […] Ugyanakkor számos ország

jelezte, hogy a terrorista támadásokra megfelelõ válasz adható más, már korábban létezõ, hagyományos bûncselek-

mények alkalmazásával is.” (McGEORGE, Nicholas: A Fair Deal for ’Lifers’. Published in 1990 by

Northern Ireland Committee of Quaker Peace Service, Friends House, London, 28–29. old.)
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vagy társadalmi szervezet, akkor a cselekmény – a követelés tartalmától függõen – zsarolás

vagy kényszerítés, amelyhez halmazatban egyéb bûncselekmények járulhatnak, aszerint, hogy

az elkövetõ a „biztosíték” hatalmába kerítésének és hatalmában tartásának során milyen egyéb

tényállásokat valósít meg. Ha viszont a követelést állami vagy társadalmi szervhez intézi,

akkor […] új típusú bûncselekmény, terrorcselekmény valósul meg.”
6

A kezdeti bizonytalanság

A gyakorlat azonban még sokáig idegenkedett attól, hogy e súlyos bûncselekményt

megállapítsa, noha alkalom – ha ritkán is – adódott volna erre.

A talán legérdekesebb ügy elõzményeirõl annyit, hogy 1983. november 5-én két

olasz állampolgár és magyar társuk a tatarozás alatt álló Szépmûvészeti Múzeum áll-

ványain felmászva jutott be a múzeumba ahonnan elloptak hét felbecsülhetetlen ér-

tékû képet, többek között Tiepolo, Giorgone és Raffaello alkotásait. A sikeres nemzet-

közi nyomozásról – mint ahogy ez akkoriban szokás volt – riportkönyv számolt be,

részletesen leírva az elkövetés módját is.
7

A könyv felkeltette az egyre erõsödõ transzszexuális személyiségzavarban szen-

vedõ, hosszú szõke hajat viselõ és nõi ruhákban járó D. Tamás érdeklõdését is, aki

korábban hasztalan ostromolta a hatóságokat azzal, hogy operálják át õt nõvé. Elke-

seredésében elhatározta, hogy õ is betör a Szépmûvészeti Múzeumba, egy értékes

képet kerít hatalmába, s úgy éri el a célját, hogy a megfelelõ szerveket a kép megsem-

misítésével zsarolja. Elhatározását tett követte. 1986 augusztusában egy kést magá-

hoz véve felmászott a múzeum elhúzódó renoválása folytán még mindig meg lévõ

állványzatra, betörte az ablakot, beugrott, majd Tintoretto Férfi képmása címû képé-

hez állva, a festményt a faltól elmozdítva, s a kést a kép felé szegezve várta a behato-

lást jelzõ készülék által riasztott õröket.

Az õrök megjelenésekor közölte, hogy a képet összeszabdalja, ha a helyszínre hí-

vott egészségügyi miniszter nem adja írásba, hogy nõvé történõ átoperálását elintézi.

Az õrség mindezt megígérve, ám az ilyenkor szokásos „kifárasztási technikát” alkal-

mazva elérte, hogy a vádlott egy idõ után a kést eldobta, és tûrte megbilincselését.

Egyetérthetünk abban, hogy ez az eset a terrorcselekmény idézett elsõ változa-

tásnak akár iskolapéldája is lehetne. A vádlottnak hatalmában állt, hogy a képet sér-

tetlenül hagyja-e vagy sem, s az elõbbi fejében a minisztert zsarolta. Ennek ellenére

már a vádemelés is csak rongálás bûntettének kísérlete (!) miatt történt,
8

s a bíróság

ezt elfogadta, azzal a ki nem mondott, de érzékelhetõ indokkal, hogy a magyar

Btk.-ban lehet ugyan terrorcselekmény, de a fejlett szocializmust építõ társadalmi va-

lóságunkban nem.

Arra még közel 10 évet kellett várni, hogy ne legyen kétséges, ami a törvény sze-

rint terrorcselekmény, az sajnos az életben sem minõsíthetõ másként.
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6 Büntetõ törvénykönyv (az 1978. IV. tv. miniszteri indokolása) Budapest, 1979. KJK. 323–324. old.

7 Zombori Attila: Képes könyv. BM Könyvkiadó, 1984

8 Fõvárosi Fõügyészség B. 10.874/1986.



Egy P. Illés nevû debreceni vállalkozó 1994 októberében afölötti elkeseredésé-

ben, hogy egy banki alkalmazott – annak ellenére, hogy jelentõs összegû csúszó-

pénzt kapott – elutasította a hitelkérelmét, ivott, nyugtatót vett be, összeveszett a fe-

leségével, majd hajnalban Mercedesébe ülve elment törzshelyére, az Aranybikában

lévõ kaszinóba. Ott magához rendelte a fõnököt, elõvette „Árminusz” típusú, enge-

déllyel tartott pisztolyát, s azt követelte, hogy zárják be a kaszinó ajtaját. Eközben –

szavait nyomatékosítandó – egy nem célzott lövést le is adott, ez sérülést nem oko-

zott. Néhányan elmenekültek a játékterembõl a felsõ szintre vezetõ lifttel (ezt utóbb

a vádlott megakadályozta), miközben azt követelte, hogy hívják oda a megyei rend-

õrfõkapitányt.

A fõkapitány telefonon jelentkezett. Ekkor a vádlott felszólította: biztosítsanak

számára nyilvánosságot, hogy a bank állítólagos ármánykodásait feltárhassa. (A Nap

TV-ben egyenes adásban kívánta elmondani a történteket.) Közölte továbbá, hogy

ha kérését nem teljesítik, kivégzi a játékteremben tartózkodó 18 személyt. Állította

azt is, hogy a kaszinó elõtt parkoló autójában távirányítással mûködõ bomba van,

amivel képes az egész szállót a föld színével egyenlõvé tenni.

Közben a rendõrség különleges szolgálata elindult Budapestrõl, de – ne feled-

jük, a „hõskorban” vagyunk – a kommandós-felszereléseket is szállító autó a ködben

a Hortobágyon karambolozott, így a rendõrök felszerelés nélkül jelentõs késéssel,

úgy hajnali 5 után érkeztek meg, s nekiálltak tanakodni, felszerelés nélkül mit tehet-

nének.

A vádlott közben idõnként a tükrös oszlopokba lövöldözött és megismételte kö-

veteléseit.

Végül kézenfekvõ megoldást választottak: a vádlottat TV-stábnak álcázott, ka-

merával és mikrofonerdõvel felvonuló rendõrök teperték le, az autójában lévõ táskát

– amiben robbanószer nem volt (a kutya azért jelzett, mert pisztolyát korábban abban

tartotta) – vízlövéssel felrobbantották.

Itt már nem volt kétséges a terrorcselekmény szerinti minõsítés, a vádlott 10 évet

kapott.
9

A terrorizmus természetrajzának megváltozása

Azt lehet mondani, hogy a következõ évtizedek is néhány hasonló terrorcselek-

ményt produkáltak (a tényállás csak annyiban változott az évtizedek során, hogy

1990-ben eltöröltük a halálbüntetést, és 2001-ben büntetni rendeltük a terrorizmus fi-

nanszírozását is), amíg a tornyok elleni merénylet éppen ennek az évnek szeptembe-

rében végképp rá nem döbbentette a világot arra, hogy jórészt teljesen megváltozott

a terrorizmus természetrajza.
10

Minden esetre, az Európai Unió Tanácsa nem sokat
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9 Hajdú-Bihar megyei Bíróság B. 11/1995/179.

10 A tragédia váratlansága (?) kapcsán indokoltnak tartom egy érdekes adalék felidézését.

Egy John J. Nance nevû szerzõ „Vakító villanás” címû könyve akkora siker volt, hogy 2000-ben – több

mint egy évvel a tornyok elleni támadás elõtt – magyarul is megjelent. A könyvben – amelyet 2000 leg-

jobb „fikciós krimijének” minõsítettek az egyik szereplõ a következõket mondja: „Abból, hogy eddig nem

álltak elõ semmilyen követeléssel, az következik, hogy a nyitószámuk még nem ért véget.[…] Na és ki a következõ?



késlekedett a jogi keretek kialakítására, illetve átalakítására vonatkozó igénye megfo-

galmazásával, 2002 júniusában kerethatározatot fogadott el a terrorizmus elleni küz-

delemrõl.
11

Ennek lényege szerint minden tagállamnak meg kell tennie a szükséges intézke-

déseket annak érdekében, hogy egyes súlyos, szándékos bûncselekményeket, ame-

lyek az elkövetés módjára, avagy körülményeire tekintettel az államot, vagy nemzet-

közi szervezetet súlyosan károsíthatnak, terrorcselekményként büntessék, ha azokat

azzal a céllal követik el, hogy

– a lakosságot súlyosan megfélemlítsék;

– hatóságot vagy nemzetközi szervezetet, jogellenesen tevésre vagy nem-te-

vésre kényszerítsenek;

– az állam, vagy nemzetközi szervezet alkotmányos, gazdasági vagy szociális

rendjét veszélyeztessék, vagy megdöntsék.

A kerethatározat fel is sorolja az említett célzattal elkövetett, jellemzõnek vélt bûn-

cselekményeket. A legfontosabbak:

a) halált okozó élet, vagy testi épség elleni bûncselekmények;

b) emberrablás vagy túszejtés;

c) légi, vízi, vagy egyéb tömegközlekedési, illetve áruszállító eszköz elfoglalása;

d) lõfegyver, robbanóanyag, illetve robbantószer, atomfegyver, biológiai fegy-

ver és kémiai fegyver elõállítása, tartása, megszerzése, szállítása, raktározása,

illetve felhasználása;

e) a közveszély-okozás;

f) a felsorolt bûncselekmények elkövetésével való fenyegetés.

Az új tényállás

Ennek megfelelõen alakítottuk mi is át a tényállást 2003 elején.
12

Ezt a következõ átte-

kintés szemlélteti.
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Esetleg egy 747-es becsapódik majd a New York Világkereskedelmi Központba…” (General Press kiadó, Buda-

pest, 2000, 307. old.) Így válik ma a fikció valósággá, vagy formálhatja a valóságot. Lám, a kérdéskör

kapcsán már a második olyan esettel találkozhatunk, amikor politikai krimik, riportkönyvek adtak, ad-

hattak ötletet az elkövetés módjához.

11 A Tanács kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemrõl (2002/475/IB)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002F0475:HU:NOT (2011. október 28.)

12 A módosítás a 2003. évi II. tv. 15. §-ával történt.

Hozzáteszem, ez esetben (is) inkább demonstratív, semmint érdemi lépésrõl volt szó, hiszen a magyar

törvény például az ikertornyok elleni támadás kapcsán az alaki halmazatban lévõ bûncselekmények

szinte mindegyikét életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegette volna. A minõsített rombolás, a ha-

lált okozó közveszély-okozás vagy a repülõgépek eltérítése és felrobbantása során elkövetett emberölé-

sek mellett a tornyok áldozatának sérelmére megvalósult emberölések nem kevesebb, mint hat minõsí-

tett eset megállapítását vonhatták volna maguk után, s tudjuk: már egyetlen minõsítõ körülmény is

megalapozhatja a lehetõ legsúlyosabb büntetést. (Csak a teljesség kedvéért teszem hozzá: az új halma-

zati szabályok erre az esetre ma már kötelezõen életfogytig tartó szabadságvesztés kimondását írnák

elõ (Btk. 85. § (4) bekezdés), ám ha kizárólag az „új” és a „szigorúbb felelõségre vonás” jegyében beikta-

tott terrorcselekmény keretei között maradnánk, az örökös fogság kiszabására vonatkozó „kötelezõ”

elõírás nincs).



A terrorcselekmény (261. §) hatályos szabályozásának szerkezete

1) Súlyos bûncselekmények célzatos elkövetése – (1) bek.

A (9) bekezdés felsorolja:

– személy elleni erõszakos

(például emberölés,

testi sértés)

– közveszélyt okozó

(például közveszélyokozás,

közlekedés biztonsága

elleni bûncselekmény)

– fegyverrel kapcsolatos

(például lõfegyverrel vissza-

élés, fegyvercsempészet)

bûncselekmények.

(1) bek. a) pont: az állam

kényszerítése

(1) bek. b) pont a lakosság

megfélemlítése

(1) bek. c) pont más állam

rendjének megváltoztatása,

megzavarása

2) A tradicionális államzsarolás (jelentõs anyagi javak hatalomba keríté-

se, és követelés) – (2) bek.

3) Elõkészületi jellegû magatartások

a) általános elõkészület: az 1) vagy a 2) pontban írtak elõkészü-

lete – (4) bek. (2007-tõl kiegészítve anyagi eszközök szolgál-

tatásával és gyûjtésével)

b) speciális elõkészület: az 1) vagy 2) pontban írtak terrorista

csoport keretében történõ elkövetésére vonatkozó elõkészü-

let + a csoport egyéb módon történõ támogatása – (5) bek.

4) Az 1) és 2) pontokban írtakkal való fenyegetés

5) További rendelkezések:

– 1) vagy 2) pontokban írtak abbahagyása esetén korlátlan enyhítés – (3) bek.

– 3) esetén az elõkészület speciális formájától való elállás – (6) bek.

– feljelentési kötelezettség – (8) bek.

– az 1) pontban említett súlyos bûncselekmények tételes felsorolása – (9) bek.

2003 elõtt a terrorista csoport fogalma nem szerepelt a törvényben, a hatályos tényállás

a (kiegészített) elõkészület súlyosabban minõsülõ eseteként szabályozza, ha a maga-

tartásokat az elkövetõ a terrorista csoportban történõ elkövetés érdekében fejti ki. A

kerethatározat szerint: a terrorista csoport kettõnél több személybõl álló, egy bizonyos

ideje már mûködõ
13

szervezett csoportot jelent, amely terrorcselekmények elkövetése
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13 A fordítások e körben bizonytalanok, de az eredeti (több nyelven megfogalmazott) dokumentumok

sem egyértelmûek, s mindez a bûnszervezet fogalmi ismérveinek felvázolásakor is idõnként értelme-

zési gondot okoz. A jogirodalomban uralkodó és megítélésem szerint is helyes álláspont nem az „egy

ideje mûködõ”, még kevésbé az „egy idõre szervezett”, hanem a tartósan mûködõ, hosszabb idõre szervezett
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végett összehangoltan fejti ki tevékenységét. (Nem véletlenszerû, egyetlen bûncse-

lekmény azonnali elkövetésére alakult csoportosulásról van tehát szó, amelyben

nincs szükség munkamegosztásra, folyamatosságra és szervezetre).

A hatályos törvény a terrorista csoport fogalmát a kerethatározat figyelembe vé-

telével a határozta meg. Eszerint a terrorista csoport olyan bûnszervezet (három

vagy több személybõl álló, hosszabb idõre szervezett, összehangoltan mûködõ cso-

port), melynek célja a terrorcselekmény valamelyik fordulatának elkövetése.

Ha a terrorcselekményt terrorista csoportban követik el (tehát nem csak az (5)

bekezdésben meghatározott elõkészületi jellegû magatartások valósulnak meg,

hanem a bûncselekmény legalább kísérleti szakaszba lép), a bûnszervezet hasonló

fogalmára tekintettel a Btk. bûnszervezetre vonatkozó súlyos általános részi rendel-

kezései megfelelõen alkalmazandók. Eszerint:

– a büntetési tétel felsõ határa kétszeresére emelkedik,

– a 2 évi vagy ezt meghaladó büntetést fegyházban kell végrehajtani és sor ke-

rülhet kitiltásra,

– nincs helye feltételes szabadságra bocsátásnak,

– nincs helye mediációnak.

Terrorista csoport tagjaként történõ elkövetés miatt a magyar judikatúrában jogerõs

ítélet még nem született. Bûnszervezeti elkövetés nem egy volt (több jogerõs ítélettel

is zárult), ám ezeknél az említett kényszerítés, illetve megfélemlítés nem volt megál-

lapítható, sokkal inkább az anyagi haszonszerzésre törekvés, esetleg individuális jel-

legû leszámolás.

Mai „terrorcselekmények”

1979 óta összesen pár tucat terrorcselekmény vált csak ismertté,
14

ezek formálisan ki-

merítik ugyan a Btk. 261. §-át – általában kevéssé veszélyes, sokszor igen primitív ma-

gatartásokban öltöttek testet. A közvélemény – érthetõ okból a bûncselekmény elne-

vezéséhez és a terrorista személyéhez súlyos tetteket társítva – általában nem is érti,

miért „terrorcselekmény” miatt folynak ezekben eljárások.

Jellemzõ esetként említhetõ az a pár éve marasztaló ítélettel zárult ügy, melynek

tényállása szerint egy férfi saját édesanyját ejtette túszul, az idõs nõt tanúk elõtt le-

fogta, egy kést szegezett a mellének s telefonon azzal fenyegetõzött a pécsi rendõr-

kapitányságon, hogy „vér fog folyni”, ha nem teljesítik követeléseit: vigyék hozzá

volt feleségét, gyerekeit, s biztosítsanak számára egy autót, amivel magával viheti

õket. A kommandósok két óra alatt ártalmatlanná tették. Az ilyen és hasonló tettek
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csoport tevékenységét vonja e körbe. Nyilvánvaló, hogy nem a szervezés tartóssága, hanem a mûkö-

dés tartóssága a meghatározó kriminogén tényezõ. (lásd erre NEPRÁCZKI Anna Viktória: Büntetõ

anyagi jogi problémák a terrorcselekmény harmonizációjával összefüggésben. In: Bencsik András –

Fülöp Péter (szerk.) Jogász Doktoranduszok I. Pécsi Találkozója. Pécs 2011.

(http://www.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/Hirek/20111017/tanulmanykotet.pdf – 2012. május 20.)

14 13 év alatt (1998–2010-ig) Magyarországon összesen 40 terrorcselekmény vált ismertté. A világban tör-

tént összes terrorcselekményeket egyes kimutatások (például a Global Terrorism Database) évente kb.

4500 és 5000 közé teszik.



jellemzõen inkább sajátos „emberrablások”, melyek esetében kizárólag a követelés

„állami címzettje” emeli a tettet a terrorcselekményként szabályozott magatartás

körébe.
15

Gyakori az is, hogy az eredetileg terrorcselekmény gyanújával induló eljárások

utóbb enyhébb bûncselekménnyé vagy szabálysértéssé szelídülnek. 2007 tavaszán

egy viszonylag nagy publicitást kapott ügy állampolgári bejelentetésre indult: a lift-

ben hallották, amint egy mûtrágyás zsákot és színes drótokkal telt hátizsákot cipelõ

férfi mobiltelefonon azt közölte, hogy „ma este robbantunk”. A rendõrök röviddel

késõbb a helyszínen a férfi lakásán egyebek mellett 25 kiló kálium-nitrátot, 20 kiló

kristálycukrot, 4 kiló kénport, 3 kiló vas-oxid port, 50 kiló alumínium port, valamint 2

méter stopinszálat (gyújtózsinórt) foglaltak le, emellett kanócokkal ellátott mécsese-

ket, és papírpoharakat bennük ismeretlen olvasztott anyaggal.

Mi kellett volna a terrorcselekmény bizonyításához? Egyrészt az, hogy megálla-

pítható legyen, a lefoglalt anyagok robbanóanyagnak, illetve robbantószernek minõ-

sülnek, másrészt az, hogy bizonyítsák: ezeket a gyanúsított megfélemlítési vagy ál-

lamzsarolási céllal kívánta felhasználni.

Az igazságügyi szakértõ eleinte mind a stopin szálról, mind az olvasztott anya-

gokról megállapította, hogy azok olyan házi gyártmányú pirotechnikai gyújtókeve-

rékek, amelyek a mögöttes jogszabályok értelmében robbanóanyagnak tekintendõk.

(Mit lehet erre mondani: magas labdát adott a védelemnek…)

A célzatot illetõen nemcsak a bejelentõ tanúvallomása, hanem a gyanúsítottól le-

foglalt e-mailek forgalma alapján is egyértelmûen meg lehetett állapítani, hogy a

gyanúsított egy tömegrendezvényen akart robbantani, nyilvánvalóan legalábbis a

pánik, a félelemkeltés szándékával.

Késõbb, a kezdeti nekibuzdulás után a cselekményt már csak közveszélyokozás

elõkészületének minõsítették, majd – újabb, nyilván alaposabb szakvélemény birto-

kában – az elmarasztalás már csak pirotechnikai szabálysértés miatt történt.

Néhány értelmezési kérdés

Mióta a bûncselekmény jelenlegi formáját elnyerte, a Bírósági Határozatok tárában

alig fél tucat döntés érintette a tényállás értelmezési kérdéseit. Ezek közül talán csak

a terrorcselekmény abbahagyásának értelmezése járhat valódi tanulsággal.

Született néhány olyan bírói döntés, mely szerint a terrorcselekmény abbaha-

gyása (s ez által a büntetés korlátlan enyhítése) – hasonlóan a kísérlettõl való önkén-

tes elálláshoz, csak önként, az elkövetõ belsõ motivációjának eredményeképpen

eredményezhet kedvezõbb elbírálást. Ha tehát az elkövetõ a körülmények számára

kedvezõtlen megváltozása folytán hagyja abba a tettet, s így marad el a súlyos ered-

mény, akkor nincs helye korlátlan enyhítésnek.
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bûntettét valósítja meg az az elkövetõ, aki a volt élettársát és annak a leányát – féltékenységétõl moti-

váltan – megfosztja a személyi szabadságuktól, és a szabadon bocsátásukat a rendõrséghez intézett

anyagi követelés teljesítésétõl teszi függõvé.
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Az egyik irányadó döntés szerint a vádlott családtagjait – feleségét és pár hóna-

pos gyerekét – ejtette túszul egy, a körzeti megbízottól lopott pisztollyal és terjesztett

elõ a rendõrség felé követeléseket. A megyei bíróság szerint utóbb a cselekménnyel

nem önként hagyott fel, hanem azért, „mert az eredményes tárgyalások folytán kö-

vetelései kikényszerítésére eszköztelenné vált”. Ezzel szemben a Legfelsõbb Bíróság

kifejtette:

„A Btk. 261. §-ának (5) bekezdésében lehetõvé tett korlátlan enyhítés azzal szemben alkalmaz-

ható, »aki a terrorcselekményt abbahagyja, mielõtt abból súlyos következmény származott

volna«. Az idézett törvényszöveg nem tartalmaz olyan feltételt, melybõl az következnék, hogy a

cselekmény abbahagyása kizárólag belsõ indítékból, meggyõzõdésbõl, egyedül önkéntes módon

lenne megvalósítható. Az abbahagyás megállapíthatóságát nem zárja ki, ha arra más személy

vagy személyek magatartása vagy egyéb külsõ körülmények késztetik az elkövetõt. Az adott

ügyben a lehetséges súlyos következmények körébe tartozott, hogy a vádlott családtagjainak

élete, illetve testi épsége közvetlen és reális veszélybe került, illetõleg a vádlottal tárgyalást foly-

tató hivatalos személyek testi épsége is ilyen veszélynek volt kitéve. A vádlottnak (töltött lõ-

fegyver birtokában) megvolt a tényleges esélye arra, hogy fegyvert használjon, és azzal a köz-

vetlen környezetébe tartozó személyek életét kioltsa vagy azokat megsebesítse, illetve hogy ha-

sonló cselekményt kövessen el azok sérelmére, akik a szándékának meghiúsítására törekszenek.

A súlyos következmények azonban elmaradtak azért, mert a vádlott a jogtalanul megszerzett

kényszerítõ eszközöket, valamint a lõfegyvert átadta a vele tárgyalást folytató rendõrtisztnek, a

családtagjait sem bántalmazta, és a kiskorú gyermeket is maga adta át õt kísérõ feleségének,

útban a polgármesteri hivatal felé. A vádlott tehát mindazzal a magatartással felhagyott, ame-

lyek a terrorcselekmény törvényi tényállásában a súlyos következmény megvalósulásához ve-

zethetõ tényezõk megállapításához szükségesek voltak. Kétségtelen hogy a súlyos következmé-

nyek reális veszélyét megalapozó helyzettel fokozatosan hagyott fel, mely folyamat a kényszerí-

tõ eszközök kiadásával kezdõdött, és a gyermekének a felesége részére történõ átadásával

végzõdött. Ez nem változtat azon a tényen, hogy a terrorcselekményt valójában abbahagyta

olyan idõpontban, mielõtt abból még súlyos következmény származott volna. (BH 1993/597.)”

Egy másik döntésben a Legfelsõbb Bíróság leszögezte, hogy a terrorcselekmény

– jellegénél fogva – rendszerint többmozzanatú, sõt elhúzódó elkövetési módot felté-

telez, és ennek a súlyos következmények bekövetkezése elõtt az elkövetõ részérõl

történõ bárminemû indíték hatására történõ „abbahagyása” elégséges a korlátlan

enyhítés feltételeinek a megvalósulásához. Bár az ügy szempontjából nincs jelentõ-

sége, a jogértelmezés teljessége érdekében megjegyezte a Legfelsõbb Bíróság azt is,

hogy a törvényszövegben megjelölt „súlyos következmény” nem azonos a túszejtés

folytán kialakult, és egyébként valóban súlyos helyzettel, hanem az elkövetõ jogelle-

nes követelésének teljesítéséhez vagy a teljesítés megtagadása folytán a fenyegetés

beváltásához kapcsolódik. (BH 2003/227.) Mindezt azért fontos hangsúlyozni, mert a

terrorcselekmények súlyos következményeinek elhárítása szempontjából meghatá-

rozó jelentõsége lehet, hogy a túsz-szedõvel folytatott tárgyalások során az elkövetõ-

vel tudatosítsák, az akár életfogytig tartó szabadságvesztés helyett, lényegesen eny-

hébb büntetésre számíthat, ha felhagy fenyegetései beváltásával.
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Az új Büntetõ törvénykönyv

E sorok írásának heteiben fogadják el Magyarország negyedik Büntetõ törvény-

könyvét. A kódex készítõi a terrorcselekmény tényállásán érdemben alig változtat-

tak.
16

A bûncselekményt szabályozó, korábban láthatóan bonyolult szakaszt a jobb

áttekinthetõség érdekében több részre bontották. A „terrorcselekmény feljelentésé-

nek elmulasztása” mellett a „terrorizmus finanszírozása” is önállóan nevesített tény-

állássá vált, utóbbi pontosabban megfogalmazott és a korábbiaknál szélesebb körû el-

követési magatartásokat felölelve.
17

Az indokolás kiemeli, hogy a korábbi hazai szabályok nem rendelkeztek például

olyan esetek büntetendõségérõl, amikor valaki anyagilag támogatta terrorista sze-

mély kiképzését, vagy ezzel összefüggésben a terrorista családjának megélhetését. A

változtatással egyértelmûen súlyos bûncselekményként értékelendõ a terrorcselek-

mény minden formájának finanszírozása, azaz akár személyi, akár anyagi feltételek

biztosítása vagy megteremtése, továbbá a terrorcselekmény elkövetésére készülõ

személy vagy rá tekintettel más (családtag, rokon, bárki, akit a terrorista megjelöl)

anyagi eszközzel történõ támogatása.

* * *

Összességében elmondható, hogy a terrorcselekménynek minõsülõ tettek Magyaror-

szágon eddig megmaradtak a szerencsére nem túl súlyos következménnyel járó, sok-

szor igen kezdetleges, személyes motivációból fakadó államzsarolások alsó szintjein.

Valóban súlyos, halálos eredménnyel járó, merénylet-jellegû cselekményben

testet öltõ terrorcselekmény elkövetésére nálunk még nem volt példa, s mindannyi-

an reméljük, hogy e körben a törvény továbbra is elsõsorban a létével, s nem konkrét

alkalmazásával fenyeget majd.
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16 Pedig a tényállás nem tökéletes, megfontolásra érdemes javaslatokat fogalmazott meg például

BARTKÓ Róbert A terrorizmus elleni küzdelem kriminálpolitikai kérdései c. könyvében.

(Universitas-Gyõr Nonprofit Kft., Gyõr, 2011. 245–249. old.)

17 A „terrorizmus finanszírozása” bûncselekménye minden bizonnyal ebben a formában lép majd

hatályba

318. §

(1) Aki terrorcselekmény feltételeinek biztosításához anyagi eszközt szolgáltat, vagy gyûjt, vagy terrorcselek-

mény elkövetésére készülõ személyt vagy rá tekintettel mást anyagi eszközzel támogat, bûntett miatt két évtõl

nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott bûncselekményt terrorcselekmény terrorista csoportban történõ el-

követése vagy terrorista csoport tagja érdekében valósítja meg, vagy a terrorista csoport tevékenységét egyéb mó-

don támogatja, öt évtõl tíz évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(3) E § alkalmazásában anyagi eszközön a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szerveze-

tekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekrõl szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi ren-

delet 1. cikk 1. pontjában meghatározott eszközöket, jogi dokumentumokat és okiratokat kell érteni.



Boda József

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

helye és szerepe a titkos

információgyûjtés rendszerében
1

Alaptörvényünk rögzíti, hogy a „…nemzetbiztonsági szolgálatok alapvetõ feladata Magyar-

ország függetlenségének és törvényes rendjének védelme, nemzetbiztonsági érdekeinek érvénye-

sítése”, továbbá, hogy a „…nemzetbiztonsági szolgálatok mûködését a Kormány irányítja”.
2

Mielõtt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) helyét és szerepét vizsgál-

nánk a titkos információgyûjtés rendszerében, el kell végeznünk némi fogalomtisz-

tázást és célszerû egy rövid történeti áttekintést is megejtenünk.

Alapfogalmak

Alaptörvényünk garantálja az alapvetõ jogok és szabadságok érvényesülését. Ezek

az alapvetõ jogok és szabadságjogok azonban nem minden körülmények között ér-

vényesülnek teljesen. Jogaink meghatározott alkotmányos célok érdekében, megha-

tározott feltételek mellett törvényben korlátozhatók, az alapvetõ jog lényege azon-

ban nem csorbulhat. Az állam számára az alapjogok védelme csupán része az egész

alkotmányos rend fenntartásának és mûködtetésének.

Titkos információgyûjtés az elektronikus hírközlõ hálózaton és elektronikus hír-

közlõ eszközökkel az elektronikus hírközlési tevékenység során, illetve azzal össze-

függésben keletkezett, továbbított információk, adatok kiválasztása, kicsatolása, tech-

nikai eszközzel történõ rögzítése és megismerése.
3

Bûncselekmény elkövetésének

megelõzésére, felderítésére, megszakítására, az elkövetõ kilétének megállapítására,

elfogására, körözött személy felkutatására, tartózkodási helyének megállapítására,
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1 A 2012. május 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett Nemzetbiztonsági kihívások,

nemzetbiztonsági szolgálatok címû szakmai-tudományos konferencián elhangzott elõadás szerkesztett

változata.

2 Magyarország Alaptörvénye, 45. cikk, 3-4 pont.

3 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl (Eht.)



bizonyítékok megszerzésére, valamint a büntetõeljárásban részt vevõk és az eljárást

folytató hatóság tagjainak, az igazságszolgáltatással együttmûködõ személyek vé-

delme érdekében – a törvény keretei között – titokban végzett információgyûjtés.
4

Az Információs Hivatal honlapján az alábbi meghatározást találjuk: „A titkos informá-

ciógyûjtés és az ilyen módon beszerzett adatok kezelése különösen súlyos beavatkozást jelenthet

a magánszférába, s természeténél fogva súlyosan korlátozhatja a személyiségi jogokat. Lénye-

gét tekintve az adatfelvétel, illetve adatkezelés különleges módja, amely minden fázisában (fel-

vétel, tárolás, kiigazítás, adattovábbítás, törlés) az érintett tudta nélkül történik.”
5

Egy 2007-ben az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által készített törvény-

javaslat részletesen magyarázza a fogalmat:
6

– A titkos információgyûjtés a bûnüldözõ és nemzetbiztonsági szervek egyik,

nemzetközileg is ismert és alkalmazott, a különbözõ országokban lényegében

hasonló tartalommal bíró eszköze.

– A titkos információgyûjtés olyan tevékenység, amelyet az érintett tudta nél-

kül alkalmaznak, mind a titkos információgyûjtés során alkalmazott eszkö-

zök, módszerek, mind a titkos információgyûjtést végzõ személyek kiléte rej-

tett, és az is marad.

– E tevékenység során szükségszerûen sérülnek, illetve sérülhetnek az érintett

alkotmányos jogai, nevezetesen a magánlakás sérthetetlenségéhez, a magán-

titok, a levéltitok és a személyes adatok védelméhez fûzõdõ jogok.

– A titkos információgyûjtés speciális állami tevékenység, amely természetesen

költségekkel jár, azon kívül titkossága, leplezettsége miatt szükségszerûen el-

térõ szabályozást igényel az adott szerv költségvetésében.

A titkos adatszerzés szabályait a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) fek-

teti le.
7

Az ügyész és a nyomozóhatóság bírói engedély alapján, az elkövetõ kilét-

ének, tartózkodási helyének megállapítása, elfogása, valamint bizonyítási eszköz fel-

derítése érdekében, a nyomozás elrendelésétõl a nyomozás iratainak megismeréséig

az érintett tudta nélkül:

– a magánlakásban történteket technikai eszközzel megfigyelheti, rögzítheti;

– levelet, egyéb postai küldeményt, valamint telefonvezetéken vagy más hír-

közlési rendszer útján továbbított közlés tartalmát megismerheti, és azt tech-

nikai eszközzel rögzítheti;

– a számítástechnikai rendszer útján továbbított és tárolt adatokat megismerhe-

ti és felhasználhatja.
8

Ebben a fogalomrendszerben a titkos adatszerzés alapvetõen igazságszolgáltatási célo-

kat szolgál az elkövetõ, valamint a bizonyítási eszközök felderítésével.
9

Az ügyészség
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4 Rendészeti Szószedet, 342. o. Magyar Rendészettudományi Társaság, Budapest, 2008

5 IH Honlapja. Letöltve: 2012. 05. 17.

6 T/4192. számú törvényjavaslat a bûnüldözési célú titkos információgyûjtésrõl, Budapest, 2007. október,

Elõadó: dr. Takács Albert, igazságügyi és rendészeti miniszter

7 A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) V. Cím, Bírói engedélyhez kötött tikos adatszerzés.

8 Rendészeti Szószedet, 341 o. Magyar Rendészettudományi Társaság, Budapest, 2008

9 Finszter Géza: (2004), „A titkos felderítés kriminalisztikája”, 972. o. in: Bócz Endre (szerk.),

Kriminalisztika I–II., Budapest. BM Duna Palota és Kiadó,
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az ügyészségrõl szóló törvény (Ütv.) rendelkezései szerint, kizárólag a nyomozás el-

rendelését követõen végezhet titkos információgyûjtést. Ebbõl következõen az

ügyész bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyûjtést, valamint – a Be. fel-

hatalmazása alapján – titkos adatszerzést végezhet.
10

A titkos felderítés az ismeretek megszerzésére irányuló speciális, az érintett sze-

mély elõl rejtett, szigorú szabályok közé szorított, állami szervek által irányított, az ál-

lamrendõrség által végzett megismerési folyamat. A humánerõkkel, technikai és mû-

veleti eszközök és módszerek alkalmazásával folytatott titkos felderítés egyszerre a

nemzetbiztonsági szolgálatok nélkülözhetetlen jellemzõje és a bûnüldözõ szervek

hatékony segítõje.
11

A nemzetbiztonság olyan – külsõ és belsõ körülmények által determinált – állapot,

amelyben az adott állam zavartalanul, a teljes szuverenitás alapján gyakorolhatja

funkcióit. Adott társadalmi rendszer alapja és felépítménye, összességében az állam-

rend egésze stabilitásának, zavartalanságának megléte. Egy adott ország határain

belül található valamennyi anyagi és humánjellegû érték fenyegetõ támadástól törté-

nõ összefogott, többirányú megvédése, illetve ezek érvényesülése a határon belül és

azon kívüli tevékenységgel. Adott nemzet azon képessége, hogy megvédje nemzeti

értékeit, érdekeit minden külsõ és belsõ fenyegetés ellen. Adott ország (nemzet) szu-

verenitásának, alkotmányos rendjének, biztonsági érdekeinek titkosszolgálati eszkö-

zökkel fenntartott, támogatott külsõ és belsõ veszélyektõl, fenyegetettségektõl men-

tes állapota.
12

A Belügyminisztérium hivatalos honlapján nemzetbiztonság címszó

alatt található fogalom-meghatározás alapján a „… nemzetbiztonság egy adott állam szu-

verenitásának és alkotmányos rendjének biztonságát jelenti. Komplex kategória, amely nem-

csak a katonai, de a politikai, gazdasági társadalmi, emberjogi, környezeti és informatikai biz-

tonságot is magában foglalja, szorosan összefügg az adott állam szûkebb és tágabb környezete,

valamint szövetségesei biztonságával.”
13

A titkos információgyûjtés rövid története

Nemzetközi tapasztalatok

A titkos információgyûjtésrõl szóló legkorábbi írásos forrás a híres kínai hadvezér,

Szun-Ce Értekezések a hadmûvészetrõl címû, az idõszámítás elõtti 5. századból szárma-

zó mûve. Szun-Ce így ír a titkos információgyûjtésrõl: „… a bölcs fejedelem‚ s a kiváló

hadvezér úgy indít háborút‚ s úgy arat gyõzelmet az ellenség felett, úgy szerez tehát érdemdús

tetteket, amelyek révén kiemelkedik a sokaságból, hogy mindent igyekszik elõre tudni. Ezt az

elõrelátást nem lehet a szellemektõl megkapni, nem lehet sem más dolgok mintájára levont kö-

vetkeztetések, sem számítgatások útján megismerni, az ellenség helyzetének ismeretét mindig

BODA JÓZSEF: A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a titkos információgyûjtés

10 Ütv. 9/A.§ (1) bekezdése, 5.§ (2) bekezdés e) pontja, valamint 7.§ (2) bekezdés f) pontja.

11 Dr. Hetesy Zsolt: A TITKOS FELDERÍTÉS. PhD értekezés. Pécs, 2011. Pécsi Tudományegyetem Állam-

és Jogtudományi Kar Doktori Iskola,.

12 Magyar Rendészettudományi Társaság: Rendészeti szószedet, Budapest, 2008. 276–277. p.

13 http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium



emberektõl kell megszereznünk. Kémeket alkalmazunk tehát, mégpedig ötfélét. Vannak megte-

lepedett, belsõ és visszatérõ kémek, valamint a halál és az élet kémei. Ha mind az ötféle kémet

egyszerre tudjuk alkalmazni, akkor senki sem ismerheti fel az útjukat, ez pedig valósággal iste-

ni háló, drága kincs a fejedelem számára. Megtelepedett kém az, akit az ellenséges védõk lakosa-

iból választunk ki és fogadunk szolgálatunkba. Belsõ kém az akit, az ellenség hivatalnokai közül

választunk ki és fogadunk szolgálatunkba, visszatérõ kém az, akit az ellenség kémei közül vá-

lasztunk ki és fogadunk szolgálatunkba, a halál kéme az, aki a külvilágot megtévesztve folytatja

tevékenységét, s a mi kémeinknek is hamis híreket ad tovább, az élet kéme az, aki az ellenségtõl

hírrel tér vissza. Ezért a hadsereg minden dolga közül a kémekkel tartsunk fenn a legszorosabb

kapcsolatot, senki ne kapjon busásabb jutalmakat a kémeknél, és ne legyen titkosabb dolog, mint

kémeink szolgálata."
14

Az ókor hadseregei már felderítést szerveztek, tikos eszközökkel és módszerek-

kel információt szereztek a hadmûveleteket, csatákat megelõzõen az ellenséges or-

szág területén.

Áttekintve a vonatkozó szakirodalmat, arra a következtetésre jutottam, hogy

egészen a római hadmûvészet kialakulásáig a szabályszerû katonai felderítést a kém-

kedéstõl nem különböztették meg.

A Római Birodalomban, amely kiválóan felkészített hadsereggel rendelkezett, a

hadvezérek képzésére is nagy gondot fordítottak. Könyveket írtak a hadviseléssel

kapcsolatban, melyekben többek között a titkos információgyûjtés (felderítés) jelen-

tõségével foglalkoztak. Így például Sextus Julius Frontinusz (i. e. 40–l05) Strate-

gematica címû könyvében egy egész fejezetet szentel a felderítésnek Az ellenség szán-

dékának kikémlelése címmel, amelyben így ír: “Scipio Africanus, kihasználva az alkalmat,

hogy Syphaxhoz követség indult, megparancsolta, hogy Lacliussal menjen néhány kiválasz-

tott tribunus és centurio rabszolgának öltözve, kiknek az volt a feladatuk, hogy kikémleljék a

király hadseregét. Hogy szabadabban fürkészhessék ki az ellenség táborát, szántszándékkal

szabadon engedtek egy lovat, és mintha a menekülõ állatot kergették volna, bejárták az erõ-

dítmények legnagyobb részét. Errõl jelentést tettek és az erõdítmények felgyújtásával be is fe-

jezõdött a háború.”

A felderítés, információgyûjtés érdekében már a XIII. században az egyes álla-

mok igyekeztek hivatalos szervezeteket létrehozni más országok területén. A Pápa

által irányított Szentszék, valamint a Velencei Köztársaság az elsõk között voltak,

amelyek diplomáciai kapcsolatot hoztak létre más országokkal. Ezeket a kapcsolato-

kat a missziók (a mai követségek õsei) látták el, általában követtel az élükön.
15

Az

pedig egyértelmû volt, hogy az adott missziók felderítést, titkos információgyûjtést is

folytattak. Az állandó jellegû diplomáciai kapcsolatok kialakításával ezek a követsé-

gek valóságos titkos információgyûjtõ központokká váltak. A korabeli diplomaták

nemcsak bizalmas politikai jelentéseket küldtek haza állomáshelyükrõl, hanem ese-

tenként részletesebb elemzéseket, titkos jelentéseket is.

44 HADTUDOMÁNY 2013/1–2.

MHTT-KONFERENCIA

14 A hadmûvészet ókori klasszikusai. Budapest, l963. Zrínyi Kiadó, 235. o.

15 Hajma Lajos: A katonai felderítés és hírszerzés története. Egyetemi Jegyzet, Budapest, 2001.

ZMNE, 18. o.



HADTUDOMÁNY 2013/1–2. 45

A hadszíntereken a IX–XIII. században, Nyugat-Európában a nehézlovasság

volt a csatákat eldöntõ fegyvernem. Létrejött a lovagi osztály, amely a XV. századig a

legfõbb katonai erõt jelentette Európában. A korból olyan értékes hadtudományi

munkák maradtak fenn, mint például a Templomos Rend szolgálati szabályzata,

amely már a menet és a harc biztosításával és ezen belül a felderítés megszervezésé-

vel is foglalkozott.
16

A híres tatár seregek vezérei Dzsingisz, Szubotáj, Batu, Timur még mielõtt rátá-

madtak volna valamely országra, kereskedõknek álcázott hírszerzõket küldtek az

adott területre felderítés, titkos információgyûjtés céljából. Feladatul volt, hogy titok-

ban adatokat gyûjtsenek a tereprõl, az adott ország katonai erejérõl, városairól, gaz-

dagságáról, a lakosság létszámáról. Önálló lovas egységeik elõtt pedig ún. száguldók

jártak, akik felkutatták az ellenséget, a kincseket és felderítették a folyók gázlóit, a he-

gyek hágóit. Ezek a lovas nomád népek mozgékony, gyors lovasságukkal képesek

voltak nagy területeket bejárni aránylag rövid idõ alatt és kellõ információt szerezni

vezetõik számára a csaták sikeres megvívásához.

Franciaországban 1793-ban jött létre az elsõ modern értelemben vett magasabb-

egység, a hadosztály. A kb. 1000 fõs, önálló tüzérséggel és ellátó oszloppal rendelke-

zõ magasabbegységben már felderítõ és más biztosítási feladatokat ellátó, szakasz

erejû lovasságot is szerveztek.
17

Ezen idõszaktól mondhatjuk azt, hogy megjelentek

a különbözõ államok hadseregeiben a szervezetszerû felderítõ alegységek.

A létrejött tömeghadseregek vezetéséhez szükség volt egy vezetõszerv felállítá-

sára. Ezt a szerepet töltötte be a vezérkar vagy törzskar. Az abban dolgozó tisztek

egyik fõ feladata a várható hadmûveletek körzetnek, a terepnek a felderítése, feltér-

képezése, az ellenséges hadseregre vonatkozó adatok gyûjtése, tanulmányozása és

értékelése volt.

A kor leghíresebb hadvezére, Bonaparte Napóleon francia császár rendkívül

gondosan szervezte meg valamennyi hadjáratát, gyakran még a csaták helyét is elõre

képes volt kiválasztani. Ehhez igen jól szervezett felderítõ szolgálata nyújtott segítsé-

get. Mielõtt belekezdett egy hadjáratba, gondosan felderítette az ellenséges ország

haderejét, harceljárásait, felfedte gyenge pontjait, adatokat, térképeket szerzett be a

várható hadszínterekrõl és alaposan tanulmányozta azokat. Hasonló követelményt

támasztott hadtest- és hadosztály-parancsnokaival szemben is. Egyik értekezésében

a lovasság feladatairól így írt:
18

„A légionárius lovasság szolgálata, ami felderítésbõl, megfi-

gyelésbõl, lesvetésbõl áll, inkább gyorsaságot, mint rendet kíván. Ezek a lovasok szétterjeszked-

nek, szétszóródnak, mindenhova becsúsznak, mindent látnak, megfigyelnek, hozzá vannak

szokva a kis ütközetekhez, és lovaik gyorsaságában bíznak, akár az ellenség elérésérõl, akár a

menekülésrõl van szó.”
19

A XVIII. század végén kezdõdött ipari forradalom hatására gyökeres változások

kezdõdtek a hadmûvészetben, és természetesen a felderítés megszervezésében, a
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titkos információgyûjtésben. Az új találmányok azonnal felvetették katonai alkalma-

zásuk távlatait is. A vasút és a mûúthálózat fejlõdése, a távíró, a fényképezõgép, a

távbeszélõ, a szikratávíró, a robbanómotor, a léghajó és repülõgép megjelenése, a

fegyverek tökéletesítése nagy hatással bírt a felderítésre és, a titkos információgyûj-

tésre egyaránt.

Megalakultak a hadászati vezetés legfelsõ szervei, a vezérkarok és a csapatok

vezetését ellátó törzsek, melyek már fegyvernemi és szaktiszteket is foglalkoztattak.

A törzsek feladatai közé tartozott – már békeidõben is – adatokat szerezni a feltétele-

zett ellenségrõl, hadseregérõl, erkölcsi állapotáról, a várható hadszíntérrõl és az adott

körzet idõjárásáról.

A titkos információgyûjtés történetének magyar vonatkozásai

Hazánkban már az Osztrák–Magyar Monarchia idején jól kiépített titkosrendõrség

mûködött, amely alkalmazta a felderítés és tikos információgyûjtés ma is használt

módszerei közül a titkos megfigyelést, a környezettanulmányozást és a levél ellenõr-

zést. Ezen tevékenységek helyszínei elsõsorban a határállomások és a nagyobb váro-

sok (Buda, Debrecen, Nagyszombat, Pest, Pozsony, Sopron, Temesvár, Zágráb) vol-

tak.
20

A titkos információgyûjtõ tevékenység késõbb kiterjedt az egyetemekre is,

amelyeket a hatalom a forradalmi szervezkedés központjainak ítélt.

Ferenc József császár és magyar király hatalmának biztosítására „titkos kabine-

tet” szervezett és egy hozzá hû hivatalnoki apparátust alakított ki. Klemens Wenzel

von Metternich kancellár és Sedlnitzky József rendõrminiszter segítségével titkos

kémhálózatot építetett ki, és levélátvizsgáló helyeket létesítetett a birodalom na-

gyobb városaiban.

Joseph Wenzel Radetzky tábornagy, az akkori idõk egyik legnagyobb hadvezére

volt az elsõ, aki háborús tapasztalatai alapján felismerte a felderítés, titkos informá-

ciógyûjtés fontosságát. Az õ javaslatára az 1800-as évek elején Bécsben létrehozták a

Nyilvántartó Alosztályt (Evidenzhaltungs Abteilung). Ide futottak be a monarchia

seregtestjeinek parancsnokságai által megszerzett titkos információk.

Az 1848–49-es magyar szabadságharc titkos információgyûjtõ tevékenységét

vizsgálva, azt láthatjuk, hogy a honvédsereg vezetõi sokkal jobban ismerték ellenfe-

lük erejét és hadmozdulatait, mint a császáriak a honvédsereg helyzetét. Kiemelke-

dõen fontos volt, hogy a nemzetiségi vidékeken az államrendõrség tagjai ne csupán

a szó szoros értelmében vett közbiztonsági szolgálatot végezzenek, hanem hogy a

forradalom ügye védelmében bizalmas úton szerezzenek információkat a más nem-

zetiségû lakosok magatartásáról is.

1878-tól kezdett az osztrák–magyar hadügyminisztérium alaposabban foglalkoz-

ni a titkos információgyûjtés egységes elveken alapuló megszervezésével.
21

Ferenc

József császár részére elkészítettek egy tervezetet a hírszerzés és a kémelhárítás

46 HADTUDOMÁNY 2013/1–2.

MHTT-KONFERENCIA

20 Sándor Pál: A titkosrendõrség Magyarországon a reformkor kezdetén,

www.tankonyvtar.hu/historia-1981-02/historia-1981-02

21 www.zmne.hu/tanszekek/Hadtortenelem/tematika/spy/2001.RTF



HADTUDOMÁNY 2013/1–2. 47

központosított végrehajtására, mely a katonai szervezetek és a polgári hatóságok

együttmûködését írta elõ. Abban az idõben a hírszerzést a vezérkar nyilvántartó iro-

dája végezte. Késõbb létrehozták a Császári és Királyi Hadügyminisztériumban a ka-

tonai hírszerzõ és kémelhárító szolgálatot (Evidenzbüro), ahol 1912-ben 28 tiszt dol-

gozott, 1914-ben már majdnem a duplája, 42 fõ.

Az elsõ világháborút megelõzõ években mind az orosz, mind a francia és az

olasz hírszerzés nagyon aktív tevékenységet fejtett ki az Osztrák–Magyar Monarchia

irányában. Komoly sikert ért el például az orosz titkosszolgálat, az Ohrana, Alfred

Redl ezredes beszervezésével.

A technikai fejlõdés nem kerülte el monarchia hadseregét sem. 1896-tól már a

Tollnban lévõ központi távíró iskolán képezték a különbözõ alakulatoktól odavezé-

nyelt katonákat. A katonai távírászok felszerelése a Morse-rendszerû író- és adó-ve-

võ készülékekbõl állott. Ezek az 1877 és 1892 mintájú tábori távíró készülékek az elsõ

világháború végéig rendszerben voltak.

A monarchia hadseregében az 1912-ben kiadott ún. háromjegyû rejtjelkulcs bizto-

sította a három nyelven érthetõ titkosírást. A táviratok nyelvezetét a távirat elején fel-

tüntetett betûkkel (d betû – német; m betû – magyar; h betû – horvát) kellett jelezni.

A kódok féltve õrzött, szigorúan titkos eszközök voltak.
22

A léghajók és repülõgépek katonai alkalmazása széleskörû lehetõséget biztosí-

tott az ellenség csapatai, csapatmozgásai nagy mélységû felderítésére, megfigyelésé-

re és légi felvételek készítésére.

Az elsõ világháború idején, a titkos információgyûjtés terén a katonai hírszerzé-

sé volt a fõszerep. Sajnos azonban, az I. világháború titkos eseményeirõl alig maradt

meg írásos dokumentum. Ez szinte pótolhatatlan veszteség a titkosszolgálati történet

kutatói, a hadtörténet, de az egyetemes történelemtudomány számára is. Mégis akad

ennek a kornak egy mindenképpen figyelemre méltó, a mai napig egyedülálló ma-

gyar rejtjelfejtési vonatkozása! Egy magyar származású katonatisztnek, Pokorny

Hermann vezérkari századosnak sikerült feltörnie az oroszok rejtjelkulcsait, s az

egész háborút felölelõ idõszakban megfejtenie valamennyi lehallgatott orosz katonai

rejtjeltáviratot. Az általa megszerzett friss információkat teljes egészében felhasznál-

hatta az osztrák–magyar vezérkar.

Az elsõ világháború során terjedt el a telefonok lehallgatása, mint titkos informá-

ciógyûjtõ eszköz, elsõsorban az ellenség mélységében kiépített tábori vezetékek le-

hallgatása révén. Szintén ehhez az idõszakhoz kapcsolható a rádiók nagyszámú al-

kalmazása, amely magával hozta egy új szakcsapat, a rádiófelderítés és zavarás kiala-

kulását.

* * *

A Horthy Miklós kormányzó nevével fémjelzett korszak konszolidációját követõen,

az 1920-as évek elején került sor az önálló magyar hírszerzés megszervezésére. Az

ország érdekei védelmében és a Magyar Királyi Honvédség vezérkarának feladata

ellátásához szükség volt idegen – elsõsorban a kisantanthoz (Csehszlovákia, Románia
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és Jugoszlávia) tartozó – államok katonai helyzetének és háborús felkészülésének fel-

derítésére, ugyanakkor a saját fegyveres erõkkel kapcsolatos titkos adatok védel-

mére, megõrzésére.

Ebben az idõben a hírszerzés és a kémelhárítás a vezérkar második osztályának,

az úgynevezett Vkf-2-nek hatáskörébe tartozott. A Vkf-2 felépítését az Osztrák–Ma-

gyar Monarchia hadseregének vezérkarához igazodva 1920-ban alakította ki annak

elsõ vezetõje, Stojakovics (Sztójay) Döme ezredes. A trianoni békeszerzõdés megtiltot-

ta számunkra vezérkar létrehozását, ezért ez a szerv 1938-ig, a fegyverkezési egyenjo-

gúság bevezetéséig, mint a Honvédelmi Minisztérium VI. katonai fõcsoportja létezett.

A szervezet legfõbb feladata a szélsõjobb és szélsõbaloldali mozgalmak, valamint a kis-

antant-országok hírszerzõ szerveinek elhárítása volt. A hadtestek törzseiben pedig a 2.

(felderítõ és elhárító) osztályok végezték az ilyen jellegû feladatokat.

A Honvédelmi Minisztérium 1930-ban adta ki a titkos információgyûjtés szabá-

lyozására a Hírszerzõ szolgálat I. rész (Hírszerzés, nyilvántartás, propaganda, szabo-

tázs, forradalmasítás) és Hírszerzõ szolgálat II. rész (Utasítás a kémelhárító szolgálat

ellátására) címû szabályzatokat, amelyekben lefektették a titkos információgyûjtés-

sel, hírszerzéssel és a kémelhárítással kapcsolatos alapelveket.

Hatékonyan és igen eredményesen mûködtek a Vkf-2 rádiófelderítõ alegységei,

a központ a mátyásföldi katonai repülõtéren, az iránymérõ állomások pedig Debre-

cenben, Kecskeméten, Szegeden és Gyõrben települtek. Legfontosabb felderítési fel-

adatuk a Szovjetunió ellen irányult. A rádió-lehallgató állomások Budapesten voltak,

közülük az egyiket a Vakok Intézetében helyezték el és mûködtették. A magyar

rádiófelderítés szorosan együttmûködött a Magyarország területén elhelyezett

német lehallgató állomásokkal.

A szervezetnek fejlett laboratóriuma és speciális nyomdája is volt a hírszerzõk

felszerelésére szolgáló hamis okmányok, pecsétek, fényképezõ berendezések, levél-

felbontó eszközök stb. elkészítése céljából.
23

A katonai elhárítással az elhárító alosztály foglalkozott. Munkájuk során szoro-

san együttmûködtek, a Magyar Királyi Rendõrség szerveivel és a Magyar Királyi

Csendõrség Központi Nyomozó Osztályával. 1942-ben a titkos információgyûjtéssel

foglalkozó belbiztonsági szervek munkájának koordinálására, összehangolására a

BM-en belül létrehozásra került az Államvédelmi Központ.

A második világháborút megelõzõen és az alatt a titkos információgyûjtésre hi-

vatott szerveztek elsõsorban az államok katonai szervezetein belül helyezkedtek el,

tevékenységüket a vezérkarok és katonai törzsek irányították, a fõ cél pedig a katonai

jellegû információk megszerzése volt.

* * *

Az után, hogy hazánk szovjet befolyás alá került, ez a helyzet alapvetõen megválto-

zott és a titkos információgyûjtés elsõdleges feladatává a politikai jellegû információk

megszerzése vált. A feladat végrehajtásához szükséges szervezetek kialakítása már a
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budapesti harcok befejezés után megkezdõdött. 1945. február elején megalakult a

Magyar Államrendõrség Budapesti Fõkapitányság Politikai Rendészeti Osztálya.
24

1946-ban a rendõri szervezetbõl Államvédelmi Osztály néven önállósult a politikai

rendészeti terület, mely már több mûveleti háttértámogató részleggel rendelkezett.

1948. szeptember 1-jei hatállyal alakult meg az Államvédelmi Hatóság (ÁVH), amely

a 288.009/1948. BM. sz. rendelet értelmében, kiszélesített hatáskörrel a BM közvetlen

alárendeltségébe került. A hazai titkos információgyûjtõ szervezetek létrehozását és

mûködését szovjet tanácsadók „segítették” egészen a rendszerváltoztatásig.

Országunkban a Honvédelmi Minisztériumon belül jött létre a háború utáni

elsõ titkos információgyûjtõ (hírszerzõ és elhárító) szervezet, a HM Katonapolitikai

Osztálya 1945 márciusában, amely 1947-tõl már bõvülõ feladattal és létszámmal mû-

ködött Katonai Csoportfõnökség néven. A rádiófelderítés terén szintén jelentõs fejlõ-

dés következett be. A rádiófelderítõ osztály (RÁF) 1947. február 14-én alakult meg,

majd augusztus 1-jén létrejött az 1. honvéd RÁF-század. 1949-ben már csoportfõnök-

ség volt a RÁF vezetõ szerve.

A Katonai Elhárító Fõcsoportfõnökség az 1950-es átszervezés során alakult meg,

az alábbi szervezeti felépítéssel:

– Elhárító Csoportfõnökség (I.);

– Katonai Csoportfõnökség (II.);

– Rádiófelderítõ Csoportfõnökség (III.);

– Hírszerzõ Csoportfõnökség.
25

A BM-tõl függetlenül, a Minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt Államvédelmi

Hatóság az 1949. december 28-án kiadott, 4353/1949. MT. sz. rendelet alapján jött

létre. Az 1950-tõl mûködõ új szervezetbe olvadt be a Honvédelmi Minisztérium Ka-

tona Politikai Osztálya és a Honvéd Határõrség. A katonai felderítés és hírszerzés is

új elnevezést kapott a HM struktúráján belül. A szervezetet – szovjet mintára – HM

IV. (felderítõ) Fõcsoportfõnökségnek hívták, és így mûködött 1953-ig. Ekkor a hadse-

reg csökkentésének következtében itt is komoly változtatásokra került sor, a Fõcso-

portfõnökséget a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébõl a vezérkari fõ-

nöknek rendelték alá. Egyidejûleg csökkentették a titkossági, konspiratív szabályo-

kat, és az elnevezését pedig VK 2. Csoportfõnökségre változtatták.

A hidegháború kialakulásával a helyzet gyökeresen megváltozott és a fõ hang-

súly a politikai, ipari és gazdasági hírszerzésre irányult. A feladatok ellátására olyan

új szervezetek kerültek létrehozásra, mint például az amerikai Central Intelligence

Agency (CIA, 1947), a német Bundesnachrichtendienst (BND, 1956), vagy a szovjet

Komityet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi (KGB, 1954).

Ebben az idõben Magyarországon is felmerült az igény egy jóval hatékonyabb

politikai és gazdasági titkos információgyûjtõ szervezet létrehozására. A szovjet ta-

nácsadók segítségével 1951 szeptemberében létrehozták az ÁVH-n belül a VIII.

(Hírszerzõ) Fõosztályt. A hírszerzés központi szervezetének kialakításával egyidejû-

leg megkezdõdött a külföldi rezidentúrák felállítása. Elõször 1950 õszén, a bécsi
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nagykövetségen, majd az ezt következõ évek (1951–1952) során a hálózat jelentõsen

kibõvült, így Párizsban, Londonban, Washingtonban, Rómában, Brüsszelben, Bern-

ben és Buenos Airesben is létrehozták a rezidentúrákat.
26

Szovjet tanácsra a Minisztertanács 1953. július 17-i ülésén döntött az ÁVH mint

önálló szerv megszüntetésérõl és a BM-mel történõ összevonásáról. A katonai hír-

szerzés 1953-tól ismét a Vezérkar alárendeltségében mûködött tovább 2. Csoportfõ-

nökség néven. A felderítési feladatok meghatározása alapvetõen a Honvédelmi Mi-

nisztérium és a vezérkar éves vagy idõszakos felderítési igényei, az együttmûködõ

hírszerzõ szervek (például a BM III/I. Csoportfõnökség) igényei, valamint az ún. ba-

ráti katonai felderítõ (a Szovjetunió és más VSZ-tagállamok felderítõ fõnökségei) igé-

nyei alapján történt.
27

A szocialista országok titkos információgyûjtõ szervezeteinek életébe az 1955-ös

év fordulatot hozott, mivel 1955. március 7–15. között Moszkvában sor került az elsõ

közös állambiztonsági értekezletre. Itt döntöttek a szocialista országok állambizton-

sági vezetõi az egymás közötti együttmûködés mikéntjérõl, és az egyes országok ál-

lambiztonsági szerveire háruló feladatokról. A tárgyalások során meghatározták azt

is, hogy a magyar Belügyminisztérium hírszerzõszerveinek milyen fontosabb terüle-

teken kell feladatokat vállalni.
28

A BM-be visszaintegrált titkosszolgálatot 1955 decemberében I. (Államvédelmi)

Fõcsoportfõnökség néven szervezték újjá.
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Az 1957 tavaszán létrejött központi titkos információgyûjtõ szervezet, a BM Poli-

tikai Nyomozó Fõosztály (13 osztály) kisebb módosításokkal megõrizte az államvé-

delmi idõszakban kialakított szerkezeti felépítést.

Az 1960-as évek elején végrehajtott átszervezéssel létrejött a BM-ben az az állam-

biztonsági szervezeti rend, amely – a csoportfõnökségi felosztást tekintve – egészen

1990 januárjáig, a BM III. Fõcsoportfõnökség megszûntetéséig érvényben maradt.

BM III. (állambiztonsági) Fõcsoportfõnökség 1962-ben alakult meg. Az azon

belül a négy osztállyal megszervezett III/V. (operatív technikai) Csoportfõnökség, va-

lamint az önálló operatív osztályok feladata volt a teljes magyarországi titkosszolgá-

lati tevékenység – köztük a BM-tõl független katonai felderítés – mûveleti háttértá-

mogatása.

A Belügyminisztériumban az 1970-es években több átszervezés is történt, ez

azonban a titkos információgyûjtéssel foglalkozó szervezeteknél csak kisebb változ-

tatásokat hozott. Ennek során önálló osztályként mûködött tovább III/2. Operatív Fi-

gyelõ és Környezettanulmányozó Osztály, a III/3. „K” (postaküldemény) ellenõrzési

Osztály és a III/4. „X” (információ feldolgozó) ellenõrzési Osztály, valamint a III/5.

Rádióelhárítási Osztály.
29

III./V. Operatív Technikai Csoportfõnökség szervezetei és feladatai:
30

– III/V/1. osztály: lehallgató eszközök beépítése, kiemelése, üzemeltetése, zár-

technikai munkálatok, fényképészet, fotótechnika;

– III/V/2. osztály: vegyészet, nyomdatechnika, okmánykészítés, fotóeszközök

fejlesztése, kutatása;

– III/V/3. osztály: operatív-technikai eszközök javítása, karbantartása, üzemel-

tetése;

– Értékelõ, Elemzõ, Ellenõrzõ Alosztály: a Fõcsoportfõnökség munkájának ter-

vezése, ellenõrzése;

– Önálló Írásszakértõi Csoport: írásszakértõi vizsgálatok végrehajtása, igazság-

ügyi szakértõi vélemények készítése;

– A megyei rendõr fõkapitányságok III/V. csoportjai;

– Gazdasági Alosztály: a csoportfõnökség pénzügyi, költségvetési kérdéseinek

intézése;

– III/2. Operatív Figyelõ és Környezettanulmányozó Osztály.

– III/3. “K” (postai küldemények) ellenõrzési osztály;

– III./4. “X” (telefon- és lakáslehallgatás) ellenõrzési osztály.

– III./5. Rádió-elhárítási Osztály.

A III. (állambiztonsági) Fõcsoportfõnökség szervezete újabb átalakításon ment ke-

resztül 1979-ben, ez azonban nem érintette a csoportfõnökségek elnevezését vagy

alapvetõ feladatait. Az önálló osztályok azonban más rendben folytatták munkáju-

kat. A korábbi III/4. „X” ellenõrzési Osztály neve Operatív-Technikai Ellenõrzõ és In-

formációt Feldolgozó Osztályra változott, funkciója azonban ugyanaz maradt.
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Önállósult viszont a korábban a III/I-13. Osztály keretében mûködött Országos Rejt-

jel Központ (III/7. Osztály), és új szervezeti egységként kezdte meg mûködését a

III/6. Operatív Rövidhullámú Rádiószolgálati Osztály.

A titkos információgyûjtés helyzete
Magyarországon a rendszerváltás utáni idõszakban

A legnagyobb változás és átalakítás a titkos információgyûjtõ szervek mûködésében

a különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének átmeneti sza-

bályozásáról szóló 1990. évi X. törvény nyomán következett be. Hazánkban ez volt az

elsõ alkalom, hogy nyílt jogszabályban rögzítették az emberi szabadságjogokat kor-

látozó módszerek és rendszabályok alkalmazását! A jogszabály az állambiztonsági

feladatokat a Belügyminisztérium helyett az újonnan felállított nemzetbiztonsági

szolgálatokra ruházta. Jogutód nélkül szûntették meg a BM korábbi III/III. (belsõ re-

akcióelhárító) csoportfõnökségét, a III. fõcsoportfõnökség többi feladatait pedig az

újonnan létrehozott Információs Hivatal (IH), Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH), Ka-

tonai Felderítõ Hivatal (KFH), Katonai Biztonsági Hivatal (KBH), és egy újabb törvé-

nyi változtatás után, 1995-tõl a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ) vette át.

Az NBSZ elõdjének tekinthetõ BM III/V. (operatív-technikai) Csoportfõnökséget

a III. Fõcsoportfõnökség szintén operatív-technikai feladatokat ellátó önálló osztá-

lyaival együtt beleillesztették a BM III/II. (Kémelhárító) Csoportfõnökség jogutódja-

ként létrejött Nemzetbiztonsági Hivatal szervezetrendszerébe.

Az Országgyûlés 1995. december 19-én fogadta el a nemzetbiztonsági szolgála-

tokról szóló 1995. évi CXXV. törvényt. A jogszabály a Nemzetbiztonsági Hivatalról

leválasztotta a titkos információgyûjtéshez technikai hátteret biztosító Nemzetbiz-

tonsági Szakszolgálatot, amelynek kormányzati irányítását – hasonlóan a polgári hír-

szerzéshez és elhárításhoz – 1996 és 2002, valamint 2007 és 2010 között tárca nélküli

miniszter, 2002 és 2007 között a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter látta el.

A rendszerváltást követõen az alábbi rendvédelmi szervek voltak felhatalmazva

a titkos információgyûjtésre:

– A rendõrség (a 1994. évi XXXIV. tv. [Rtv.] alapján).

– A nemzetbiztonsági szolgálatok (az 1995. évi CXXV. törvény alapján).

– A vám- és pénzügyõrség (az 1995. évi C. törvény szerint).

– A határõrség (az Rtv. 98.§ alapján és a határõrizetrõl és a határõrségrõl szóló

XXXII. törvény [HÕR tv.] alapján).

– A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata (az Rtv. 75.§ alapján).
31

– Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal nyomozóhatóságai (az 1998. évi

XCII. törvény 5.§ szerint).
32

A Vám- és Pénzügyõrség és a Határõrség korlátozott joggal (bírói engedélyhez nem

kötött) rendelkezett a titkos információgyûjtés tekintetében. Az Nbtv. módosítását

követõen, 2010 nyarától az NBH Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) néven és az NBSZ
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a Belügyminisztérium irányítása alá került. 2011-ben a Kormány az 1308/2011. (IX. 6.)

határozatával létrehozta a miniszterelnök irányításával mûködõ Nemzetbiztonsági

Kabinetet (NBK) és a titkos információgyûjtéssel foglalkozó nemzetbiztonsági, hon-

védelmi és rendvédelmi szervek vezetõibõl álló Nemzetbiztonsági Munkacsoportot

(NBMCS). A NBMCS-ot a belügyminiszter és a honvédelmi miniszter közösen veze-

tik. A NBK szükség szerint, de általában kéthetente, a NBMCS szükség szerint, de

legalább havonta ülésezik.

2011-ben az Országgyûlés elfogadta Magyarország Alaptörvényét. Az Alaptör-

vény Államról szóló fejezete 45. cikkének 3–6. pontja határozza meg a nemzetbizton-

sági szolgálatok alapvetõ feladatait, irányításuk rendjét és határozza meg, hogy a

nemzetbiztonsági tevékenységgel összefüggõ szabályokat sarkalatos törvény hatá-

rozza meg.
33

A következõ változás 2012 januárjában következett be, amikor a két katonai szol-

gálat összevonása révén megalakult a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ). A

KNBSZ jogi és politikai alapját a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló – a 2011. évi

CLXXI. törvénnyel módosított – 1995. évi CXXV. törvény biztosítja. A nemzetbizton-

sági szolgálatokról szóló törvényben meghatározottak szerint, a KNBSZ felett két or-

szággyûlési bizottság rendelkezik ellenõrzési jogkörrel:

– az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottsága;

– az Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága.

A 2012. évi XCVI. törvény módosítja többek között az Információs Hivatal irányítá-

sát. A CXXV. törvény 4.§ (3) pontja az alábbiak szerint változik: „Ha a Kormány az In-

formációs Hivatalt a miniszterelnök útján irányítja, az irányítással összefüggõ egyes hatáskö-

röket a miniszterelnök a Miniszterelnökség szervezeti és mûködési szabályzatában a Minisz-

terelnökséget vezetõ államtitkárra átruházhatja”. Az államtitkárságon belül egy helyettes

államtitkár vezetésével létrejött egy szakapparátus, amely az államtitkár és a minisz-

terelnök munkáját segíti a nyílt és titkos információgyûjtés eszközeivel és módszerei-

vel megszerzett adatok feldolgozásával, értékelésével, elemzésével és a kormányzati

hírigények megfogalmazásával.

A titkos információgyûjtésre jogosult szervezetek

Az NBSZ-en kívül hazánkban jelenleg nyolc olyan szervezet mûködik, amely jogo-

sult a titkos információgyûjtõ tevékenységre. Négy ezek közül nemzetbiztonsági

szolgálat, négy pedig bûnüldözõ szerv.

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs minisztert (államtit-

kárt) jogkörének ellátásában a Belügyminisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal hi-

vatali apparátusa segíti. Az ide beosztott munkatársak egyrészt a Belügyminisztéri-

um és a Miniszterelnöki Hivatal állományába tartozó kormánytisztviselõk, másrészt

a nemzetbiztonsági szolgálatoktól berendelt hivatásos állományú tisztek.

A nemzetbiztonsági szolgálatok felügyeletét elsõsorban az Országgyûlés bizott-

ságai (Nemzetbiztonsági Bizottság, a KNBSZ esetében a Honvédelmi és Rendészeti
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Bizottság is), másrészt az Állami Számvevõszék, a Nemzeti Adatvédelmi és Informá-

ciószabadság Hivatal, valamint az országgyûlési biztosok látják el. Az Országgyûlés

Nemzetbiztonsági Bizottságának elnökét mindig a legtöbb mandátummal rendelke-

zõ ellenzéki párt jelölheti, biztosítva ezzel a szolgálatok ez irányú ellenõrzését is.

54 HADTUDOMÁNY 2013/1–2.

MHTT-KONFERENCIA

Országgy"lés

Ügyészség
Állami

Számvev!szék

Nemz. Adatv-i

és Információ-

szababadság H.

Országgy"lési

Biztosok

Kormány
Országgy"lési

Bizottságok

Nemzet-

biztonsági

Kabinet

Nemzet-

biztonsági

Munkacsoport

Nemzet-

biztonsági

Bizottság

Honvédelmi és

Rendészeti

Bizottság

Nemzet-

gazdasági

Minisztérium

Belügymin.
Miniszter-

elnökség

Nemzeti Adó

és Vámhivatal

Honvédelmi

Minisztérium

Rend!rség

Alkotmány-

védelmi

Hivatal

Katonai Nemzet-

biztonsági

Szolgálat

Információs

Hivatal

Nemzetvédelmi

Szolgálat

Nemzet-

biztonsági

Szakszolgálat

Terror Elhárító

Központ

2. ábra. A titkos információgyûjtésre jogosult szervezetek és azok felügyelete (2012)



HADTUDOMÁNY 2013/1–2. 55

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

A rendeltetés

A Szakszolgálat feladatait a Nbtv. 8.§ (1) pontja határozza meg. Eszerint

– Jogosult a jogszabályok keretei között a titkos információgyûjtés, illetve a titkos

adatszerzés eszközeivel és módszereivel – írásbeli megkeresésre – szolgáltatást

végezni a titkos információgyûjtésre, illetve a titkos adatszerzésre feljogosított

szervek titkos információgyûjtõ, valamint titkos adatszerzõ tevékenységéhez.

– A törvény által titkos információgyûjtésre, illetve a titkos adatszerzésre feljo-

gosított szervek igényei alapján biztosítja az e tevékenységhez szükséges kü-

lönleges technikai eszközöket és anyagokat.

– Speciális távközlési összeköttetést biztosít a Kormány által meghatározott fel-

használók részére.

– Ellátja a biztonsági okmányok védelmével összefüggõ hatósági felügyeletet.

– Szakértõi, illetve – külön jogszabály rendelkezései szerint – igazságügyi szak-

értõi tevékenységet végez.

– Végzi a hatáskörébe tartozó személyek, valamint a 68.§ (4) bekezdésének f)

pontjában meghatározott személyek nemzetbiztonsági ellenõrzését, illetve

ellátja az objektumai mûveleti védelmét.

– Elvégzi a minõsített adatot, az ország alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági

érdekeit érintõ vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések

sajátos szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítõ ellenõrzést.

A Szakszolgálatnál folyó titkos információgyûjtõ munkát két nagy csoportra oszthat-

juk. Ezek a következõk:

1. Külsõ (bírói) engedélyhez nem kötött titkos információgyûjtés.

2. A Nbtv. 56.§ alapján külsõ engedélyhez kötött tevékenység.

1. Külsõ engedélyhez nem kötött titkos információgyûjtés keretében,

az Nbtv. 54.§ (1) alapján az NBSZ:

a) felvilágosítást kérhet;

b) titkos kapcsolatot létesíthet magánszeméllyel;

c) az információgyûjtést elõsegítõ információs rendszereket hozhat létre és

alkalmazhat;

d) sérülést vagy egészségkárosodást nem okozó csapdát alkalmazhat;

e) a saját személyi állománya és a velük együttmûködõ természetes szemé-

lyek védelmére, valamint a nemzetbiztonsági jelleg leplezésére fedõok-

mányt készíthet és használhat fel;

f) fedõintézményt hozhat létre és tarthat fenn;

g) a feladatok által érintett személyt, valamint azzal kapcsolatba hozható

helyiséget, épületet és más objektumot, terep- és útvonalszakaszt, jármû-

vet, eseményt megfigyelhet, az észlelteket technikai eszközzel rögzítheti;

h) az 56. §-ban foglaltakon kívül beszélgetést lehallgathat, az észlelteket

technikai eszközökkel rögzítheti;

i) hírközlési rendszerekbõl és egyéb adattároló eszközökbõl információkat

gyûjthet.
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2. A Nbtv. 56.§ alapján külsõ engedélyhez kötött tevékenység:

– lakás titokban történõ átkutatása, az észleltek technikai eszközökkel történõ

rögzítése;

– postai küldemény, valamint beazonosítható személyhez kötött zárt külde-

mény felbontása, ellenõrzése és azok tartalmának technikai eszközzel történõ

rögzítése;

– elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció tartal-

mának megismerése, az észlelteket technikai eszközzel való rögzítése;

– számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított, vagy azon tárolt

adatokat megismerése és azok tartalmának technikai eszközzel történõ rögzí-

tése, felhasználása.

Az eltelt 16 év tapasztalatai azt mutatják, hogy a tikos információgyûjtésre felha-

talmazott hazai szervezetek igen eltérõ gyakorisággal veszik igénybe a Szakszolgá-

latnál koncentrált kapacitásokat, szolgáltatásokat. A Rendõrség központi és területi

szervezeti egységeinek évek óta magasak a megrendelési és a teljesítési mutatói.

A két újonnan megjelent rendõri szerv, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terror-

elhárítási Központ fokozódó érdeklõdést mutat és hónapról-hónapra növekvõ kapa-

citás igénnyel jelentkezik. Állandósult jelenség, hogy az NBSZ kapacitásait hosszú

évek óta elsõsorban a bûnüldözõ szervezetek kötik le.
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A szolgálat helye és szerepe

A Szakszolgálat, amint az a Nbtv.-ben megfogalmazott szövegkörnyezetbõl is követ-

kezik, nem a hagyományos értelemben vett nemzetbiztonsági szolgálat, hanem egy

koncentrált kapacitással rendelkezõ szolgáltató, és kiszolgáló szervezet. Bár a tör-

vény nemzetbiztonsági szervként nevesíti, önálló rendvédelmi, vagy nemzetbizton-

sági feladattal nem rendelkezik, csak a titkos információgyûjtésre jogosult szerveze-

tek megrendelésére dolgozik. Feladatai túlnõnek a nemzetbiztonság területén, az

NBSZ-nél meglévõ koncentrált kapacitásokkal a nemzetbiztonsági szolgálatokat és a

rendvédelmi szerveket, valamint az ügyészséget egyaránt kiszolgálja.

A Kormány hivatalos honlapján a Nemzetbiztonsági Szolgálatok címszó alatt az

alábbi megfogalmazás található: „A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a magyar állam belsõ

rendjének védelme érdekében, szigorú jogszabályi keretek között nyílt és titkos információgyûj-

tést végez az erre felhatalmazott szervek kérésére.”
34

Az NBSZ a Kormány irányítása alatt

álló, az ország egész területére kiterjedõ illetékességgel rendelkezõ, önálló gazdálko-

dást folytató költségvetési szerv. A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tehát a legna-

gyobb költségvetéssel rendelkezõ, legnagyobb létszámú, tevékenységében a leg-

összetettebb, legtagoltabb titkos információgyûjtõ, nemzetbiztonsági szervezet.

A Szakszolgálathoz érkezõ megrendelések elsõsorban az elektronikus hírközlési

hálózaton továbbított közlések ellenõrzésére, konspirált figyelésre, környezettanul-

mányozásra, rádiótechnikai felderítésre, postai küldeményellenõrzésre, valamint a

kísérõadatok (például titkos elõfizetõi adatok és híváslisták, cellapozíció) megállapí-

tására vonatkoznak.

Az NBSZ a nemzetközi szervezett bûnözéssel összefüggésben többek között a

nemzetközi kábítószer-kereskedelmi hálózat, a fegyver- és robbanószer-kereskede-

lem felderítése, robbantásos merényletek megakadályozása, illetve zsarolási kísérlet

meghiúsítása érdekében végez konspirált figyelési feladatokat. Mind a hazai, mind

pedig a nemzetközi együttmûködésben végrehajtott feladatok egyértelmûen bizo-

nyítják, hogy a hatékony bûnmegelõzéshez, az ellenintézkedések elõkészítéséhez és

megtételéhez a titkos információgyûjtés nélkülözhetetlen.

A Rendõrség szervei részére végrehajtott operatív figyelési feladatok egy része

az embercsempészéssel gyanúsított személyek tevékenységének és kapcsolati köré-

nek, valamint hazánkban illegálisan tartózkodó személyek rejtekhelyének megálla-

pítására, a célszemélyek tevékenységének ellenõrzésére, találkozóikról fotó és videó

dokumentáció készítésére, az illegális tevékenységben résztvevõ gépjármûvek for-

galmi adatainak dokumentálására irányultak.

A Szakszolgálaton belül mûködik a Szakértõi és Kutató Intézet. Az intézeten

belül akkreditált laboratóriumokban folyik a kutatói és szakértõi munka. Az intézet

az alábbi területen segíti a nemzetbiztonsági és bûnüldözõ munkát:

– vegyész szakértés, robbanóanyag és kábítószer analízis, vegyi anyagok vizs-

gálata;

– mûszaki szakértés;

BODA JÓZSEF: A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és a titkos információgyûjtés

34 http://www.kormany.hu/hu/mo/rendvedelem/nemzetbiztonsagi-szolgalatok



– informatikai szakértés, kettõs felhasználású eszközök szakértése, hírközlési

eszközök szakértése;

– okmány szakértés, okmány technika; okmányvédelmi kutatások, fejlesztések,

biztonsági okmányok és okmánytechnikai eszközök elõállítása, hatósági és

szakhatósági tevékenység;

– írás szakértés;

– fotó és videotechnikai szakértés;

– hang szakértés;

– nyelvész szakértés.

A megrendelõk és az NBSZ közötti felelõsség és a munkamegosztás rendjét szintén az

Nbtv. rögzíti. Eszerint ha a titkos információgyûjtésre a 8.§ (1) bekezdés a) pontjában

meghatározottak szerint kerül sor, a titkos információgyûjtéshez szükséges engedély

beszerzése az alkalmazást megrendelõ szerv feladata. Az alkalmazás jogszerûségéért a

megrendelõ szerv, a végrehajtásért a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat felel. Tehát az

„alkalmazás jogszerûségért”: a döntéshozóhoz (miniszter) benyújtott elõterjesztések

megalapozottságáért, az NBSZ-hez benyújtott szolgálati jegy (megrendelés) és az en-

gedély tartalmi összhangjáért, megfelelõségéért, a megrendelõ a felelõs.

A „végrehajtás szakszerûségéért”, a magas szakmai színvonal, a hatékonyság

biztosításáért, a konspirációs érdekekre való fokozott figyelemért az NBSZ felelõs. Az

NBSZ kijelölt szervezete felel azért, hogy csak az engedélynek megfelelõ megkeresé-

seknek tegyenek eleget.

A Szakszolgálat a megrendelõ szervezettõl teljesen független, a megszerzett in-

formációval ugyanakkor semmilyen módon nem rendelkezik. A titkos információ-

gyûjtésbõl származó adatokat maradéktalanul átadja a megrendelõnek, saját nyil-

vántartásából pedig visszafordíthatatlanul törli azokat.

Az NBSZ állományában mûködik a Szakértõi Intézet, amely többek között az

írásszakértõi, mûszaki szakértõi, okmány szakértõi és vegyész-szakértõi (robbanó-

anyag-vizsgálat stb.) feladatok lát el a hazai rendvédelmi szervek és megkeresésre a

külföldi partner szolgálatok számára.

A Szakértõi Intézet a 86/1996 (VI. 14.) Korm. rendelet alapján biztonsági okmá-

nyok védelmével kapcsolatos hatósági feladatokat is végez. Véleményezési, engedé-

lyezési és felügyeleti jogköröket lát el. Meghatározott esetekben egyes biztonsági ok-

mányok (például útlevél) fejlesztését saját hatáskörbe vonhatja.

A kapcsolatrendszer

Ahhoz, hogy a Szakszolgálat a törvényben elõírt feladatait végre tudja hajtani, szé-

leskörû kapcsolatrendszert kellett kialakítania itthon és külföldön egyaránt.

Kapcsolatot tartunk fent külföldi és hazai kormányzati szervekkel, a telekom-

munikációs szervezetekkel, a postai szolgáltatást végzõ cégekkel, valamint minden

fontos közüzemi szolgáltatóval. Fontos partnereink a magyarországi kutatóhelyek és

egyetemek. Közel negyven hazai és külföldi szakmai csoportban mûködnek közre az

NBSZ szakértõi, beleértve az Európai Uniós munkacsoportokat is. Szakmai fejlõdé-

sünk alapja a széleskörû nemzetközi együttmûködés, amely három nemzetközi szer-

vezetre (EU, NATO, OLAF), 63 nemzetbiztonsági és 19 rendvédelmi szervre terjed ki.
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A bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló 2002. évi LIV. tör-

vény elfogadás és hazánk 2004. évi EU csatlakozása alapozta meg a Szakszolgálat

kölcsönös elõnyökön alapuló nemzetközi együttmûködését, elsõsorban az EU tagál-

lamok és a környezõ országok nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervezeteivel. Szá-

mos EU-s munkacsoport tevékenységét is segítik az NBSZ szakértõi. 2012-tõl kollégá-

ink részt vesznek az Európai Unió polgári válságkezelõ misszióiban.

A költségvetés

A titkos információgyûjtés, fõleg annak információs technológiai támogatása nagyon

költségigényes tevékenység. Az alábbi táblázat szemlélteti, hogyan is alakult az

NBSZ költségvetése az elmúlt 6 év során. Az elemzés során figyelembe kell venni azt

a tényt, hogy a Szakszolgálatnál meglévõ kapacitások és az azokra fordítható költsé-

gek valamennyi megrendelõ szerv igényeit is figyelembe veszik, hiszen az NBSZ

ezeket az emberi erõforrásokat és technikai képességeket részükre biztosítja.

Az elsõ három évben (2007–2009) között került sor egy nagyarányú fejlesztésre a

telekommunikációs hálózatokból megszerezhetõ titkos információk vonatkozásá-

ban. Erre a kormányzat plusz pénzügyi fedezetet biztosított. A jelenlegi költségvetés

biztosítja a megrendelõ szervek folyamatos és idõbeni kiszolgálását, valamint a rend-

szerek szinten tartását.

Évek 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Személyi juttatások 9647942 10691771 10499615 8630732 8993367 9292900

Munkaadókat terhelõ

járulékok
3147416 3219959 3046868 2216260 2241144 2417300

Dologi kiadások 3181967 3247162 3173905 2603751 3444372 2232800

Egyéb mûködési célú

támogatások, kiadások
327500 910800 950400 1068400 – 400

Intézményi beruházási

kiadások
3181976 3179751 1410156 874116 2639559 1505000

Felújítás 585572 435959 44878 – – –

Lakástámogatás 23700 20900 20900 20900 20900 20900

Kölcsönök 56649 47046 54052 50715 54493 23000

Kiadások mindösszesen 20152722 21 753 348 19 200774 15464874 17393835 15492300

A Szakszolgálat évek óta részt vesz az EU által kiírt különbözõ pályázatokban.

Az NBSZ eddig összesen 22 pályázatot nyert el, néhány példa ezek közül:

– Bürokráciahelyettesítõ informatikai rendszer bevezetése.

(ÚMFT Elektronikus Közigazgatás Operatív Program – 750 mFt. „Biztonságos

elektronikus összeköttetés kiépítése” az NBSZ és megrendelõi között a meg-

rendelések papír alap helyett elektronikus úton történõ fogadása és a jelenté-

sek kiszolgálása céljából)
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– Mûveleti kapacitásokat erõsítõ, eszközbeszerzésre irányuló pályázatok.

(Csalás Elleni Hivatal), 9 elnyert pályázat – 783 mFt; Külsõ Határok Alap, 4 el-

nyert pályázat – 119 mFt)

– Szakértõi tevékenységet erõsítõ pályázatok.

(Átmeneti Támogatás okmányszakértõi és robbanóanyag analitikai feladatok-

ra – 540 000 euró; GVOP robbanóanyag analitikai szakértõi tevékenység tá-

mogatása – 22,5 mFt)

– Energetikai hatékonyságot növelõ pályázatok.

(Környezet és Infrastruktúra, illetve Környezet és Energia Operatív Program

keretében 7 épület homlokzat-felújítása, hõszigetelése és napkollektor kiépí-

tése – 112.1 mFt)

– Jogalkalmazást segítõ pályázat.

(minõsített adatok védelmérõl szóló jogszabályok alkalmazása tárgyában

képzés – 23 mFt)

A felsorolásból kitûnik, hogy sikeresen és eredményesen vettünk részt ezekben a pá-

lyázatokban, és összesen, több mint 2017 mFt bevételre tettünk szert, amelyet külön-

bözõ fejlesztésekre tudtunk fordítani. 2012-re már szintén megkötöttük a szerzõdést

egy 370 000 Eurós támogatásra.

* * *

A Szakszolgálatot és annak állományát viselték meg tálán a legkevésbé az elmúlt két

évtizedben a nemzetbiztonságot érintõ politikai csatározások és botrányok. A vezetõi

állomány felkészült és szakmailag elkötelezett, az állomány túlnyomó többsége fe-

gyelmezett és szereti azt, amit csinál. Az elmúlt évek során végrehajtott technikai fej-

lesztések és az állomány megtartására irányuló törekvéseink meghozták a várt ered-

ményeket. Kidolgoztuk, közösen a többi szolgálattal együtt a Nemzetbiztonsági

Szolgálatok Ágazati Személyzeti Stratégiáját, és elkészítettük az NBSZ Személyzeti

Stratégiáját.

Elkészült az NBSZ Etikai Kódexe, Jövõképe és Stratégiája. Megújítottuk a képzé-

si rendszerünket, megalakítottuk az NBSZ Tudományos Tanácsát, melynek szerve-

zésében tudományos konferenciákat rendeztünk, és tudományos folyóiratot adtunk

ki. Létrehoztuk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Polgári Nemzetbiztonsági

Tanszéket. Hazai és nemzetközi vezetõi továbbképzéseket szerveztünk.

A fentiekbõl következik, hogy az NBSZ-nél rendelkezésre álló emberi erõforrás,

technikai felkészültség és kapacitás nélkül nehezen lenne elképzelhetõ ma, Magyar-

országon hatékony titkos információgyûjtés.
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Dávid Ferenc

Biztonságpolitikai hangsúlyok

a polgári nemzetbiztonsági szférában

2001 és 2010 között
1

Az országok biztonságpolitikájában tükrözõdnie kell, hogy az állam vezetése mit tart

alapvetõ nemzeti értéknek és érdeknek, valamint annak hogy miként igyekszik azo-

kat megvédeni és érvényesíteni. Céljai elérésében minden állam nemzeti érdekérvé-

nyesítésének és biztonságának egyik meghatározó letéteményesei a titkosszolgálat-

ok, amelyek reagálnak a környezetükben lezajló változásokra és az ország döntésho-

zóinak irányítása mellett képesek definiálni az elõttük álló feladatokat.

Tanulmányomban a magyar polgári nemzetbiztonsági szféra 2001 és 2010 közötti

hangsúlyaival kívánok foglalkozni. A 2001 és 2010 közötti idõhatár meghúzása csak a

dátumok szintjén egyoldalú. Az ezredforduló éveit, valamint az azt követõ évtized

végének idõszakát hazánk és a világ szempontjából sorsfordító történések sorával

lehet a legjobban szemléltetni. A rendszerváltoztatást követõ piacgazdaságba és par-

lamenti többpártrendszerbe való átmenet idõszaka, hazánk euroatlanti integrációja,

a mérföldkõnek számító amerikai és európai stratégiai terrortámadások hatása, a ho-

rizonton túlinak tûnõ absztrakt, új típusú fenyegetések, veszélyek és kihívások reali-

zálódása, valamint az elmúlt években megjelent és elmélyült gazdasági-politikai vál-

ság átformálta a biztonságról alkotott elképzeléseinket és paradigmaváltást eredmé-

nyeztek a titkosszolgálati szférában.

A terjedelmi keretekkel indokolható, hogy a címben szereplõ polgári nemzetbiz-

tonsági szféra kitétel megszorító értelemben közelíti meg a nemzetbiztonsági szolgála-

tok biztonsági hangsúlyait és azok változásait, de figyelemmel van arra a tényre is,

hogy sem a titkosszolgálati intézményrendszer, sem az államigazgatás részét képezõ

rendvédelmi szektor egyes szereplõinek tevékenysége nem választható el egymástól.
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A biztonság és a nemzetbiztonság

Az állam biztonsága elvont elméleti fogalom, amit komplexitásán, tartalmi mélységén

és szubjektív elemek egész során keresztül igyekszünk értelmezni. Az állam, mint a

jog talaján álló struktúra, saját szabályain keresztül egy egyedi logika mentén mûkö-

dõ rendszer, amit a történeti kontinuitás és a praxis igazolt. A társadalom biztonság-

érzete az individuumok szubjektív érzéseként határozható meg, de közelrõl sem je-

lenti az objektív biztonság meglétét. Nincs abszolút biztonság. Az állam – a nemzet-

biztonság érvényesítése kapcsán – azért felel, hogy lehetõségeihez képest megtett-e

mindent az állami célkitûzések megvalósítása érdekében. A fentiekbõl egyenesen kö-

vetkezik, hogy a nemzetbiztonság csak államcél.
2

A társadalomban gyakrabban használt titkosszolgálatok szavunkat a tudományos

élet és a jogalkotó a politikai transzformációt követõen, mint nemzetbiztonsági szol-

gálatokat definiálta.
3

Az ország, vagy a politikai értelemben vett nemzet biztonsága

az egyes szolgálatok szakmai tevékenységének központjában áll. A biztonság alapve-

tõen percepció, ami idõben és térben változó jelentéstartalommal bír.
4

A biztonságra

vonatkozó politikai képzet meghatározza azokat a súlypontokat, amelyek determi-

nálják a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok feladatait, szervezetét és mûködését.

A biztonság, mint speciális érték, nélkülözhetetlen a konszolidált állapotok ki-

alakításához. A fejlõdés feltételeinek garantálásához szükséges az állami élet, a nem-

zetgazdaság, a politikai szféra és a társadalmi élet megannyi területének zavartalan,

fenyegetésektõl és veszélyektõl mentes mûködésének biztosítása.
5

A biztonságot az

állam életének és zavartalan mûködésének keretfeltételeként is megadhatjuk, ahol

az azt biztosító fegyveres erõk és rendvédelmi szervek – köztük a nemzetbiztonsági

szolgálatok
6

– megfelelõ mûködése esetén a társadalom alig érzékeli jelenlétüket. Je-

lentõségére és fontosságára csak a belsõ rend és biztonság hiánya, vagy zavara esetén

figyelnek fel.

A biztonság értékõrzõ és értékteremtõ funkciója egyértelmûen bizonyítható. A

fogalom szélesebb értelemben alapfeltétele az ország és a benne élõk anyagi, szelle-

mi, kulturális fejlõdésének. Léte és megõrzése nyilvánvaló értékként és érdekként je-

lenik meg a társadalom egészének és az azt alkotó csoportok, egyének életében.
7

A biztonságot alkotmányos alapvetõ jogként is definiálhatjuk, de mint percepció

térben és idõben változó jelentéstartalommal kell megtölteni. Nézõpont kérdése,

hogy a biztonság szempontjából releváns területek hogyan kerülnek meghatározás-

ra. Az egyén, a közösség, vagy az ország vezetésének szubjektív megítélése alapján a

veszélyek és a kihívások gyakran a valós tényektõl függetlenül rendezõdnek, vagy

rendezõdhetnek. Deklarált prioritásuknak megfelelõen kerülnek elõtérbe, vagy so-

rolódnak hátrébb. Mindezen általános megállapítások együttesen határozzák meg,
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hogy egy állam milyen formában és milyen tartalommal teszi jogrendszere és igazga-

tása szerves részévé a biztonsági szektort.
8

Az elmúlt évtizedek megváltoztatták a nemzetbiztonsági szférára vonatkozó

szakmai gondolkodást. De mi is valójában a paradigmaváltás indoka. A transzformá-

ció komplex hatása az egyén, a közösség, a társadalom és az államgépezet egészére

nézve is éreztette hatását és a változás alól a titkosszolgálatok sem vonhatták ki ma-

gukat. Meghatározóak maradtak a klasszikus feladatok. A nemzetbiztonsági tevé-

kenység alapját a mindenkori államalakulat belsõ rendjének, területi integritásának

és szuverenitásának védelme jelentette.
9

A feladat ellátásának speciális jelleget a

munka során alkalmazott titkos eszközök és módszerek adtak. Hazánk titkosszolgá-

latainak a rendszerváltást követõ néhány év alatt kellett a korábbi struktúrák, eszkö-

zök és módszerek kezdeti változatlansága mellett az új típusú külsõ és belsõ veszé-

lyekkel, fenyegetésekkel és kihívásokkal szembenézni.
10

A biztonság katonai és politikai dimenziója megmaradt ugyan, de meg kellett

osztani helyét egy összetett biztonság-felfogás összes elemével. Elhalványult az

addig meghatározó stabil ellenségkép, a könnyen beazonosítható cél és átadta a he-

lyét azoknak a veszélyeknek, kockázatoknak és kihívásoknak, amelyek kezeléséhez

a titkosszolgálatok önmagukban alkalmatlannak bizonyultak. Átalakult a felderítés-

re, hírszerzésre és elhárításra vonatkozó gondolkodás és a kimunkált eljárási rend.
11

Az új típusú fenyegetések, veszélyek és kockázatok az egyik pillanatban távolinak és

absztraktnak tûntek, majd hirtelen reális és idõszerû problémaként bukkantak fel. A

globalizáció legalább annyira bizonyult áldásnak, mint átoknak a kérdésekre adható

adekvát válaszok megítélése szempontjából. A nemzetbiztonsági szolgálatok a prio-

ritásaik sorába emelték a globális biztonsági kihívásokat, de párhuzamosan megte-

remtették a hazai és nemzetközi együttmûködésnek és a veszélyek elhárításának le-

hetõségét is.
12

Biztonsági környezet és hangsúlyeltolódások

A világ keleti és nyugati felét megosztó, az élet minden területére kiterjedõ szemben-

állás hirtelen megszûnése nem vezetett el az európai államok fellélegzéséhez. A tit-

kosszolgálati szféra metamorfózisként élte meg a transzformációs idõszakot, ahol az

élesen kirajzolódó ellenségkép eltûnt vagy átalakult és fokozatosan átadta helyét az

absztrakt, gyakran homályos és horizonton túli fenyegetéseknek.
13

Az új, összetet-

tebb és átalakult jelentéstartalommal bíró feladatok meghatározása a rendszerváltást

követõ évek során egy folyamat részeként került ismét elõtérbe és kirángatta a titkos-

szolgálatokat az önmeghatározási válságukból. A hagyományos biztonságfelfogás
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katonai és politikai dimenzióját a kihívásoknak egy új és komplexebb katalógusa vál-

totta fel, ami a biztonság gazdasági, társadalmi (szociális) és környezeti dimenzióinak

létjogosultságát igazolta.
14

Az új típusú kihívások nem csak változatosabbak lettek,

de kevésbé lehetett õket elõre jelezni, megelõzni, elhárítani, vagy káros hatásukat ke-

zelni.
15

A biztonság jelentõsége a közösség és a társadalom egésze szempontjából annak

hiányán keresztül válik érezhetõvé. A jelenség általában együtt jár az államgépezet

mûködésének zavaraival, amire a környezetben tapasztalható negatív tendenciák is

hatással vannak.
16

A nemzetközi rendszer folyamatosan átalakulóban van. A bizton-

ságpolitika hagyományos nemzetállami szereplõi mellett megjelentek és egyre na-

gyobb hatást gyakoroltak a mindennapokra az úgynevezett nem állami szereplõk: a

nemzetközi szervezetek, a multinacionális vállalatok, a nem kormányzati szerveze-

tek, a szervezett nemzetközi bûnözõi és terrorista csoportok. A titkosszolgálatok a

kétpólusú szembenállás idõszakához képest összetettebb helyzetben találták magu-

kat. A hagyományos kockázatok mellett markánsabb, de kevésbe felismerhetõ, vagy

elõre jelezhetõ új típusú, határokon átívelõ fenyegetésekkel kerültek szembe.
17

A kockázatok, veszélyek, fenyegetések és kihívások gyakran a jog által nem elér-

hetõ, nem érzékelhetõ területekrõl érkeznek, azok hátterében társadalmi, természeti

jelenségek húzódhatnak meg. A természeti veszélyek esetében mindenkinek vállal-

nia kell egy be nem látható kockázatot az elhárítható, vagy el nem hárítható erõhata-

lommal szemben. Beszûkülnek viszont a védekezési lehetõségek akkor, ha a társa-

dalmi mozgások a természeti veszélyekhez hasonló jelenségeket produkálnak.
18

A

szociális, gazdasági, környezeti stb. veszélyforrások nem tarthatóak kordában, de

velük szemben védekezni lehet, negatív hatásuk az államra és a társadalomra nézve

egyaránt csökkenthetõ. A végtelen kockázati lehetõségekkel szemben viszont még

az államközi együttmûködés keretei között is csak aránytalanul kisebb védekezési

kapacitás állhat rendelkezésre. Ezért szükséges, hogy egy állam döntéshozó és ta-

nácsadói testülete felismerje és azonosítsa az ország szempontjából releváns veszé-

lyeket, fenyegetéseket és kockázatokat.
19

A biztonsági kockázatok nemzetközisedtek, nem ismerik az állami határokat. Fel-

sorolásuk nem statikus, a jövõre vonatkozóan folyamatosan számolni kell az egyes ki-

hívások formálódásával, a legkülönbözõbb, egymás hatásait erõsíteni képes jelenségek

együttes jelentkezésével, új típusú kihívások egyik pillanatról a másikra történõ meg-

jelenésével. A relatív biztonság elérése érdekében fontos hangsúlyozni a korábban már

említett együttmûködés fontosságát, amit a tárgyalt évtized komplex problémái is

megköveteltek.
20

Ez egyrészt a hazai rendvédelmi szervek együttmûködésének

megkerülhetetlenségét, másrészt a más államok titkosszolgálati szerveivel történõ
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kétoldali kapcsolatok kiépítését tették elsõdlegessé. Az ezredfordulóra egyértelmûvé

vált, hogy a Magyarországot érintõ biztonsági kihívások csak akkor kezelhetõek ha-

tékonyan, ha egy új típusú együttmûködés valósul meg a hazánkkal szövetséges,

vagy a közös érdekek mentén együttmûködésre kész államok titkosszolgálataival.
21

A biztonságról való gondolkodás összetetté vált az elmúlt két évtizedben. Nincs

állandó, belátható és kiszámítható fejlõdési ív. Nem lehetséges univerzális princípiu-

mok mentén, hosszú távon meghatározni a veszélyek és kihívások lehetséges spekt-

rumát és felölelni mindazt, amivel egy adott államnak számolni kell.
22

A biztonsági

stratégia a regiszter szerepét tölti be és egybefogja az ország veszélyeztetettségének

objektív és szubjektív elemeit. Az ország biztonságpolitikája folyamatos változások-

nak volt és van kitéve nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Ez a folyamat végig-

kísérte a rendszerváltást követõ idõszakot a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

életében. A változások feloldották a külsõ és a belsõ biztonság, az állam és a magán-

szektor, a prevenció és a represszió, valamint az ezekhez korábban egyenként hozzá-

rendelhetõ, elkülönült eszközöket és intézményeket.
23

Az elmúlt évtizedek változásai pontot tettek az egykor könnyen és megfelelõ

szigorral szétválasztható intézményrendszer-szemlélet végére. Az egyik legfonto-

sabb tényezõ, ami miatt nehéz vegytiszta állapotban fellelni a polgári nemzetbizton-

sági szolgálatokra kiszabott feladatokat, hogy nem lehet meghúzni a tiszta határvo-

nalakat és ez által különíteni el a védelmi szektor egyes szereplõi és a rendvédelmi

szervek eltérõ feladatait.

Az alapelvtõl a biztonsági stratégiákig

Az elmúlt évek hazai stratégiaalkotási folyamatában, a hagyományos biztonság- és

védelempolitikai megközelítés mellett, az ország szempontjából releváns értékek és

érdekek mentén vezették le a nemzetbiztonsági szférára háruló feladatokat.
24

A tör-

vényhozás már a ’90-es évek derekán, a nemzetbiztonsági törvény megalkotásával

megfogalmazta a nemzetbiztonsági érdeket.

A jogszabály a nemzetbiztonság fogalmát legszûkebb értelemben, a Magyar

Köztársaság szuverenitásának biztosításában és alkotmányos rendjének védelmében

határozta meg. Tágabb értelemében a nemzetbiztonsági törvény értelmezõ rendel-

kezése a célkitûzések szélesebb körû regiszterét foglalta magába. Alapkövetelmény

volt az ország függetlensége és területi épsége elleni támadó szándékú törekvések

felderítése, az ország politikai, gazdasági, honvédelmi érdekeit sértõ vagy veszélyez-

tetõ leplezett törekvések felderítése és elhárítása. A jogszabály kiemelten kezelte a

kormányzat döntéseihez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetõleg külföldi eredetû

információk megszerzését.
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Az euroatlanti térség célkitûzéseivel és hazánk csatlakozási törekvéseivel össz-

hangban fontos volt a demokratikus értékek általános érvényesülésének és érvénye-

sítésének biztosítása. Ennek keretén belül vált meghatározó feladattá az alapvetõ

emberi jogok gyakorlását biztosító alkotmányos rend, a többpártrendszeren alapu-

ló képviseleti demokrácia és az alkotmányos intézmények mûködésének törvény-

telen eszközökkel történõ megváltoztatására, vagy megzavarására irányuló leplezett

törekvések felderítése és elhárítása.

Az új típusú globális fenyegetések által hordozott biztonsági kockázat alapján a

törvényhozó kiemelten kezelte a terrorcselekmények, az illegális fegyver- és kábító-

szer-kereskedelem, valamint a nemzetközileg ellenõrzött termékek és technológiák

illegális forgalmának felderítését és megakadályozását.
25

A gyorsan változó világban a jogalkotó csak a jogszabályi alapokat, stratégiai irá-

nyokat határozta meg a nemzetbiztonsági szolgálatok számára. Ezzel szemben álltak

azok a hangsúlyos biztonság- és védelempolitikai elvek, amelyek a klasszikus és új tí-

pusúnak nevezett kihívásokkal, kockázatokkal és fenyegetésekkel számoltak. A tör-

vényhozásnak és a kormányzatnak a jogszabályokban és a stratégiai dokumentu-

mokban megfogalmazott irányok mentén haladva pontosan meg kellett tudnia hatá-

rozni, hogy a nemzetbiztonsági szféra mire kell, hogy összpontosítsa a

rendelkezésére álló (lényegesen szûkösebb) erõforrásait. A komplex biztonságfelfo-

gás, az egyszerre több és egymás hatását erõsítõ jelenségek dinamizmust kölcsönöz-

nek a rendszer egészének. A korlátozott, de koncentrálható ellenhatás lényege, hogy

a környezeti és társadalmi hatások lehetõségei végtelenek, kiszámíthatóságuk, vagy

befolyásolásuk lehetõsége emberi ésszel csak reális (és szûk) keretek között értelmez-

hetõ, ezért a szükséges és helyes súlypontok kialakítását követelik meg a nemzetbiz-

tonsági szférától.

Amikor minden változik és csak a bizonytalanság ténye állandó, megnövekedik

a jelentõsége azoknak a kormányzati dokumentumoknak, amelyek megszabják az

intézmények által ellátandó feladatokat, elhatárolják egymástól a hatásköröket, biz-

tosítják az ehhez szükséges megfelelõ jogszabályi hátteret és forrásokat. Az elmúlt

évtized stratégiáiban a központi adminisztráció egyértelmûen az ún. kockázat-társa-

dalom víziójának elfogadása felé hajlott.
26

A tárgyalt idõszak stratégiáinak sorában vissza kell nyúlni az azt megelõzõ évez-

red utolsó évtizedének végéig, amikor az Országgyûlés megalkotta a Magyar Köztár-

saság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit,
27

ami origójává vált a késõbb ke-

letkezett stratégiáknak.
28

A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit átjárja a

’90-es évek végének, a 2000-es évek kezdetének hangulata. A változást az euroatlanti

integráció elõrehaladása generálta.
29

Az ország magáévá tette a biztonság átfogó
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értelmezését, az euroatlanti térség biztonságának oszthatatlanságát és stratégiai

szintre emelte – a biztonság hagyományos politikai és katonai tényezõin túl – a gaz-

dasági, pénzügyi, emberi jogi és kisebbségi, információs és technológiai, környezeti,

valamint nemzetközi jogi dimenziókat is.
30

A dokumentum felsorolásában a növek-

võ kockázatok sorában elsõ helyen szerepelt az eltérõ társadalmi fejlõdésbõl fakadó,

országok és csoportok közötti átmeneti vagy tartós ellentétek, a gazdasági, pénzügyi

és társadalmi válságok, az etnikai és vallási feszültségek hatása. Az új évezredben ki-

emelt szerepet betöltõ kockázati elemek között ekkor jelent meg markánsabban a ter-

rorizmus, a szervezett bûnözés, az illegális kábítószer- és fegyverkereskedelem, a de-

mográfiai feszültségek, a tömeges migráció és az egyre erõteljesebben megmutatko-

zó környezeti ártalmak. A biztonság- és védelempolitikai alapelvek fokozódó

kihívást és veszélyt jeleztek elõre a tömegpusztító fegyverek és azok hordozóeszkö-

zeinek elterjedése (proliferáció), valamint az információs rendszerek sebezhetõsége

és utóbbiak elleni támadások esetében.
31

A veszélyek és fenyegetések regiszterével szemben a Magyar Köztársaság biz-

tonságának alapját a dokumentum két pilléren nyugvó építménynek vázolta.
32

Az

egyik a magyar nemzet önereje, a másik az euroatlanti integráció és a nemzetközi

együttmûködés.
33

Mindezek eredményeként a magyar stratégiai dokumentumok

tükrözték a NATO- és EU-kötelezettségekbõl fakadó elvárásokat.
34

A nemzet önereje az euroatlanti integrációs folyamatban is elsõdleges maradt az

ország biztonságának szavatolásában. A nemzetbiztonsági szolgálatok (láthatatla-

nul) ezt a pillért erõsítették,
35

de a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempoliti-

kájának alapelvei szövegezésében sehol sem jelent meg a nemzetbiztonsági érdek, a

rendvédelmi szervek, vagy a nemzetbiztonsági szolgálatok fogalma. A meghatározó

nemzeti önerõ jellemzése során a jogalkotó a biztonság szavatolása során alapvetõ

fontosságúnak jellemezte az állampolgárok aktív részvételét, támogatását és áldozat-

készségét. A stratégia a nemzeti önerõt megtestesítõ biztonságpolitika és intézmény-

rendszer mûködését úgy képzelte el, hogy képes legyen idõben felismerni, folyama-

tosan és megbízhatóan értékelni az ország biztonságát veszélyeztetõ tényezõket. Az

intézményrendszernek információszerzõ, elemzõ és értékelõ tevékenysége során ké-

pessé kellett válni idõben meghozni a veszélyhelyzetek megelõzéséhez, illetve elhá-

rításához szükséges döntéseket, valamint végrehajtani az ezekbõl fakadó intézkedé-

seket.
36

Az általános megfogalmazásnak megvoltak az elõnyei és a hátrányai is a doku-

mentumban. Egyfelõl felsorolta, hogy a következõ években, így az új évezred kezde-

tén mire kellett nagyobb figyelmet szentelni és megfogalmazta elvárásait az állami
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intézményrendszer egésze számára. Ebbõl kellett minden szervezetnek, köztük a

polgári nemzetbiztonsági szolgálatnak is levonni a következtetést és kötött, rendívül

tagolt intézményi struktúrában ellátni a jogalkotó által megszabott feladatokat. Az

eredményes megvalósítás természetesen nem okozhat problémát, ha rendelkezésre

áll a kellõen letisztult jogszabályi háttér, konfliktusoktól mentes intézményrendszer,

pénzügyi, anyagi és humán erõforrás, valamint a politikamentes szakmai háttér.

Az egyes biztonságpolitikai felfogások eltérõ képet mutattak a feladatszabás te-

kintetében. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok elhatárolása a rendvédelmi szer-

veken belül alapfeladatuk: a nemzetbiztonsági érdek mentén értelmezet nemzetbiz-

tonsági védelem alapján lehetséges. Ennek keretében korlátozott körben teljesítenek

bûnüldözési és rendészeti igazgatási feladatokat, nem rendelkeznek bûnüldözési és

nyomozóhatósági jogkörrel. Speciális elemként vesznek rész hazánk biztonságának,

mint célnak a megvalósításában.
37

Az összetett biztonság-felfogás azt is jelenti, hogy

a rendvédelmi szervek egészét érintõ részfeladatok – bizonyos átfedésekkel – elhatá-

rolhatóak ugyan, de éppen a feladat összetettségébõl adódóan teljesen el nem vá-

laszthatóak egymástól. Ez a fajta megközelítés azt is jelenti, hogy inverz logika alap-

ján – szervezeti oldalról – az egyes új típusú biztonsági kihívások mindegyikének kü-

lönbözõ vonatkozásai egyidejûleg merülhetnek fel.
38

A nemzetbiztonsági törvény alkalmazásában a nemzetbiztonsági érdek fogal-

mának értelmezése a biztonság- és védelempolitikai alapelvekkel összhangban álló

védendõ értékeket sorolt fel és vele megegyezõ biztonsági kockázatokat nevesített.

Ezért volt zavaró a stratégiai dokumentum 10. pontja is, ami kimondta, hogy a Ma-

gyar Köztársaság biztonságpolitikai céljait elsõsorban a külpolitika, a gazdaságpoliti-

ka és a védelempolitika útján érvényesíti.
39

A mondat természetesen az euroatlanti

integráció kontextusában, adott történeti körülmények között értelmezhetõ és értel-

mezendõ, de a növekvõ kockázatok és veszélyek tankönyvszerû átvétele és felsoro-

lása nem indokolta a rendvédelmi/titkosszolgálati szektor mellõzését.
40

Biztonsági stratégiák: iránymutatás a nemzetbiztonsági szférának?

A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai alapelvei érvényesültek az új

évezred küszöbén hazánk NATO csatlakozását követõ új nemzeti biztonsági straté-

giájában,
41

valamint a magyar euroatlanti integráció második sarokkövének számító

EU-csatlakozást követõ módosításában.
42

Különösen ez utóbbi stratégiai dokumen-

tum vált meghatározóvá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok mûködése szem-

pontjából. Lényege három pontban összegezhetõ a nemzetbiztonsági szolgálatok

szemszögébõl.
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Elõször, a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikai alapelveiben fog-

lalt fõbb célokat elérték, a megvalósult euroatlanti integráció alapjaiban határozta

meg és formálta át hazánk biztonságát.
43

Másodszor, a dokumentum utalást tett a

származtatott ágazati stratégiák kidolgozására. Ez utóbbi kitétel két, egymással

összefüggõ eredménnyel járt. Egyfelõl semmivel, mert kormányzati szinten nem sok

minden valósult meg belõle. Másfelõl felélénkítette a titkosszolgálati szakértõi kört,

ezáltal akarva-akaratlanul közös gondolkodás kezdõdött a rendvédelmi és nemzet-

biztonsági (titkosszolgálati) stratégiáról egyaránt.
44

A nemzetbiztonsági szolgálatok

elõtt álló kihívásokra, megoldandó feladatokra, az intézményrendszer átalakításá-

nak lehetõségeire vonatkozó teoretikus okfejtéseknek egyaránt teret engedett az ez-

redfordulót követõ elsõ évtized.
45

Harmadszor, az új nemzeti biztonsági stratégia volt

a legmagasabb szintû stratégiai dokumentum hazánkban a tárgyalt idõszakban 2002

és 2012 között. Hatályát Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájának kihirdeté-

sével egyidejûleg veszítette el.
46

Magyarország nemzeti biztonság- és védelempolitikáról szóló alapelveit tartal-

mazó dokumentum még a ’90-es években megjelölte, a 2002-ben kiadott és 2004-ben

módosított nemzeti biztonsági stratégia pedig azonosította azokat a kihívásokat,

amelyekre az ezredfordulót követõ évtizedben fókuszálnia kellett hazánknak.
47

Az

ezredfordulót követõen a nemzeti biztonsági stratégia alapot kívánt szolgáltatni az

államgépezet egészének és ajánlást fogalmazott meg az egymáshoz koherensen kap-

csolódó ágazati stratégiák kidolgozásához. A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

feladatrendszere és hangsúlyos területei legkézenfekvõbb módon a nemzeti bizton-

sági stratégiából kellett volna, hogy tükrözõdjön. A dokumentumok általános jelleg-

gel szabtak feladatot az állami intézményrendszer egészének, rajta keresztül az

egyes alkotóelemeknek, köztük a titkosszolgálatoknak.

A nemzetbiztonsági szféra külön ágazati stratégiájának kidolgozása elmaradt,

de ezzel nem volt egyedül az államigazgatásban. Hiányoztak a származtatott straté-

giák, amelyek a rendvédelmi szervek részérõl jogos igényként merülhettek fel, de az

idõ elõrehaladtával illuzórikussá váltak.
48

Minden valószínûség szerint a nemzetbiz-

tonsági szolgálatok feladatmegvalósításának komplexitásával összhangban a kap-

csolódó feladatkörök, hatásköri érintkezések magától értetõdõ módon kötötték

volna össze az ajánlásban megfogalmazott rendvédelmi, gazdasági-pénzügyi, infor-

mációvédelmi, vagy a terrorizmus elleni küzdelem területén kidolgozásra ajánlott

ágazati stratégiákat.
49

Ha titkosszolgálati ágazati stratégiával nem is szolgált a szak-

tárca, a nemzeti biztonsági stratégia röviden meghatározta, hogy a nemzeti célok el-

érése érdekében milyen szerepet szán a nemzetbiztonsági szférának.
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A kormányzat meghatározása szerint a nemzetbiztonsági szolgálatok a törvény-

ben rögzített feladataik elvégzésével elõsegítették az ország szuverenitásának, alkot-

mányos rendjének védelmét, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését. A kor-

mányzati döntésekhez szükséges információk biztosításával közvetlenül kellett

támogatniuk a döntés-elõkészítés folyamatát, valamint gondoskodniuk kellett a

megfelelõ döntési alternatívák kidolgozásáról, tájékoztatniuk kellett a Kormányt az

ország külsõ és belsõ veszélyeztetettségének idõszerû, illetve távlati alakulásáról. Az

információszerzésnek ki kellett terjednie a globális, a regionális és a belsõ veszélyfor-

rásokra egyaránt.
50

A polgári (és katonai) nemzetbiztonsági szolgálatoknak feladatuk ellátása során

figyelembe kellett venniük a térségünkben bekövetkezett változásokat, az integráci-

ós folyamatokat, az új típusú fenyegetéseket és kihívásokat, a külföldön mûködõ ma-

gyar intézményeket, továbbá a válságkezelõ és békefenntartó feladatokban részt

vevõ magyar alakulatokat és szakértõket érintõ fenyegetéseket. A nemzetbiztonsági

szolgálatok feladatrendszerében kiemelt figyelmet kellett fordítaniuk a határokon át-

nyúló nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben való részvételre. A Magyarorszá-

got érintõ biztonsági kihívásoknak megfelelõen, valamint az euroatlani integrációs

folyamat sikeres befejezõdést követõen új típusú együttmûködést kellett kialakítani-

uk és fenntartaniuk a szövetséges államok titkosszolgálati szervezeteivel, illetve a

nemzeti biztonsági stratégiában megfogalmazott célok elérésében szintén érdekelt

más államok szolgálataival.
51

Fõszabályként meg kell határoznunk, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok elõtt

álló feladatokat a hazai és a nemzetközi praxis szabta meg. A jogalkotó mindösszesen

arra vállalkozhatott, hogy az állami intézményrendszer különbözõ szegmenseibõl

származó igényeket összesíti, szintetizálja és stratégiai szintû iránymutatásként álta-

lánosságban megfogalmazza a célokat.

A nemzeti biztonsági stratégia nem egyenlõ a nemzetbiztonsági ágazati stratégi-

ával, mely annak csak származtatott ágazati részdokumentuma lehetett volna. A

stratégia az alapokat adta, ahol számba vették Magyarország alapvetõ nemzeti érté-

keit és érdekeit. A kormányzati szakértõk elvégezték a biztonsági környezet értékelé-

sét, megfogalmazták az ország geopolitikai helyzetébõl, valamint a hazánkat érintõ

biztonságpolitikai kihívásokból eredeztethetõ egyes cél- és feladatcsoportokat, vala-

mint definiálták a nemzeti biztonsági stratégia megvalósításának eszközeit. Feltéte-

lezhetõ, hogy a jogalkotó által készített normatív jellegû, pontos és iránymutató fel-

adatszabás alkalmas lehetett volna arra, hogy belõle az ország biztonsági szektorá-

ban speciális szerepet betöltõ nemzetbiztonsági szféra kibontsa belõle a rá vonatkozó

feladatokat.
52

A stratégiai jelentõségû nemzetbiztonsági hangsúlyok tartalmi elemeinek

összekötõ elve, hogy a tárgyalt idõszak dinamikus változásai közepette a nemzetbiz-

tonsági tevékenység célja és lényege nem változott. A tradicionális titkosszolgálati
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ágak funkcionális elkülönültsége a szervezetrendszer tagoltságától függetlenül meg-

maradt, de az elhárítás és hírszerzés közötti határ merevsége tovább oldódott. Erõsö-

dött a szakmai együttmûködés az egyes társ- és partnerszolgálatokkal.

Összességében az új évezred küszöbén elvárásként szerepelt, hogy a titkosszol-

gálatok – változatlan alaprendeltetés mellett – a dinamikusan változó biztonsági kör-

nyezetben jelentkezõ kockázatok és kihívások között pontos feladatkörrel, stabil tör-

vényi garanciák mellett tevékenykedhessenek. A stratégia a nemzetbiztonsági tevé-

kenységre jellemzõ titkos információgyûjtési eszközök és módszerek további

fejlõdésével, a humán források elsõdlegességével, valamint az információs és kom-

munikációs forradalom elõnyeivel és kihívásaival együttesen számolt a nemzetbiz-

tonsági szférában. Ez egyfelõl jelentette az informatikai és kommunikációs technika

fejlesztését, nagyobb arányú bevonását a nagytömegû információmennyiség feldol-

gozására, másfelõl az ezzel szoros kapcsolatban álló információs biztonság érdeké-

ben végzett tevékenységet.
53

A nemzetbiztonsági stratégia sohasem készült el. Ez egyrészt mulasztás. A szak-

tárcáknak nem szabadott volna megadniuk a lehetõséget a teoretikusnak, hogy még

három évvel késõbb is elméleti okfejtésekkel segítsék a kormányzati szakemberek

vélt, vagy valós munkáját. Másrészt a nemzetbiztonsági stratégia nemléte részben

igazolta, vagy legalábbis feltételezte hiányának lényegtelenségét. A tartós hiány,

amit évekkel késõbb tapasztalni lehetett,
54

már azt a kérdést is felvetette, hogy a gya-

korlatban mûködõképes – a gyakran tapasztalható funkcionális zavarok mellett tevé-

kenykedõ – nemzetbiztonsági szolgálatoknak szükségük van-e a régóta várt titkos-

szolgálati stratégiára?
55

A nemzetbiztonsági és elsõsorban a polgári titkosszolgálatok biztonságpolitikai

feladatainak hangsúlyait a nemzeti biztonsági stratégia kijelölte, pontosabb megha-

tározást a gyakorlat az elmélettõl nem igényelt. A biztonságpolitikai hangsúlyok

vizsgálata során szem elõtt kellett tartani, hogy a veszélyforrások mindig univerzáli-

sak. Nem lehetett kiragadni a biztonsági kockázatok közül egyet, amire azt lehetne

mondani, hogy pusztán titkosszolgálati aspektusa van. A nemzetbiztonsági felada-

tok regiszterének példáira minden esetben igaz, hogy ellátásuk komplex tevékeny-

ség. A feladatellátás igényli más rendvédelmi szervek bevonását, ezért az egyes ha-

táskörök elhatárolása nem könnyû feladat.

A 2002-ben kiadott, majd 2004-ben módosított nemzeti biztonsági stratégia kate-

gorizálta a Magyar Köztársaság biztonságát fenyegetõ veszélyeket és kihívásokat. A

komplex feladatellátáson belül a titkosszolgálati szféra speciális funkciójából adódó-

an ellátta a nyílt, vagy titkos információgyûjtõ tevékenységet, az egyes veszélyek fel-

derítése és megelõzése érdekében.

A tanulmány által tárgyalt idõszakban a nemzetbiztonsági szféra biztonságpoli-

tikai hangsúlyainak hármas prioritását adhatjuk meg.
56

A hazánk szempontjából
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meghatározó feladatok a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem, a bûnözésben ér-

zékelhetõ tendenciák és a szélsõséges csoportok megjelenése, prognosztizálható erõ-

södése jelentette. A nemzetközi terrorizmus egy deklarált prioritás, amit a nemzeti

biztonsági stratégia a nemzetközi (szövetségi) elvárásoknak megfelelõen elsõ helyen

nevezett meg a globális kihívások sorában. A háromból kettõ, a bûnözésben érzékel-

hetõ tendenciák (a mindennapjainkat meghatározó reális prioritás) és a szélsõséges

csoportok (mint fokozatosan megerõsödõ bujkáló prioritás) a belsõ kihívások között

jelentek meg az ezredfordulót követõen.
57

A biztonsági kihívások közül további

három elemet emelhetünk ki. A szakirodalom alapján és az évtizedben tapasztalt ten-

denciák alapján a migrációt és illegális migrációt (mint a jövõ szempontjából jelentõs

feltörekvõ prioritást), az ellenérdekelt titkosszolgálatok tevékenységét (mint a szakiro-

dalomban érthetetlen okból alulreprezentált klasszikus prioritást) és a pártpolitikai csa-

tározások hatását (mint alternatív prioritás) emelhetjük ki, mint hazánk meghatározó

biztonsági tényezõit a tanulmány által vizsgált idõszakban.
58

Biztonság és politika a nemzetbiztonsági szférában

A kétpólusú szembenállás hirtelen megszûnése, a világméretû fegyveres összecsapás

lehetõségének elhalványulása és az ezredforduló optimizmusa azt a téves benyo-

mást kelthette a politikai döntéshozókban, hogy az írott szavak és stratégiák szintjén

megjelent biztonsági kihívások nem válhatnak egyik pillanatról a másikra realitássá.

A pártpolitikai vitákban több szinten zajló folyamat eredményeként a stratégiai do-

kumentumokban szereplõ veszélyek, kockázatok és fenyegetések nem számoltak az

egyik leglényegesebb belsõ kihívással. A belsõ biztonsági kihívások és hangsúlyok

sorában nem lehet figyelmen kívül hagyni a politikai csatározások hatását. Jelentõsé-

gét a gyakorlat igazolta, mértéke a titkosszolgálati szféra egészére nézve nem mérhe-

tõ, de kontúrjaiban érzékeltethetõ.

Az elmúlt (két) évtizedet meghatározta a politika titkosszolgálati boszorkány-

kergetése, valamint a nemzetbiztonsági szféra egyfajta belsõ bûnbakkeresése, ami

gyengítette a szakmai tevékenységet és kohéziót.
59

Az általános véleményformálás

és az elõzõ rendszer állambiztonsági szolgálatait súlytó megbélyegzés mellett, talán

csak a politikai változások generálta bizonytalanság és a szakmai munka átpolitizáló-

dása formálta károsabban a nemzetbiztonsági szférát. A rendszerváltás óta folyama-

tosan elõtérbe került a létszámleépítés, a költségvetési keretszámok csökkentése, ami

a létbiztonság érzésének hiánya mellett a szakemberek kiáramlását, „agyelszívást” és

magas arányú fluktuációt eredményezett.
60
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Az elmúlt rendszer államvédelmi és állambiztonsági szolgálataival szembeni bi-

zalmatlanság és a politika különleges szerepe a nemzetbiztonsági szférában a rend-

szerváltást követõen is jelen volt. Az elsõ szabad általános választást követõen a par-

lamenti patkó sokszínûsége és a politikai érdekkülönbségek ellenére a nemzetbiz-

tonsági szolgálatok irányítása és vezetése konszolidált ciklusok mentén valósult meg.

A Magyar Köztársaság kikiáltását követõ egy-két kivételtõl eltekintve a parlamentá-

ris demokrácia elsõ évtizedében kiegyensúlyozott volt a szolgálatok vezetése. A

2006-tól kibontakozó gazdasági, politikai és társadalmi válság magával hozta a rend-

védelmi szervek – kiemelten a rendõrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok – irányí-

tásának átpolitizálódását. Másképpen megfogalmazva az elméleti kérdést: egy se-

bezhetõ idõszakban mennyire eredményezték a belpolitikai csatározások a súly-

pontok szubjektív áthelyezését, a problémák mennyire váltak öngerjesztõvé és ez

kedvezhetett-e az ellenérdekelt titkosszolgálatoknak, szervezett bûnözõi és szélsõsé-

ges csoportoknak? Ráadásul az ezredfordulót követõ évtized utolsó éveiben a kor-

mányzat akkor sürgette a nemzetbiztonsági szféra szervezeti strukturális és személy-

zeti reformját, amikor egy válságos idõszakban a feltételek egyáltalán nem voltak

adottak.
61

A jogszabályokat és elvi szinten megfogalmazott elvárásokat a valóság már

nem volt képes visszatükrözni. Az ezredfordulót követõen az ország a diszfunkci-

onalitás tüneteit mutatta és nem valószínû, hogy ez ne hatott volna ki a nemzetbiz-

tonsági szolgálatok feladatellátására.
62

A nemzetbiztonsági szférában szolgáló állomány által 2006-ban összeállított

SWOT-analízis szemlélteti, hogy a stratégiai regiszterekben, biztonságpolitikai tanul-

mányokban szereplõ külsõ és belsõ fenyegetések közül egy kockázati csoport kima-

radt: a politika negatív hatása a nemzetbiztonsági szolgálatokra. A nemzetbiztonsági

tevékenység átpolitizálása kimutatható, káros hatása közvetve mindenki elõtt egyér-

telmû. Az analízis a gyengeségek között elsõ helyen vette számba a felsõvezetõk cse-

réjét, a vezetõi utánpótlás tudatosságát, de foglalkozik a szakmai elõmeneteli rend-

szerben a kontraszelekció jelenségével, az ösztönzési rendszer ellentmondásaival.

A fenyegetések között, közvetlenül a klasszikus és új típusú veszélyek, fenyegetések,

kihívások után találjuk a szervezet mûködési körülményeire vonatkozó realitást, a

végletesen megosztott politikai akaratot, a kompromisszumképtelenséget a bizton-

sági (nemzetbiztonsági) politikában, a zaklatott társadalmi és politikai légkört, a

belsõ instabilitást.

Az analízis szerint a szervezeti fejlõdést megakasztották a kurzusváltások, a stra-

tégiai természetû konszenzus és gondolkodás hiánya, a nemzeti érdek és a biztonsá-

gi (nemzetbiztonsági) szempontok háttérbe szorulása, a prioritások hiánya, a

rosszul kezelt prioritások, az elhalasztott/elkésett politikai, szervezési és fejlesztési

döntések. Általánosságba kihatottak a nemzetbiztonsági szférára a gazdasági

válságjelenségek, a visszaesés, stagnálás, tartós forráshiány, finanszírozási deficit, az
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ésszerûtlen takarékoskodás, a szükséges beszerzések elhalasztása, valamint a politi-

ka rövidtávú partikuláris érdekei szerinti befolyásolási és alkalmazkodási törekvé-

sek. A körülmények együttesen indokolták a szakemberek gyors kiáramlását és az

egzisztenciális bizonytalanságot.
63

A 21. század elsõ évtizede a nemzetbiztonsági szférában

A kétpólusú szembenállást követõen életre hívott titkosszolgálati szféra a megválto-

zott körülmények között az új típusú fenyegetésekben, veszélyekben és kihívások-

ban találta meg önazonosságát. A klasszikus biztonságfelfogás elemei mellett nyitott

a komplex problémák kezelése felé. Az ezredforduló nemzeti biztonsági dokumen-

tumai széles regiszterét kínáltak a hazánk stabilitását fenyegetõ jelenségeknek. A

kezdetben elméleti szinten létezõ problémák fokozatosan jelentek meg, erõsödtek

fel, vagy szorultak háttérbe a tárgyalt idõszakban. A változások a szûkös erõforrások

és politikai csatározások között önálló, a gyakorlat által igazolt hangsúlyok képzését

tették szükségessé a polgári nemzetbiztonsági szférában.

Az ezredfordulót követõen eltérõ idõpontban, majd egymás hatását erõsítve ka-

talizátorként jelentek meg a korábban hangzatosnak tûnõ, de komoly veszélyeket

hordozó tendenciák. A terrorizmus és nemzetközi terrorizmus elleni kötelezettség-

vállalás deklarált, a bûnözésben érzékelhetõ tendenciák reális, a szélsõséges csopor-

tok térnyerésébõl eredõ veszélyek bujkáló, a migráció és illegális migráció feltörekvõ,

a végig háttérbe húzódó, az ellenérdekelt titkosszolgálatokkal szembeni fellépés

klasszikus, míg a pártpolitikai csatározások a biztonsági regiszterekbõl hiányzó, de a

szféra egészére kiható belsõ kihívásként és alternatív prioritásként jelent meg a dol-

gozat által tárgyalt idõintervallumban.

A rendszerváltozás óta eltelt két évtized és az ezredfordulót követõ évek egyér-

telmûen választóvonalként jelentek meg hazánk és a polgári nemzetbiztonsági szol-

gálatok életében. Az állambiztonsági szolgálatok transzformációja, a nemzetbizton-

sági szféra paradigmaváltása, a biztonsági hangsúlyok változásai és dinamikus hang-

súlyeltolódásai, valamint a párhuzamosan zajló intézményi átalakítások közvetve

bizonyították az elmúlt idõszak jelentõségét. A változó világ egyetlen változatlan

alapelve maradt, hogy a polgári nemzetbiztonsági szféra tevékenysége nélkül elkép-

zelhetetlen a magyar nemzet biztonságának és jövõjének a garantálása.
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Vida Csaba

Korszerû elemzõ-értékelõ eljárások

alkalmazása a hírszerzésben
1

A hírszerzõ szolgálatok sikerességét jelentõs mértékben meghatározza az elemzõ-érté-

kelõk teljesítménye. Az adatszerzõk ugyan megszerezhetik a szükséges adatokat, de

ha az elemzõ-értékelõk nem teszik azokat érthetõvé a felhasználók (vagyis az állami és

katonai felsõ vezetõk) számára, valamint tapasztalataikkal, illetve az alkalmazott eljá-

rások felhasználásával nem jutnak következtetésekre, nem dolgoznak ki forgatóköny-

veket, elõrejelzéseket, akkor a rendelkezésre álló információk nem tudják megfelelõ

mértékben támogatni a felhasználók döntéseit. Az információk hiányában az állami és

a katonai felsõ vezetõk nem megfelelõ döntéseket hozhatnak, amelyek hatásai negatí-

van befolyásolhatják az ország biztonságát és érdekeinek érvényesítését.

A hírszerzés, azon belül az elemzés-értékelés fontosságára jó példa John

Hughes-Wilson, az amerikai Védelmi Hírszerzõ Ügynökség (Defence Intelligence

Agency – DIA) egykori munkatársának elmélete, amikor a tévedés és a hibák oldalá-

ról hasonlítja össze a különbözõ hivatásokat (szakmákat).
2

Az ezredes gondolatme-

nete alapján: ha egy bankár hibázik, akkor a pénzügyi válság következtében sokan

elveszthetik a munkájukat; ha egy orvos, akkor meghal a beteg; ha egy hídépítõ,

akkor meghalhatnak azok, akik épp a hídon tartózkodnak, amikor az összeomlik.

Amennyiben egy katonai parancsnok hibázik, mert nem rendelkezik a döntéséhez

megfelelõ információkkal, akkor azon százezrek élete és országok sorsa múlhat. A

történelemben visszatekintve – végiggondolva a nagy katonai bukásokat – számos

példát találhatunk erre.
3
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1 A 2012. május 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett Nemzetbiztonsági kihívások, nemzet-

biztonsági szolgálatok címû szakmai-tudományos konferencián elhangzott elõadás szerkesztett változata.

2 John Hughes-Wilson: Military Intelligence Blunders. 12. oldal.

3 Az elmúlt két évtizedben számos olyan könyv jelent meg magyar nyelven, amely a katonai vezetõk hi-

bás döntéseivel foglalkozik. Egyik közülük Hans-Dieter Otto: Katonai tévedések lexikona (Cassina Ki-

adó, 2005). Amennyiben ezekben a könyvekben feldolgozott eseményeket jobban megvizsgáljuk, ak-

kor megállapítható, hogy számos esetben a nem megfelelõ információ vagy az információ hiánya

okozta a katonai vezetõ rossz döntését.



A nemzetbiztonsági szolgálatok hatékonyságának egyik mércéje a meglepetés.

Valamely ország titkosszolgálatai akkor hatékonyak, ha meg tudják akadályozni az

ellenérdekelt fél által elõkészített meglepetéseket, illetve a vezetõi döntések informá-

ciókkal való támogatásával biztosítani tudják, hogy a döntésre illetékesek meglepe-

tést tudjanak okozni a szemben állóknak.

Minden ország állami és a katonai vezetõinek szüksége van olyan hírszerzésre,

amely meg tud felelni a fenti elvárásoknak. Ehhez azonban képesnek kell lenniük a

folyamatos fejlõdésre. A szolgálatok eredményességének elõmozdítására az egyik

legjobb példa Robert M. Clark, a Központi Hírszerzõ Ügynökség (Central

Intelligence Agency – CIA) egykori elemzõjének gondolata, amely szerint a hírszer-

zõk „sokkal többet tanulnak a hibáikból, mint a sikereikbõl”.
4

A hírszerzés, azon belül az elemzés-értékelés korszerûsítése a korábban elköve-

tett hibák felszámolásában rejlik. Szükségesnek tartottam tehát megvizsgálni az el-

múlt évszázadok történelmét abból a szemszögbõl, hogy mely kudarcok mögött áll-

tak a hírszerzés baklövései. Ezeket a hibákat a történészek, a politikusok és a hírszer-

zõk nagyon alaposan feldolgozták. Megállapítható, hogy a hírszerzés tévedéseirõl

sokkal több információ áll rendelkezésünkre, mint a sikereirõl. Ebbõl következik,

hogy akkor dolgoznak jól a hírszerzõ szolgálatok, ha a háttérben tudnak maradni, és

nem kerülnek a média figyelmének középpontjába. A hibák mindig jelzést adnak

arra, hogy elérkezett a változás idõszaka, mert a hírszerzõknek minden esetben ké-

peseknek kell lenniük a megújulásra.

Ennek a megújulásnak meg kell jelennie a hírszerzõ elemzõ-értékelõ eljárások

korszerûsítésében is, amelyhez azonban – Clark gondolatmenete alapján – szükséges

a hírszerzés, azon belül az elemzõ-értékelõk által elkövetetett hibák kategorizálása és

áttekintése. A történelmi eseményeket vizsgálva megállapítható, hogy a hírszerzés

által elõidézett problémákat három tényezõ köré lehet csoportosítani.
5

Ezek a követ-

kezõk:

– A hírszerzõ szolgálatok közötti információ-megosztás problémái a 2001. szeptember

11-én az Amerikai Egyesült Államokban végrehajtott terrortámadás-sorozat

idõszakában több ezer amerikai halálát okozták.

– Rendelkezésre álló információk nem megfelelõ elemzés-értékelése sok ezer életet

követelt a második világháborúban, de az azt követõ fegyveres konfliktusok-

ban is megfigyelhetõ volt ez a probléma.

– A felhasználók nem megfelelõ tájékoztatása következtében számos fegyveres

konfliktus robbant ki a szemben álló felek között. A hírszerzõk nem tudták a

bizalmatlansági tényezõt információikkal csökkenteni, így a vezetõk – helyte-

lenül értékelve a kialakult helyzetet – háborúkat kezdeményeztek.
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4 Robert M. Clark: Intelligence Analysis. 1. oldal

5 Robert M. Clark: Intelligence Analysis 2. oldal
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A hírszerzõ szolgálatok mûködésének problémái

Az információk megosztásának problémái

Az információk megosztásának problémája abban jelenik meg, hogy a hírszerzõ szol-

gálatok a rendelkezésükre álló információkat nem osztották meg az országukon be-

lüli más nemzetbiztonsági szolgálatokkal, valamint a nemzetközi hírszerzõ közösség

más szereplõivel sem. Az információk megosztására esetenként még akkor sem kerül

sor, ha az adott szolgálat csak részinformációval rendelkezik az adott veszélyténye-

zõrõl, és neki is szüksége lett volna kiegészítõ adatokra, hogy meg tudja határozni a

konkrét fenyegetést. A hírszerzõ szolgálatok részérõl ennek több oka van, de a legje-

lentõsebb a megszerzett információ túlzott védelme.

A nemzetbiztonsági szolgálatok sokkal nagyobb hangsúlyt helyeznek a rendel-

kezésre álló információk védelmére, mint a hatékonyságra. Ez a hírszerzés forrásai,

valamint a minõsített adatok védelme szándékából fakad. A források biztonsága lét-

fontosságú a szolgálatok számára, mert ha az információk forrásai nyilvánosságra ke-

rülnek vagy kompromittálódnak, és ez által elvesznek, akkor a szolgálatok jövõje

válik kérdésessé.

A minõsített adatok védelmét minden országban szigorú törvények szabályoz-

zák, amelynek központi eleme a szankcionálás. Amíg azonban az információk védel-

mének megsértését börtönnel büntetik vagy az adott szolgálat jövõje válik bizonyta-

lanná, addig a szolgálat nem megfelelõ hatékonyságát a rendszer hibájának tulajdo-

nítják, amelyért maximum szakmai bírálatot kaphat az adott szervezet. Az országon

belüli – a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti – információcsere elutasítása mögött

az információk birtoklásáért folyó a verseny áll, amelynek tétje, hogy ki tudja tájé-

koztatni elsõként a felsõ vezetést az adott veszélytényezõrõl. Ez a pozícióharc pedig

még akkor sem nem segíti elõ az önkéntes információszolgáltatást, ha azt különbözõ

jogszabályok kötelezõvé teszik.

Az információk megosztásának elvetése mögött idõnként felfedezhetõ a szolgá-

latok közötti, két forrásból táplálkozó bizalmatlanság is. Ezek egyike, hogy a nemzet-

közi hírszerzõ közösségen belül a nehezen megszerzett információkat nem szívesen

bízzák más szolgálatokra, mert nem látják biztosítottnak az információ védelmét, va-

lamint annak megfelelõ felhasználást. Másfelõl: a szolgálatoknak a megosztott infor-

mációval szemben ellenérzéseik vannak, mert nem tudják, hogy az mennyire meg-

bízható. Ez abból is fakad, hogy nem ismerik a megszerzés módját, valamint a forrá-

sát. Ennek következtében nem szorgalmazzák az információcserét, mert nem látnak

benne akkora hasznot.

Az információk megosztásának problematikájára az elmúlt évtizedekben a leg-

eklatánsabb példa az Amerikai Egyesült Államok elleni 2011. szeptember 11-én vég-

rehajtott terrortámadás-sorozat volt. A terrortámadások okait és következményeit

vizsgáló, 2002-ben létrehozott bizottság (National Commission on Terror Attacks

Upon the United States) 2004-ben kiadott jelentése
6

rávilágított arra, hogy az
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6 The 9/11 commission report (2004) Forrás: http://govinfo.library.unt.edu/911/report/index.htm,

Letöltési idõ: 2012. 05. 01.



amerikai nemzetbiztonsági szolgálatok nem osztották meg egymással az információ-

kat a látókörükbe került terroristagyanús személyekrõl. A jelentés megállapította,

hogy a „need to know”
7

helyett a „need to share”
8

elvét kellett volna a szolgálatok-

nak képviselniük. A hiba megszûntetésének fõ lehetõsége abban rejlik, hogy fel kell

számolni a nemzetbiztonsági szolgálatokon belüli és a szolgálatok közötti bizalmatlan-

ságot, valamint erõsíteni kell a hírszerzésben az együttmûködést és a közös munkát.

Az együttmûködés fejlesztésének elsõ lépcsõje a közös célok és érdekek meg-

keresése. Az egyes célok elérése érdekében megtett közös fellépés növelné a szolgá-

latok hatékonyságát, amely bebizonyítaná, hogy a valós együttmûködésnek nem-

csak hátrányai, hanem elõnyei is vannak. Jelenleg a közös célok leginkább a transz-

nacionális kihívásokkal szembeni fellépésben találhatók meg, amely minden

szolgálat számára komoly fejtörést okoz. Tehát a probléma megoldására a kulcsszó

a csapatmunka.

Az információk pontatlan feldolgozásából adódó problémák

A hírszerzés baklövéseit feldolgozó szakirodalom szerint az elemzõ-értékelõk is fele-

lõsök a hírszerzés sikertelenségért, mert adott esetekben az adatszerzõk ugyan össze-

gyûjtötték az információk egy részét vagy egészét, de az elemzõ-értékelõk nem meg-

felelõen kezelték és értelmezték azokat. Így rossz következtetésre jutottak, amely

miatt nem megfelelõen támogatták az állami és a katonai vezetõk döntéseit.

A szakirodalom megállapításai és történelmi események feldolgozása alapján az

elemzõ-értékelõk jellemzõen az alábbi hibákat követték el a munkájuk során:

– a kulturális elõítélet;
9

– az elvárt tényezõk túlértékelése;

– a felületes elemzés-értékelés;

– a korábbi tapasztalatok túlzott figyelembe vétele;

– a korai következtetések meghozatala.

A XXI. században a leggyakoribb elemzõ-értékelõi hiba a kulturális elõítélet volt, de

ilyen példákat találunk a XX. századból is. Az elõítélet abban jelenik meg, hogy az

elemzõ-értékelõ nem objektíven vizsgálja a célobjektumot, hanem a saját kulturális

értékeit, elvárásait és normáit vetíti ki arra. Így olyan viselkedést vár el a vizsgálat tár-

gyától, amelyet az elemzõ-értékelõ országa tenne hasonló esetben. Ezzel szemben a

különbözõ országok, politikai berendezkedések, kultúrák és vallások között jelentõs

különbségek vannak, amelyek megjelennek az állami és a katonai vezetõk döntései-

ben. Nem várható el tehát az adott célszemélytõl, hogy olyan döntést hozzon, mint

az elemzõ-értékelõ országában egy hasonló szintû vezetõ.
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7 A „need to know” elv alapvetõen azt jelenti, hogy mindenki csak azzal az információval rendelkezhet,

amely alapvetõen szükséges a munkavégzéséhez.

8 A „need to share” elv alapvetõen azt jelenti, hogy mindenkivel meg kell osztani azt az információt,

amely szükséges a munkája elvégzéséhez.

9 Ide sorolható az adott népcsoport kultúrája, hagyományai, tradíciói, vallása, közös történelme, nép-

rajzi hagyományai.
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Az említett hibát nevezik a tükörkép-modell alkalmazásának, amit gyakran még

a rutinos szakértõk is elkövetnek. Õk azonban képesek a hiba felismerésére, mert az

ellenõrzési mechanizmusok során rájönnek, hogy nem vizsgáltak meg minden alter-

natívát. A tükörkép-modellben az elemzõ-értékelõ úgy vizsgálja a célszemélyt, mint-

ha saját magát vizsgálná. Ezt a problémakört szemléletesen mutatta be Richard J.

Heuer A hírszerzõi elemzés-értékelés pszichológiája címû munkájában.
10

A kulturális elõítélethez lehet kötni azt a hibát is, ha az elemzõ-értékelõ mindig

racionális cselekvést vár el a célszemélytõl. A történelem során többször bebizonyo-

sodott, hogy a vizsgált (állami vagy katonai) vezetõ a biztonsági fenyegetések meg-

ítélésénél nem viselkedett logikusan, mert számos esetben túlreagálta, más esetben

pedig alulreagálta a veszélytényezõket. Ez fakadhat az adott vezetõ személyi jellem-

zõibõl, de az adott ország kulturális és vallási hagyományaiból, valamint politikai és

társadalmi berendezkedésébõl is.

A nemzetközi szakirodalom ezt tekinti a leggyakoribb elemzõ-értékelõ problémá-

nak. A jelenség többször is felbukkant az amerikai elemzõ-értékelõk munkájában, ami-

kor a haderõ közel-keleti és közép-ázsiai mûveletei során amerikai (nyugati) szem-

szögbõl vizsgálták az iszlám vallású politikai és katonai vezetõk döntéseit. A racionális

tevékenység elvárására jó példa a jóm kippúri háború, amelynek kitörésekor az izraeli

hírszerzõk ugyan tudtak az egyiptomi elõkészületekrõl, de nem adtak annak hitelt,

mert úgy gondolták megfelelõ felkészülés nélkül nem lehet háborút indítani.
11

A kulturális elõítélettel kapcsolatos probléma kiküszöbölését úgy lehet elérni,

hogy bõvíteni kell az elemzõ-értékelõk ismeretrendszerét a vizsgált célobjektum vo-

natkozásában. Arra kell törekedni, hogy ne csak a katonai vagy politikai tényezõkkel,

hanem mélyebb kulturális, szociológiai és pszichológiai ismeretekkel is rendelkezze-

nek, hogy megértsék a célobjektumot irányító vezetõk döntéseinek hátterét.

Ennek a problémának a felszámolásához jelentõs segítséget nyújt, ha az elem-

zõ-értékelõ háttérbe szorítja a saját kulturális identitását. Azonban ez veszélyt is je-

lenthet: az elemzõ-értékelõnek nem szabad azonosulnia a célobjektummal, mert

akkor elvesztheti objektivitását. Ez a képesség különbözteti meg a hivatásos hírszer-

zõ elemzõ-értékelõt azoktól a kutatóktól, akik különbözõ stratégiai kutatóintézetek-

ben kutatják az adott célobjektum sajátosságait. A kulturális elõítélet megszüntetésé-

hez szükség van az elemzõ-értékelõkkel szemben támasztott etikai követelmények

maradéktalan betartására. Ezek közé tartozik a szerénység és az alázat.

A hibák következõ csoportjába tartozik az elvárt tényezõk túlértékelése, amely

többségében a tapasztalt elemzõ-értékelõkre jellemzõ. Ez a tévedés akkor következik

be, ha a hírszerzõ azt várja el a vizsgálat tárgyától, amit szakmai tapasztalata és isme-

retrendszere alapján a legvalószínûbbnek tart. Ez a tapasztalatokon alapuló túlzott

optimista megközelítés elutasítja a váratlan, esetleg a hírszerzõ számára kellemetlen

meglepetéseket.

VIDA CSABA: Korszerû elemzõ-értékelõ eljárások alkalmazása a hírszerzésben

10 Richard J. Heuer az amerikai Központi Hírszerzõ Ügynökség egykori munkatársa volt, majd a hírszer-

zés elméletével foglalkozott.

11 John Hughes-Wilson: Military Intelligence Blunders. 8. fejezete: „Prime Minister, the War’s Begun”

218–259. oldal. Isaac Ben Israel is hasonlóan vélekedett a „Philosophy and Methodology of Military

Intelligence” címû dolgozatában.



A történelem számos alkalommal bebizonyította, hogy a siker egyik alapvetõ

eleme az ellenfél számára okozott meglepetés. A célobjektum részérõl a hírszerzés-

ben is számos meglepetés éri az elemzõ-értékelõt. Ennek következtében a hírszerzõ-

nek a meglepetésekre is fel kell készülnie, hogy megfelelõ módon tudjon reagálni a

bekövetkezõ eseményekre, és a felhasználókat valós információkkal lássa el még a

döntései meghozatala elõtt. Minderre jó példa a Falkland-szigeteki háború.
12

A brit

elemzõ-értékelõk az argentin elõkészületek ismeretében sem hitték el, hogy a

dél-amerikai állam megtámadja Nagy-Britanniát. A brit hírszerzésnek pontos infor-

mációi voltak az argentin támadás elõkészületeirõl, de a döntéshozóknak mégis azt

jelentették, hogy Argentína nem fog támadni. A hírszerzõk a válság diplomáciai

megoldására számítottak, mert úgy értékelték, hogy Argentína nem választja a túl

költséges háborút. Ez Nagy-Britannia számára is ez elõnyösebb lett volna, mint a

véres és a túl drága fegyveres konfliktus.

A 2003-as iraki háború idõszakában az iraki tömegpusztító fegyverekkel kapcso-

latos hírszerzési baklövések is köthetõek az elvárt eredmények túlértékeléséhez. Az

amerikai hírszerzés meg akart felelni a politikai vezetés elvárásainak az iraki rezsim

tömegpusztító fegyverprogramjainak valódiságáról. Az elemzõ-értékelõk azokat az

információkat helyezték elõtérbe és fogadták el, amelyek bizonyították a program

létét, míg a cáfoló információkat nem. Ezzel megsértették azt az alapelvet, hogy a hír-

szerzõnek objektívnek és politikailag semlegesnek kell lennie.

Az elvárások túlzott figyelembevétele elkerülésének egyik megoldása a kritikai

gondolkodás alkalmazása. Ezt Richard W. Paul dolgozta ki az 1980-as években, a hír-

szerzés elemzés-értékelés területén pedig David T. Moore
13

honosította meg a

2000-es években. A kritikai gondolkodás alapja az az ellenõrzõ mechanizmus, amely

felügyeli a helyes gondolkodást.
14

Ez biztosítja, hogy megfelelõ hangsúlyt helyez-

zünk az elvárttól eltérõ tényezõkre és információkra is.

A hírszerzés hibáit vizsgálva a következõ csoportban a hírszerzõ elemzõ-értékelõk

felületes szakmai munkája következtében kialakuló problémák tartoznak. Ezek akkor fordul-

nak elõ, ha az elemzõ-értékelõ nem megfelelõen felkészült, vagy a motiváltsága nem

éri el a kellõ szintet. A motiváltság hiánya mellett megjelenhetnek lojalitási problé-

mák is, amelyek a hírszerzésnél a legnagyobb veszélyt jelenthetik. Az elmúlt évtize-

dekben (évszázadokban) a hírszerzõ szolgálatoknál számos esetben, azt lehet mon-

dani, hogy rendszeresen bekövetkeztek ezek a problémák.

A nem megfelelõ felkészültség általában olyan szolgálatoknál lép fel, amelyek

nem rendelkeznek tapasztalt állománnyal. Ez abból fakadhat, hogy az adott szolgá-

latot nemrég hozták létre, valamint az adott országban bekövetkezõ politikai vagy

társadalmi változások a szolgálatok jelentõs állományának lecserélésével jártak. Egy

újonnan létrejövõ szolgálatnak évekre (esetenként egy évtizedre is) van szüksége,
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12 1982. április 2. és június 14. között Argentína és Nagy-Britannia közötti, a Falkland-szigetek feletti el-

lenõrzésért folytatott fegyveres küzdelem.

13 David T. Moore a Nemzetbiztonsági Ügynökség (National Security Agency) egykori munkatársa, je-

lenleg az Összhaderõnemi Felderítõ Fõiskola oktatója.

14 David T. Moore: Critical Thinking and Intelligence Analysis. NDIC, 2007, Washington.
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hogy megfelelõen rutinos, tapasztalt elemzõ-értékelõ állománnyal rendelkezzen.

Erre az elmúlt évtizedekben számos példát hozhatunk fel a közép- és kelet-európai

országok vonatkozásában. Az újjászervezett szolgálatok esetében is itt találhatunk

ebben a régiókban példákat.
15

Az állomány motivációs problémái a szolgálatokat ért

traumákhoz köthetõk, amikor a különbözõ tényezõk ellehetetlenítik a megfelelõ

szintû szakmai munkavégzést. Ezen tényezõk közé sorolja a nemzetközi irodalom a

politika túlzott befolyását.

A lojalitás hiánya azért veszélyes, mert az elemzõ-értékelõ nem megfelelõ mun-

kája hatalmas károkat tud okozni a szolgálat számára, kiemelten, ha szándékosan

nem objektíven végzi a munkáját. A szándékos károkozás azonban a szolgálatoknál

már a bûncselekmény kategóriába tartozik. Erre számos példát lehet a szolgálatok

történelmébõl, amelyek többsége áruláshoz vezetett.

Ennek a problémakörnek a megelõzése és a felszámolása az állomány folyama-

tos és fokozatos képzésével oldható meg. A megfelelõen hatékony képzés csak egy

egymásra épülõ rendszereken keresztül valósulhat meg, amelynek elengedhetetlen

része a folyamatos önképzés. A képzés során kiemelt hangsúlyt kell adni a nemzet-

közi kapcsolatok elméletének, a biztonságelméleteknek, valamint a nemzetbizton-

sággal kapcsolatos elméleteknek, azon belül az elemzéssel és értékeléssel foglalkozó

kutatások eredményeinek meghonosításának. A cél, hogy az állomány a legkorsze-

rûbb elemzõ-értékelõ módszereket vagy modelleket is ismerje annak érdekében,

hogy szükség esetén alkalmazza azokat. A motivációs és a lojalitással kapcsolatos

problémák kezelése egyrészt az állomány megfelelõ – külsõ negatív hatásokkal

szembeni – védelmével, másrészt az elemzõ-értékelõk szakmai ellenõrzésének növe-

lésével valósulhat meg. Az elemzõ-értékelõnek hinnie kell abban, amit tesz, és tudnia

kell, hogy azt a legjobban csinálja.

A következõ problémacsoporttal a legrutinosabb nemzetbiztonsági szolgálatok

is találkoznak akkor, ha csak a korábbi tapasztalataikat veszik figyelembe az elemzõ-értékelõ

munka során. Az elemzõ-értékelõk olyan ismeretrendszerrel rendelkeznek a célobjek-

tumról, hogy már rutinszerûen elemzik a célobjektum tevékenységét. Ez az esetek

többségében megfelelõ is. Az elemzõ-értékelõk így inkább a tapasztalataikra és az is-

mereteikre helyezik a hangsúlyt, mint a beérkezõ új információkra. Ennek következ-

tében a bekövetkezõ változásokkal nem foglalkoznak megfelelõ mértékben, így a ta-

pasztaltaktól eltérõ információkat, elõrejelzéseket téves adatoknak minõsítik.
16

Ezt

az eljárást alátámasztja az a tény is, hogy a sorozatos események (például gyakorla-

tok vagy harceljárások) esetén nagyon ritka a meglepetés.

VIDA CSABA: Korszerû elemzõ-értékelõ eljárások alkalmazása a hírszerzésben

15 A lengyel parlament 2006 októberében feloszlatta a Katonai Információs Szolgálatot, és 2007-ben új ka-

tonai nemzetbiztonsági szolgálatokat hozott létre.

16 A XX. század végén a nyugati hírszerzõ szolgálatok számára ez a hiba jelentette azt, hogy nem tudták

elõrejelzi a szovjet rendszer összeomlását. A nyugati hírszerzõk nem helyeztek megfelelõ hangsúlyt

azokra a problémákra, amelyek sejtették, hogy repedezik Szovjetunió és az általa irányított szocialista

országok által alkotott rendszer. Az elõjelek a társadalom több alrendszerében, mint a politikai, a gaz-

dasági, a társadalmi, valamint a katonai rendszerében is megjelentek. A nyugati szolgálatok elem-

zõ-értékelõi ezeket a tényezõket nem vették a súlyuknak megfelelõ mértékben, és a korábbi tapaszta-

lataik alapján túlértékelték a szocialista országok képességeit és a rendszer szilárdságát.



A probléma felszámolásának módja, hogy az elemzõ-értékelõknek a hírszerzõ

szolgálatok egyik alapvetõ funkcióját, a meglepetések megakadályozását és megle-

petések okozását kell elõtérbe állítaniuk. Vagyis az elemzõ-értékelõknek mindig az

olyan változásokra kell a hangsúlyt helyezni, amelyek megváltoztathatják a célob-

jektum képességeit. A változásokat elõrejelzõ tényezõknek a megerõsítésére kell tö-

rekednie az elemzõ-értékelõnek. Ehhez azonban az elemzõ-értékelõnek a legbonyo-

lultabb komplex elemzõ-értékelõ módszereket is alkalmaznia kell.

A következõ hibákat szintén a nem rutinos, kevés tapasztalattal rendelkezõ

elemzõ-értékelõk követik el, amikor – politikai vagy társadalmi nyomás következté-

ben – az elemzõ-értékelõ túl gyorsan akar eredményt elérni. Az ilyen kapkodó, nem átgon-

dolt elemzés-értékelés során nem várják be az összes információt, hanem az elsõ in-

formációk alapján döntenek és vonnak le következtetéseket, és errõl tájékoztatják a

felhasználókat. A késõbb beérkezõ információkat már a levont következtetéseikhez

hasonlítják, így az abba nem illõ információkat hibás adatnak vagy megtévesztésnek

minõsítik. A rendelkezésre álló információk osztályozása és értékelése tehát nem tör-

ténik meg megfelelõen. Ez a probléma általában akkor következik be, amikor a fel-

használók egy bekövetkezõ esemény után azonnal tájékoztatót kérnek az elemzõ-ér-

tékelõktõl, akik számára nem biztosítanak megfelelõ idõt az alapos munkájuk elvég-

zéséhez. Ilyen esetekre többek között terrorakciók, emberrablások vagy váratlan

támadások követõen kerül sor. Például terrorakcióknál azonnal követelik a felhasz-

nálók, hogy a szolgálatok azonosítsák be pontosan az elkövetõket. Ez az elmúlt évti-

zedekben is számos téves döntéshez vezetett az állami vezetõk részérõl, mert a ter-

rorakcióknál olyan személyeket és csoportokat vádoltak meg, akik valójában nem az

elkövetõk voltak.

Ez a probléma felhívja az elemzõ-értékelõ munka egyik legfontosabb tényezõjé-

re: arra, hogy nem szabad kapkodni, valamint túl gyorsan levonni következtetése-

ket, mert az csak hibához vezet. Mindig megfontoltan és átgondoltan kell végezni

munkát, félinformációk alapján nem szabad következtetéseket levonni. Ilyen esetek-

ben a felhasználót csak a rendelkezésre álló (esetenként elégtelen) információkról

szabad tájékoztatni. Az elõzetes következtetéseket is úgy kell kialakítani, hogy azok

ne a végleges eredményként tûnjenek fel, hanem csak lehetõségeket és alternatívá-

kat tartalmazzanak. Ezen túl képesnek kell lenni arra, hogy a késõbb beérkezõ infor-

mációk alapján módosítsák vagy korrigálják korábbi – esetenként hibás – következte-

téseiket és megállapításaikat. Az elemzõ-értékelõvel szembeni követelmények egyik

meghatározó eleme, hogy önkritikai képességekkel kell rendelkeznie.

A felhasználók és az elemzõ-értékelõk problémás kapcsolatai

A felhasználók és az elemzõ-értékelõk közötti nem megfelelõ kapcsolatok abból érzé-

kelhetõk, hogy az elemzõ-értékelõk nem képesek megfelelõen „eladni” a tájékozta-

tóikat a felhasználók számára. Az elemzõ-értékelõk feladata tájékoztatóik olyan

módon történõ összeállítása, hogy a felhasználók megértsék és elfogadják annak

üzenetét (a tájékoztatókban lévõ információkat).

A nemzetközi szakirodalomban jelentõs vita van arról, hogy meddig tart az

elemzõ-értékelõ felelõssége. Az egyik nézet alapján addig, amíg a felhasználók
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megértik az üzenetet, a másik nézet pedig addig, amíg a felhasználók el is fogadják a

hírszerzés által közölt információkat. A két nézet közötti különbség a felhasználók és

az elemzõ-értékelõ közötti kapcsolatok szorosságában mutatkozik meg. A második

eset túlzottan szoros kapcsolatokat feltételez, míg az elsõ eset inkább egy szakmai

szervezet szolgáltató tevékenységét tükrözi. A hírszerzés baklövéseinek vizsgálata

azonban bebizonyította, hogy a második nézet számos, újabb hibatényezõt szül.

Ebben az esetben ugyanis megkérdõjelezõdik az adott szervezet politikasemlegessé-

ge, valamint szélsõséges esetben átpolitizálódhat, így a felhasználók politikai törek-

véseinek kiszolgálójaként léphet fel. Ebben az esetben a szakmaiság háttérbe szorul-

hat, amelynek következtében az elemzõ-értékelõk által készített tájékoztatók is egyre

távolodnak a valóságtól és a realitástól, tehát a szervezet nem megfelelõen végzi a

munkáját.

A szervezetek átpolitizálása nem csak a diktatúrák nemzetbiztonsági szervezeteire,

hanem idõszakonként a nyugati demokráciák szolgálataira is jellemzõ. Ezt a szolgálatok

szakmai mélypontjainak is lehet tekinteni, ami általában oda vezet, hogy egy politikai

váltást követõen vagy megszüntetik az adott szolgálatot, vagy teljesen átalakítják.

* * *

A jelzett problémakörök felsorolásából az a következtetés vonható le, hogy a hírszer-

zõ szolgálatok, azon belül az elemzõ-értékelõk tevékenységük során csak hibáznak –

de ez nem így van. Az elmúlt másfél évszázad történelmi tapasztalatai azt bizonyít-

ják, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok munkájuk során általában hasznosan tá-

mogatták az adott ország felsõ vezetésének döntéseit, valamint õrködtek a biztonság

felett. Az elemzõ-értékelõk által készített tájékoztatókkal és információkkal a felhasz-

nálók (politikai és katonai vezetõk) meg tudták akadályozni, hogy az ellenérdekelt

vagy szemben álló fél meglepetéseket okozzon; a vezetõk olyan döntéseket tudtak

hozni, ami megerõsítette nem csak az ország biztonságát.

A sikerek és eredmények azonban minden esetben titokban maradtak, mert a

szolgálatoknak ezekkel nem a hírverés és népszerûség hajhászása a célja, hanem a

szolgálat. A szakmai sikerek jövõbeli biztosítása érdekében az elemzõ-értékelõknek

kiemelt figyelmet kell fordítaniuk az elkövetett hibákra, amit Robert M. Clark gondo-

lata is alátámaszt.

A felsorolt problémakörök felszámolását elõsegíti a szaktevékenység tudomá-

nyos szintû fejlesztése. Ezért továbbra is szükségesek azok a tudományos kutatások,

amelyek korszerûsítik az alkalmazott eljárásokat, valamint újabb és újabb modelleket

biztosítanak az elemzõ-értékelõk számára.

Az elmúlt évtizedben egyre nyíltabbá vált a hírszerzõ elemzõ-értékelõ munka

szakirodalma. Számos olyan tanulmány és tudományos eredmény is megjelent,

amelyek már elengedhetetlenek a korszerû hazai elemzõ-értékelõ munkához. Ennek

következtében elkerülhetetlenné vált a nemzetközi szakirodalom részletes feldolgo-

zása és a hazai környezetben alkalmazható eredmények meghonosítása, esetleges

továbbfejlesztése. A nemzetközi szakirodalomban kiemelten az amerikai iskola kép-

viselõi (elsõsorban a Központi Hírszerzõ Ügynökség és a Védelmi Hírszerzõ Ügy-

nökség egykori munkatársai) által jegyzett elméletek biztosítanak olyan új lehetõsé-

geket, amelyek felhasználhatók a hazai elemzõ-értékelõ munka fejlesztésére.

VIDA CSABA: Korszerû elemzõ-értékelõ eljárások alkalmazása a hírszerzésben



A korszerûsítés megköveteli, hogy csoportosítsuk az elemzõ-értékelõ eljáráso-

kat, mert rendkívül széles spektrumon találhatók meg az alkalmazott modellek, így

azok kezelése csak kategorizálva biztosítható. A nemzetközi szakirodalomban szá-

mos elmélet megtalálható az elemzõ-értékelõ munka eljárásainak osztályozására,

amelyek általában abban különböznek, hogy az eljárások más-más jellemzõjét veszik

figyelembe. A több elmélet felhasználásával meghatározható, hogy alapvetõen három

csoportra osztható a hírszerzõ elemzõ-értékelés:

– Az egyik a leíró jellegû, különbözõ logikai eljárásokkal folytatott elemzés-értékelés,

amely a leggyakrabban alkalmazott eljárás. Ezt a módot az elemzõ-értékelõ a

bekövetkezett események bemutatására és következtetések levonására tudja

használni. Ennek keretében logikai gondolkodási modelleket is alkalmazhat.

Ide sorolható be az amerikai hírszerzõ szolgálatok által alkalmazott közel 160

elemzõ-értékelõ modell többsége.

– A második a strukturált, kötött modellek használata. Ezt a struktúrát egy ûrlap-

nak is lehet tekinteni. A struktúra egyes elemeinek kitöltésénél az elemzõ-ér-

tékelõ logikai és komplex modelleket is alkalmazhat. Ilyen kötött struktúra

lehet a költségvetések elemzése, a kockázatelemzés, a biztonsági helyzet

elemzése vagy esetlegesen egy vezetõ életrajzának felépítése.

– A harmadik mód a komplex elemzõ-értékelõ modellek alkalmazása, amelyre vi-

szonylag ritkán kerül sor, mert jelentõs idõt és munkát vesz igénybe. Ennek

következtében mindig konkrét cél elérése vagy hipotézisek meghatározása

érdekében kell használni. A komplex modellek sokkal pontosabb és átfogóbb

eredményt hozhatnak, mint a logikai modellek. Ez a módszer biztosítja a kü-

lönbözõ forgatókönyvek kialakítását, valamint a megalapozott következteté-

sek levonását is.

A korszerû elemzõ-értékelõ eljárásokat is a fenti három kategóriába lehet sorolni.

Ezek a módszerek az elemzõ-értékelõk tapasztalatainak felhasználásával folyamatos

fejlõdésen mennek át, így keretet biztosítanak a magas szintû elemzõ-értékelõ mun-

kához. A fejlõdéshez azonban szükséges a tudományos szintû kutatások fenntartása,

amelyek a jövõben is elõsegítik, hogy a hírszerzõ szolgálatok, azon belül az elem-

zõ-értékelõ szervezetek tájékoztatói nagyobb hatékonysággal tudják támogatni a fel-

használókat (az állami és a katonai vezetõk) döntéseik meghozatalában, így erõsíteni

tudják Magyarország értékeinek védelmét, valamint érdekeinek érvényesítését.
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Kovács József

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

az egyesítés után
1

2011-ben megújult a honvédelem ügyét övezõ teljes törvényi háttér: az Alaptörvény

és a honvédelmi törvény, majd ami számunkra különleges fontossággal bír, a 1995.

évi CXXV. törvény is, amely hazánk nemzetbiztonsági szolgálatai számára a törvé-

nyes mûködés jogforrása. A törvény rendelkezése alapján, 2012. január 1-jén megala-

kult a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.

A jogelõd katonai nemzetbiztonsági szolgálatok az integráció elõkészítését a po-

litikai döntés meghozatala után azonnal, egy nagyon rövid, ugyanakkor rendkívül

alapos és körültekintõ szervezõ munkát követõen, a módosított nemzetbiztonsági

törvény és a 128/2011. HM utasítás alapján már a 2011. év utolsó hónapjában meg-

kezdték. Az integrációval a kormányzat célja volt, hogy egy szakmailag eredménye-

sebb, költségvetését tekintve pedig takarékosabb szolgálat jöjjön létre, ahol jobban

biztosítható a hírszerzõ és elhárító tevékenységbõl származó információk áramlása,

megszûnnek a párhuzamosságok és növekszik az állomány felkészültsége. További

cél, hogy a két szakterület együttmûködésének szorosabbra fûzésével még eredmé-

nyesebbé váljon a hadmûveleti területeken szolgáló magyar kontingensek hírszerzõ

és biztonságvédelmi támogatása.

A szolgálat létrehozása két ütemben történt. Az elsõ ütemben, 2011. december 1-jei

hatállyal a szolgálatok összevonásának elõkészítése során végbement mind a Katonai

Felderítõ Hivatal, mind a Katonai Biztonsági Hivatal szervezeti és létszám-racionalizálá-

sa. A második ütemben, 2012. január 1-jével pedig megtörtént az integrált szervezet

kialakítása, vezetési szintjeinek, a vezetõ beosztások számának optimalizálása, a feladat-

köri párhuzamosságok megszüntetése, a katonai felderítõ és elhárító tevékenység

egységes ellátását, a költségvetési források takarékosabb felhasználását biztosító egy-

séges szervezet és szervezeti felépítés kialakítása. Az elõkészületek eredményeképpen
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1 A 2012. május 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett Nemzetbiztonsági kihívások,

nemzetbiztonsági szolgálatok címû szakmai-tudományos konferencián elhangzott elõadás szerkesztett

változata.



2012. január 1-jén, a két jogelõd szervezet integrációjával megalakult a Katonai Nem-

zetbiztonsági Szolgálat.

A második ütem keretében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetése átte-

kintette a szervezet tevékenységét befolyásoló jogszabályi környezetet is. A szüksé-

ges mértékben javaslatokkal éltünk a ránk vonatkozó normák módosítására vonat-

kozóan, kidolgoztuk a törvényes mûködéshez szükséges mûveleti utasításokat és

belsõ szabályzókat. Kezdeményeztük kiemelt hazai partnereinkkel – a társ nemzet-

biztonsági szolgálatokkal – az együttmûködés alapjául szolgáló megállapodások át-

tekintését és korszerûsítését. Felülvizsgáltuk továbbá az együttmûködés kereteit és

tartalmát a Honvéd Vezérkarral, az Országos Rendõr-fõkapitánysággal, a Terror-

elhárítási Központtal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Bevándorlási és Állampol-

gársági Hivatallal, és még számos szervezettel.

Az integrációs idõszak 2012. április 30-án fejezõdött be, amelyet méltó módon,

május 11-én egy ünnepi állománygyûléssel zártunk le. A rendezvényen jelen voltak

a Honvédelmi Minisztérium felsõ vezetésén túl a társszolgálatok és az együttmûkö-

dõ szervezetek vezetõi, illetve megtisztelte azt részvételével és ünnepi beszédével

Magyarország miniszterelnöke is.

Az integráció egyik legfontosabb célja volt, hogy a jogelõd szervezetek alapren-

deltetése és az ebbõl fakadó mûveleti tevékenység ne sérüljön, sõt az integráció ered-

ményeként a feladat-végrehajtás hatékonysága növekedjen. Fontos célunk volt to-

vábbá a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar hírigényének jobban meg-

felelõ információk megszerzése. E cél érdekében kellett biztosítanunk a katonai

hírszerzõ és elhárító tevékenység egységes vezetését, valamint a katonai hírszerzési és

elhárítási feladatok egyidejû ellátását. Ezeket az önmagukban is nagyon jelentõs célo-

kat úgy kellett elérnünk, hogy az integrációból adódó kötelezettségek nem akadályoz-

hatták a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alaprendeltetésébõl adódó feladatait, a

napi mûködést, illetve nem befolyásolhatták a mûveleti képesség fenntartását.

Munkánk során egyik legfontosabb feladatunk volt a hírszerzõ és elhárító terü-

letek integrálása az új szervezetben úgy, hogy feladataik, tevékenységük kiegészítse

egymást. Számos szakmai haszna van egy ilyen összevonásnak a költségcsökkenté-

sen túl is. Hiszen a két szakirány egy közös cél érdekében dolgozik. Nevezetesen ha-

zánk, azon belül a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Honvédség ellen

irányuló ellenséges szándékok felderítése és elhárítása érdekében gyûjtenek infor-

mációkat. Munkamódszereik is hasonlóak, hiszen ugyanazon törvény szerinti titkos-

szolgálati eszközöket használják, még ha az eszközök alkalmazásának részletei sok

ponton eltérõek is. Fontos további szakmai elõny, hogy a belsõ információáramlás

révén mindkét szakmai terület hasznos információkkal egészítheti ki tudását, ezáltal

tágul az állomány szakmai horizontja, így az egész katonai nemzetbiztonsági tevé-

kenység hatékonysága. Végül, de nem utolsó sorban, lényeges elem az is, hogy javul

a békefenntartó missziókban résztvevõ katonáink biztonsági védelmének a haté-

konysága, nem beszélve arról, hogy a két területen megszerzett információk egysé-

ges elemzés-értékelése révén több oldalról megközelített, megerõsített információ-

kon alapuló jelentések kerülnek a döntéshozók asztalára.

Az integrált szolgálatnál a vezetõi szintek és a vezetõk száma jelentõsen csök-

kent. Ezen túl a támogató rendszerek összevonása, vagyis a humán és gazdálkodási
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tevékenység, valamint az anyagi, technikai és belsõ biztonsági terület egységessé tétele

is költséghatékony megoldást jelent. További jelentõs megtakarítást jelenthet a keve-

sebb objektum hatékonyabb üzemeltetése és az egyéb dologi kiadások csökkentése.

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat jogelõd szervezetei összevonását úgy

kellett elérnünk, hogy közben megõrizzük azt az értékes szakmai kultúrát, illetve azt

a jól felkészült szakember gárdát, amelyet a két jogelõd hivataltól örököltünk meg.

További cél volt, hogy felgyorsítsuk és hatékonyabbá tegyük az információáramlást

mind a szervezeten belül, mind a politikai és katonai döntéshozók irányába. Az in-

tegráció eredményeképpen a katonai hírszerzési és elhárítási feladatok összehangolt

irányítása, és a külföldi missziókban szolgáló katonáink eredményesebb védelme ér-

dekében egységes vezetést kellett kialakítani.

Az eddig kitûzött célokat döntõ részben elértük, létrehoztunk egy, a nemzetbiz-

tonsági feladatait eredményesen végrehajtani képes, fajsúlyos szolgálatot, amely ha-

tékonyan hozzájárul Magyarország, azon belül a Honvédelmi Minisztérium és a Ma-

gyar Honvédség törvényes mûködésének biztosításához, valamint a külföldi katonai

mûveletek nemzetbiztonsági védelméhez.

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a nemzetközi színtéren is megõrizte a

jogelõd hivatalok jó hírnevét. Külföldi partnereink – így a V4-fórum tagjai is – elisme-

rõen nyilatkoztak az ebben a szakmában egyedülállóan rövid idõ alatt végrehajtott

integrációról, és jelezték szándékukat a tapasztalatok átvételét illetõen.

A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat irányításával összefüggésben a módosí-

tott nemzetbiztonsági törvény nem hozott változást: a kormány továbbra is a honvé-

delmi miniszter útján irányítja a szolgálatot. A honvédelmi miniszter írásban hatá-

rozza meg a KNBSZ aktuális feladatait, írásban ad utasítást a kormány tagjaitól érke-

zett információs igények teljesítésére. A fõigazgató a KNBSZ tevékenységérõl szükség

szerint, de évente legalább egyszer a honvédelmi miniszter útján tesz jelentést a Kor-

mánynak.

A törvény keretei között, az elõírások betartásával a fõigazgató önállóan és egy

személyben felelõs a szolgálat tevékenységéért.

A civil kontrolt, a szolgálat tevékenységének parlamenti ellenõrzését és törvé-

nyességi felügyeletét a jövõben is az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottsága, il-

letve a Honvédelmi és Rendészeti Bizottsága látja el.

A fõigazgató munkáját a fõigazgató-helyettes és a fõigazgató általános helyette-

se segítik.

A fõigazgatót a honvédelmi miniszter elõterjesztésére a miniszterelnök, a fõigaz-

gató-helyetteseket a honvédelmi miniszter nevezi ki, illetve menti fel. A szakmai te-

vékenységet és annak sokoldalú biztosítását igazgatóságok, fõosztályok végzik.

Funkcionálisan a KNBSZ információ- és adatszerzõ, mûveleti (elhárító), elemzõ és

értékelõ, valamint támogató erõkbõl épül fel.

A hírszerzõ és technikai felderítõ szakterület szervezeti egységei a fõigazgató

helyettes alárendeltségébe tartoznak: végzik az emberi erõvel történõ információ-

szerzõ tevékenységet valamint a technikai adatszerzést. Az elhárító szakterület szer-

vezeti egységei a fõigazgató általános helyettese alárendeltségébe tartoznak: végzik

a HM/MH állományának nemzetbiztonsági védelmét. A fõigazgató közvetlen alá-

rendeltségében hajtják végre feladatukat a mûvelet-támogató szervezeti egységek,
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akik a biztonsági, jogi, tervezési és koordinációs, gazdálkodási, mûszaki, valamint

humán szakterületek felelõsei.

A Szolgálat megalakulását követõen egy új, a jogelõd szervezeteknél hagyomá-

nyokkal nem rendelkezõ feladattal is bõvült nemzetbiztonsági tevékenységünk

köre. A módosított nemzetbiztonsági törvényben számunkra megfogalmazott új fel-

adat a modern kor kihívásainak megfelelõ kibervédelmi képesség megteremtése, amely

a szolgálaton belül egy teljesen új szervezeti elem létrehozását tette szükségessé.

Ennek célja az informatikai rendszereinket érõ kihívások kezelése, a honvédelmi ér-

dekeket, és a nemzetbiztonságot veszélyeztetõ informatikai támadásokkal szembeni

védekezés. Ezen túlmenõen, a Hjt.-ben meghatározott új feladatként végezzük a

HM/HVK/MH állomány kifogástalan életvitel-ellenõrzését.

* * *

Az integrációból adódó alapvetõ feladatok teljesítését követõen sem pihenhetünk

meg azonban, hiszen számos fontos feladat áll még elõttünk. Ezek végrehajtásának

feltételei adottak.

Törekednünk kell a még meglévõ tartalékok feltárására is. Ennek érdekében cél-

ellenõrzéseket rendeltem el számos szakmai területen. Fontos szempont a mûködési

feltételek további javítása, és a rendelkezésre álló humán- és az adófizetõ állampol-

gárok által biztosított anyagi erõforrások lehetõ legoptimálisabb felhasználása hazánk

biztonsága érdekében.
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Regényi Kund

Tudományosság mint új kihívás

az Alkotmányvédelmi Hivatal számára

(szubjektív szakértõi vélemény)
1

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) 1990-ben jött létre belsõ polgári

nemzetbiztonsági szolgálatként, Nemzetbiztonsági Hivatal néven. Mûködését alap-

vetõen az 1995. évi CXXV. törvény határozza meg.

Az AH nem jogutódja a rendszerváltás elõtt létezõ titkosszolgálatoknak, épp a

tudományos-szakmai közélet terén tapasztalható erõs diszkontinuitás. A szolgálat

mûködésének elsõ húsz évében anyagi forrásait, egyéb erõfeszítéseit a konkrét szak-

mai feladatok magas szintû végrehajtására összpontosította. A tanulságok tudomá-

nyos igényû összegzésének, a magasabb színvonalon való továbblépés elõkészítésé-

nek igénye 2012-ben jött el. Ennek megfelelõen, ha 2012-ben egy távoli szemlélõ ráte-

kint az AH tudományos életére, mindent rendben lévõnek lát, különösen, ha az

állapotokat összehasonlítja a korábban tapasztaltakkal.

2012-re az AH-ban megalakult a Tudományos Tanács, folyamatban van a bekap-

csolódás a rendészeti szakvizsgáztatás rendszerébe. 2012 szeptemberében pszicholó-

giai témában tudományos konferenciát rendeztünk, mely a szakmai közönség sorai-

ban igen nagy sikert aratott. Az AH állományába tartozó oktatót vezényeltek a Nemze-

ti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetébe (továbbiakban NBI). 2013-ra a

Hivatal vezetése, az NKE NBI-vel együttmûködve, további projekteket tervez (pél-

dául empirikus kutatások a nemzetbiztonsági felsõoktatásról stb.).

Ha a bemutatott, hatalmas változások, elõrelépések okait keressük, a felszínen

megtalálható, taktikainak nevezhetõ okok azonnal szembeötlenek, azokat a szemé-

lyi és szervezeti konstellációk szerencsés együttállásban jelölhetjük meg. Az AH

kormányzati irányításának megváltozásával, a Belügyminisztérium irányítása alá
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rendelésével
2

érzékelhetõvé vált a BM erõs tudományos, oktatási és továbbképzési

szervezet- és elvárás-rendszerének hatása.

A szervezeti okok között kell keresni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, azon

belül a hadtudományi kartól szervezetileg elkülönülten, önálló karközi intézetként

megalapított Nemzetbiztonsági Intézet létrejöttét. Hierarchikus rendben mûködõ

szervezetrõl lévén szó, kézenfekvõ, hogy a hivatali vezetés hozzáállása is döntõ je-

lentõségû a hivatali tudományos-szakmai közélet szempontjából (is).

Nem vitatva az említett mozzanatok jelentõségét, kísérletet tehetünk az elsõ pil-

lantásra nem látható, mögöttes okok azonosítására. Ezt – álláspontom szerint- abban

a várakozásban kell keresnünk, miszerint a tudományos közélet megteremtése, élén-

kítése lehet a szakmai modernizáció hajtóereje, motorja.

* * *

A régóta halogatott szakmai modernizáció megkerülhetetlen, e téren a szolgálatok lé-

péskényszerben vannak. Ennek egyik oka, hogy az AH-nál felhalmozódott tapasztalati

kincs a társadalmi változások következtében elavulttá vált, a személyi állomány termé-

szetes, majd gyorsított ütemû fogyása, cseréje miatt elõbb erodálódott, majd szinte el is

tûnt. A gyökeresen megváltozott társadalmi és jogi környezetben kimerítõen meg kell

indokolni a szakmai szempontok és célok objektív és szükségszerû voltát.

A modernizációban lényeges a külföldi példák megismerése,
3

azonban azok tel-

jes körû adaptálásának lehetõségei, célszerûsége korlátozott, tekintve a jogszabályi

környezet, a szervezeti kultúra, végül, de nem utolsósorban pedig az anyagi-pénz-

ügyi háttér eltérõ voltát. Azt is tisztán kell látni, hogy instant, készen átvehetõ megol-

dásokat a tudomány sem mindig tud kínálni az AH számára. Ezt szem elõtt tartva

mégis megfogalmazható az állítás, miszerint az AH sajátos szakmai tevékenységének

tudományos igényû (azaz empirikus adatokra, kísérletekre épülõ, hosszabb távra

nyúló, a tévedés lehetõségét is elfogadó) vizsgálata jelentheti a szakmai modernizá-

ció egyik kulcsfontosságú mozzanatát.

* * *

A tisztánlátáshoz elengedhetetlen az alábbiakban vázolt alapvetõ ellentmondás tisz-

tázása. A tudományosság meghatározó feltételének tekinthetõ, hogy az állítások mö-

gött meghúzódó tények, az alkalmazott módszerek megismerhetõk, ellenõrizhetõk,

megismételhetõk, adott esetben cáfolhatók legyenek.
4

A nyilvánosság és a nyilvános

vita – ennek megfelelõen – a tudomány lételeme. A nemzetbiztonsági szolgálatok

esetében azonban az egyes – mégoly igaz – állítások mögött meghúzódó, azokat

megalapozó tények gyakran objektív okokból nem ismerhetõk meg, a szolgálatok te-

vékenységének konkrét részletei vonatkozásában meghatározó azok bizalmas, mi-

nõsített ismeretként való kezelése.
5
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3 A Hivatal a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kiterjedt együtmûködést folytat külföldi partner-

szolgálatokkal, a tapasztalatok adaptálhatóságát érintõen elsõsorban a közép-európai országok emel-

hetõk ki.

4 Lásd pl. Karl Popper nézeteit (hu. Wikipedia.org/wiki/karl-popper, letöltve 2012. november 30-án).
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Az ellentmondás lehetséges feloldása egyfajta integrált (a polgári és a katonai

oldal szakembereit magába foglaló) „nemzetbiztonsági tudományos közösség” kiala-

kítása lehet. Ez alatt egy olyan személyi-intézményi kört érthetünk, melyen belül (és

csak ott) a tudományos vizsgálat tárgya és módszere tényszerûen megismerhetõ, az

állítások verifikálhatók és falsifikálhatók, a vita szabadon, a tévedés lehetõségével

folytatható. Ezen cél elérése érdekében azonban további erõfeszítések szükségesek,

mind a szakmai, mind a tudományos közösség részérõl.

A tudományos közösség útját a nyilvánosság és szabadság szabályozásával
6
kör-

vonalazhatjuk. Ennek az elvi lehetõségei adottak (például minõsített védés, minõsí-

tett disszertáció lehetõsége
7
), gyakorlati kivitelezése azonban igen nehézkes, eseten-

ként költséges (pl. minõsített adatkezelõ helyek kialakítása, a szükséges fizikai biz-

tonság megteremtése stb.). A nemzetbiztonsági közösségnek pedig el kell fogadnia,

hogy a tudományos vizsgálat igénye is valós szükséglet (need-to-know) a minõsített

ismeretek meghatározott körének megismerésére.

* * *

A fentebb vázolt „nemzetbiztonsági tudományos közösség” szervezeti feltételei az

egyes szolgálatoknál eltérõ szinten vannak jelen: meghatározó mozzanatként, fok-

mérõként tekinthetünk a minõsített szakmai periodika meglétére vagy meg nem lé-

tére. Újabb mozzanat a tudományos kutatás belsõ szabályozása lehet, melyben szük-

séges lehetõséget teremteni a saját szakmai tevékenység tudományos vizsgálatára –

természetesen jóváhagyott kutatási terv és forrásjegyzék alapján. Egy következõ fá-

zisban ki kell alakítani a módszertani kísérletek szervezeti feltételeit. Megfontolásra

érdemes (nemzetbiztonsági ellenõrzést követõen) lehetõséget teremteni gyakorno-

kok fogadására – eredményeik felhasználása, hasznosítása érdekében. Ezzel párhu-

zamosan, a jelenleg egyes helyeken már követett gyakorlat általánossá tételével, a

személyi biztonság szempontjainak betartásával napi rutinná kell tenni a nemzetbiz-

tonsági közösség egyes munkatársainak megjelenését, szereplését a felsõoktatás és a

tudományos közélet kiválasztott fórumain.

A vázolt felvetés mind a tudományos, mind a nemzetbiztonsági közösség szá-

mára meghökkentõ, újszerû. Az elõrelépés érdekében mindkét közösségnek át kell

gondolnia, felül kell vizsgálnia saját bevett gyakorlatát, egyedül helyesnek vélt eljá-

rásmódját. Úgy vélem azonban, hogy a nemzetbiztonsági tevékenység tudományos

vizsgálata, tekintettel az ettõl várható elõnyökre, megéri ezt a szellemi erõfeszítést –

még akkor is, ha az elõnyökre csak hosszabb távon számíthatunk.
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5 Lásd pl. a 2009. évi CLV. tv-t. a minõsített adat védelmérõl.

6 Nem kerülhetõ meg a párhuzam a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának jel-

mondatával, miszerint „Sub lege libertas!” – azaz szabad fordításban: „Szabadság a törvény oltalmában!”.

7 A minõsített szakdolgozatírás lehetõségére explicit módon utal pl. a Széchenyi István Egyetem Mûsza-

ki Tudományi Kar Tanácsa által 2012. szeptember 24-én elfogadott szakdolgozati sablon, illetve a Sze-

gedi Tudományegyetem TTIK Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 4. sz. melléklete a zárt védési eljárású

szakdolgozatok és diplomamunkák kezelésérõl, elfogadta a TTIK Kari Tanács 25/2005–2006-os határo-

zatával. (Forrás: http://mtk.sze.hu/mtk-szakdolgozat-kozos-sablonja, illetve

http://www2.sci.u-szeged.hu/sztettik/www/szabalyzatok/tvsz.php; letöltve 2012. november 30-án).



Magyar István

A katonai hírszerzés és elhárítás feladatai

a haderõ válságkezelõ mûveletekben

történõ részvételének támogatásában
1

A jelen konferencia témaválasztása érzékeny terület a nyilvánosság szempontjából

és érinti a nemzetbiztonsági szolgálatokat, amelyek kulcsfontosságú, mással nem he-

lyettesíthetõ szereplõi hazánk és koalíciós partnereink biztonságának.

Tanulmányom tárgya a katonai hírszerzés és elhárítás feladatainak bemutatása

a haderõ válságkezelõ mûveletekben történõ részvételének támogatásában. Ennek

keretében átfogóan, a részletek teljes kibontása nélkül, vizsgálom a hírszerzés és el-

hárítás feladatrendszerét a haderõ komponensei válságkezelõ mûveletre történõ fel-

készítésében, a válságkezelés során, valamint az azt követõ idõszakban.

Induljunk ki abból, hogy a katonai hírszerzés és elhárítás szakmai szervezetei

meghatározó szerepet töltenek be a haderõ külföldi válságkezelõ mûveleteit érintõ

állami (ha szükséges parlamenti) döntéshozatal elõkészítésében, a haderõ kompo-

nensei felkészítésében, a válságkezelõ mûvelet sikeres végrehajtásához szükséges

hírszerzési és biztonsági információk, valamint felderítési adatok megszerzésében,

értékelésében, elemzésében elosztásában. Mindez kiegészül az állami és a katonai

vezetõk, a parancsnokok, hiteles, megbízható adatok alapján történõ tájékoztatásá-

val, a telepített erõk személyi, fizikai, informatikai és idegen titkosszolgálatokkal

szembeni védelmével. A katonai hírszerzés és elhárítás akkor képes maradéktalanul

eleget tenni mûveleti területen jelentkezõ feladatainak, ha egységesen gondolkodó

és cselekvõ vezetés alatt, összehangolt alkalmazási elvek és feladatmegosztás szerint,

a hadszíntér többi (adatszerzésben érintett) szereplõjével szigorú koordinációban, ri-

valizálás-mentesen, meghatározott alá- és fölérendeltségi vezetési–mûködési–jelentési

rendben, képességei teljes vertikumának kibontakoztatásával folyamatosan és aktí-

van tevékenykedik.
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1 A 2012. május 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megrendezett Nemzetbiztonsági kihívások,

nemzetbiztonsági szolgálatok címû szakmai-tudományos konferencián elhangzott elõadás szerkesztett

változata.

Mottó:

A katonai hírszerzés és elhárítás szervezeteinek –

mûveleti területen történõ alkalmazásuk során –

fõ erõkifejtésüket a telepített erõk védelmére, vala-

mint a hadszíntéri (kontingens) parancsnok és a

koalíciós partnerek aktuális információkra alapo-

zott, hiteles tájékoztatására kell összpontosítani.
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Napjainkban a haderõk egyik fõ feladatává – az ország-védelem feladatrend-

szerének koalíciós keretek közötti biztosítása mellett – a válságkezelõ mûveletekben

történõ részvétel vált. Ennek oka az, hogy a globalizáció következtében szorosan

összekapcsolódott közvetlen környezetünk és a tõlünk távolabb található térségek

biztonsága és stabilitása. A világ különbözõ régióiban (Közép-Ázsia, Közel-Kelet, Kö-

zép-Afrika) kirobbant válságok kezelése szükségessé tette a NATO és az EU tevé-

kenységi körzetének kiterjesztését. A válságokkal terhelt régiókban kitört fegyveres

konfliktusok feltehetõen a jövõben is igényelni fogják a nemzetközi közösség orszá-

gai – köztük hazánk – koalíciós katonai szerepvállalását.

Mint ahogy azt napjaink eseményei is bizonyítják, válságkezelõ katonai mûve-

letekre hazánktól jelentõs földrajzi távolságra, bonyolult biztonsági, katonai, földraj-

zi, gazdasági körülmények között, számunkra szokatlan éghajlati, idõjárási, járvány-

ügyi helyzetben is sor kerülhet. Az azokban való közremûködés során kiemelt fel-

adatot jelent az erõk megóvása, logisztikai biztosításuk és hadszíntérre történõ

kijuttatásuk, majd onnan történõ kivonásuk megszervezése, valamint a telepített

erõk tartós alkalmazása feladatrendszerének megteremtése. Az említett országokkal

(régiókkal) kapcsolatos hiteles, megbízható – a katonai tervezés alapjául is szolgáló –

információk megszerzése, folyamatos elemzése és értékelése, a mûvelet aktív támo-

gatása a katonai hírszerzés és elhárítás egyik fõ feladata.

A továbbiakban katonai hírszerzés és elhárítás feladatrendszerét három speciális

idõszakban:

1. a haderõ válságkezelésben történõ részvételével kapcsolatos állami döntés-

hozatal és a kijelölt haderõ komponensek válságkezelõ mûveletre történõ

felkészítése idõszakában,

2. a válságkezelés során,

3. a mûveleti területrõl történt kivonást követõen vizsgálom.

Tekintsük át részleteiben a jelzett idõszakok tartalmát!

Feladatok a haderõ válságkezelésben történõ részvételével kapcsolatos
állami döntéshozatal és a kijelölt haderõ komponensek
válságkezelõ mûveletre történõ felkészítése idõszakában

A döntéshozatal támogatása

A haderõ komponensei válságkezelõ mûveletben történõ alkalmazását minden eset-

ben körültekintõ kormányzati döntéshozatal elõzi meg, amelynek elõkészítésében

több minisztérium és országos hatáskörû szervezet, köztük a nemzetbiztonsági szol-

gálatok is részt vesznek. A katonai hírszerzés és elhárítás szakmai szervezetei megha-

tározó szerepet töltenek be a döntés elõkészítésében. A döntést részletes adatokat és

információkat tartalmazó kockázatelemzés készítésével támogatják, amelynek készí-

tése során a lehetõ legnagyobb mértékû objektivitásra törekednek. Tényeket, adato-

kat, hiteles, megbízható információkon alapuló értékeléseket és elemzéseket, vala-

mint következtetéseket jelentenek, beleértve a kontingens biztonságát veszélyeztetõ

vagy azt befolyásoló kihívások (nem alulértékelt, de nem is eltúlzott) bemutatását.

MAGYAR ISTVÁN: A katonai hírszerzés és elhárítás feladatai a haderõ válságkezelõ mûveletekben...



A kockázatelemzés fõ tartalma az alábbi lehet:

– a válság (konfliktus) jellege, kialakulásának okai, az érintett felek jellemzése,

érdekeik, céljaik;

– a válságkezelés célja, jogi alapja (mandátum), tervezett idõtartama, a felada-

tok jellege, részt vevõ (vagy részvételt tervezõ) országok felsorolása, a koalíci-

ós erõk alkalmazásának, vezetésének és irányításának rendje;

– az adott ország (régió) geostratégiai jellemzõi, a szomszédok, a régió országai,

a nagyhatalmak és az integrációs szervezetek céljai, érdekei;

– az érintett ország általános, földrajzi, katonaföldrajzi és gazdasági jellemzõi

(terület, népesség, etnikai összetétel, vallási megoszlás, gazdasági és közleke-

dési infrastruktúra, járhatóság, vízrajz, éghajlat, idõjárás, egészségügyi és jár-

ványügyi helyzet stb.);

– a kialakult politikai, biztonsági katonai és humanitárius helyzet részletes be-

mutatása;

– a konfliktusban érintett felek képességei, az országban tevékenykedõ regulá-

ris és félkatonai erõk, fegyveres csoportok, külföldi támogatásuk, a koalíciós

erõkkel szemben álló, illetve tevékenységüket támogató fegyveres szerveze-

tek, jellemzésük, céljaik és képességeik;

– a magyar kontingens tervezett települési helyének részletes bemutatása és

biztonsági szempontú értékelése, a prognosztizált veszélyek, potenciális ve-

szélyek, kockázatok és kihívások (bekövetkezésük valószínûsége szerinti) be-

mutatása, hatásuk Magyarország biztonságára, a kontingens tevékenységét

befolyásoló kedvezõ és kedvezõtlen folyamatok;

– a lakosság viszonya a válságkezelõ erõkhöz;

– már települt, vagy hosszabb idõ óta a térségben tevékenykedõ erõk haszno-

sítható tapasztalatai (célszerû fegyverzet, felszerelés, a logisztikai biztosítás

megszervezésének lehetõsége, helyi források elérhetõsége, az õrzés-védelem

rendszere, együttmûködés lehetõsége a helyi hatóságokkal és a biztonsági

szervezetek képviselõivel, helyi vezetõk jellemzése, a korábban végrehajtott

támadások jellege, módszerei, okozott veszteségek stb.).

A katonai hírszerzés és elhárítás szervezetei, kockázatelemzéseik elkészítése során,

messzemenõen támaszkodnak a kétoldalú partnerszolgálati, valamint a szövetségi

együttmûködésbõl származó információkra. Különösen akkor, ha olyan országról

(térségrõl) van szó, ahol a hazai nemzetbiztonsági szolgálatok adatszerzõ képessége

korlátozott. Kijelenthetem, hogy partnerszolgálati és szövetségi információk nélkül

ma már szinte lehetetlen magas szintû hírszerzõ és elhárító szakmai munka folytatá-

sa. Ezért mindenkor megkülönböztetett figyelmet célszerû fordítani a különbözõ te-

rületeken kialakított két- és többoldalú, valamint koalíciós együttmûködési formák

fenntartásának, minõségi színvonaluk megõrzésének (ha lehet bõvítésének), még

akkor is, ha mûködtetésük jelentõs vezetõi és szakmai kapacitásokat köt le, valamint

számottevõ anyagi ráfordítással jár.
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A kijelölt haderõ-komponensek válságkezelõ mûveletre történõ felkészítése

A válságkezelõ mûvelet sikere, a személyi állomány megóvása döntõ mértékben

függ a misszióra történõ mindenoldalú felkészítés eredményességétõl. A katonai hír-

szerzés és elhárítás központi irányító szervezete, valamint a misszióba kijelölt hír-

szerzõ és biztonsági tisztek, tiszthelyettesek és zászlósok kiemelten fontos szerepet

töltenek be a felkészülés helyszíni támogatásában, a személyi állomány megismeré-

sében, az eredményes mûködéshez szükséges kapcsolatrendszer (már a felkészülés

idõszakában történõ) kiépítésében. A központi szervezet tevékenysége elsõsorban a

kontingens parancsnoki és szaktiszti (tiszthelyettesi és zászlósi) állománya differen-

ciált felkészítésében, továbbá az állomány felkészítési programjába iktatott szakmai

elõadások és gyakorlati foglalkozások levezetésében (például házilagos készítésû

robbanószerkezetek kezelése) nyilvánul meg. Az utóbbi években már gyakorlattá

vált, hogy a válságkezelõ mûveletekben részt vevõk számára a katonai hírszerzés

fontos adatokat, praktikus ismereteket és viselkedési szabályokat is tartalmazó kézi-

könyvet készít, amelyek eredményesen szolgálják a felkészülést és a mûveleti terüle-

ten folytatandó tevékenységet.

A válságkezelõ mûvelet szempontjából (de biztonsági szempontból is) a legked-

vezõbb az a helyzet, ha a kontingens állományába szervezetszerû, összekovácsolt

parancsnoki és személyi állománnyal rendelkezõ, komplett alegységek kerülnek ki-

jelölésre. NATO-szakértõk kiemelten fontosnak tartják azt is, hogy a felkészülõ kon-

tingens állománya ugyanolyan fegyverzettel és technikai eszközrendszerrel készül-

jön feladata végrehajtására, mint amilyennel a helyszínen is találkozni fog. Ez nyil-

vánvalóan költséges, mivel a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fegyverzet és a

technikai eszközök számát meg kell duplázni.

A kijelölt kontingens felkészülését nagymértékben segíti az egyes feltételezett

helyzetek bekövetkezését imitáló szimulációs gyakorlatok levezetése, a helyzetekre

történõ gyors, elõírásszerû reagálás rutinszerû végrehajtásának begyakoroltatása.

A katonai hírszerzés és elhárítás feladatai a válságkezelés során

A válságkezelõ mûvelet végrehajtása során a katonai hírszerzés és elhárítás szerveze-

tei három fõ feladat érdekében tevékenykednek. Ezek a következõk:

1. adatszerzõ képességük teljes kihasználásával folyamatosan megszerzik,

gyûjtik, rendszerezik, elemzik és értékelik a válságkörzettel és a kontingens

biztonságával kapcsolatos, különbözõ forrásokból rendelkezésre álló infor-

mációkat;

2. hiteles, megbízható információkon alapuló integrált jelentések készítésével

eleget tesznek az állami és a katonai vezetés (beleértve a kontingens parancs-

nokát is) naprakész tájékoztatásának, a mindenkor szükséges döntések meg-

hozatala támogatásának;

3. a hírszerzõ és elhárító struktúra valamennyi, helyszínen alkalmazható for-

májának aktív és folyamatos mûködtetésével elõsegítik a mûveleti területen

tevékenykedõ kontingens eredményes tevékenységét, biztonságának garan-

tálását.
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Nem aláértékelve az elsõként említett két feladatrendszer fontosságát, úgy gondo-

lom, hogy a katonai hírszerzés és elhárítás szervezeteinek – a válságkezelõ mûvelet

során – fõ erõkifejtésüket a harmadik feladatra, vagyis a telepített erõk védelmére,

valamint a hadszíntéri (kontingens) parancsnok és a koalíciós partnerek aktuális in-

formációkra alapozott, hiteles tájékoztatására kell összpontosítani. Fõ prioritás tehát

az erõk megóvása. Elsõsorban nem azért kell erre a feladatra kiemelt figyelmet fordí-

tani, mert az esetlegesen elszenvedett veszteségek miatt megváltozhat a hazai köz-

vélemény missziós részvételt támogató álláspontja (és ez vitákat, szélsõséges esetben

belpolitikai válságot is elõidézhet), hanem azért, mert minden szintû katonai pa-

rancsnoknak (békében és háborúban egyaránt) kötelessége a rábízott katonák életé-

nek megóvása.

A katonai hírszerzés és elhárítás erõi akkor képesek eredményesen tevékeny-

kedni, ha vezetésük egységes mûveleti elgondolás alapján történik, ha alkalmazásuk

és feladatrendszerük minden tekintetben összehangolt. A különbözõ vezetési szinte-

ken elhelyezkedõ katonai nemzetbiztonsági státuszú szereplõkön kívül a hírszer-

zõ-felderítõ struktúra aktív résztvevõi a Magyar Honvédség telepített felderítõ erõi

és szervezetei, de az információszerzés szempontjából fontos szerepet játszhatnak

például az MH helyszínen mûködtetett CIMIC-erõi is. Alapvetõen fontos, hogy az

információszerzést folytatók munkája összehangolt és rivalizálás-mentes legyen.

Ma már általánosan elfogadott az a nézet, hogy napjainkban elmosódik a hadá-

szati, a hadmûveleti és a harcászati felderítés közötti (korábban élesen meghúzható)

határvonal. Éppen a válságkezelõ mûveletek egyik felderítõ tapasztalata az, hogy

(helyszíni tevékenységük során) az MH harcászati szintû (például HUMINT) felderí-

tõ erõi is hozzájuthatnak hadászati szintû információkhoz, miközben a korábban

tisztán hadászati felderítést folytató szervezetek – a kontingensek biztonsága érdeké-

ben – hadászati (például ügynöki, rádiófelderítõ) módszerek alkalmazásával harcá-

szati szintû információk megszerzése érdekében is tevékenykednek.

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy napjaink válságkezelõ mûveletei

általában koalíciós jellegûek. Ebbõl adódóan a koalíciós hírszerzõ-felderítõ informá-

ciós rendszerbõl, vagy az adott ország együttmûködõ biztonsági erõinek helyszíni

adatszolgáltatásaiból is hozzájuthatunk a mindenkori biztonsági helyzettel kapcsola-

tos információkhoz. Bonyolult helyzetet idézhet elõ, ha a hadszíntéren tevékenyke-

dõ és az információszerzésben (felderítésben) érintett szervezetek (személyek) koor-

dináció nélkül tevékenykednek. Elõfordulhat az is, hogy – a források védelme, vagy

más például presztízs okok miatt – a különbözõ személyek (szervezetek) nem fedik

fel az információ szolgáltatóját. Ez azt eredményezheti, hogy több adatszerzõ szerve-

zet ugyanazon személytõl származó információja az integrált értékelés során már

több forrás által megerõsítettként jelenik meg, ami jelentõs veszélyeket és kockázato-

kat hordoz, mivel zavart kelt az értékelésben.

Kiemelt fontosságúnak tartom a mûveleti területen, a különbözõ adatszerzõ

szervezetek és személyek által szolgáltatott információk integrált helyszíni értékelé-

sének és elemzésének megszervezését. Véleményem szerint, a helyszínen szerzett, a

mûveleti területre és a kontingens biztonságára vonatkozó információkat ott kell fel-

dolgozni, ahol értékelésükhöz a legtöbb információ áll rendelkezésre és ahol az infor-

máció a legalaposabban értelmezhetõ. Ne három–négyezer kilométer távolságból
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ítéljük meg tehát a mûveleti területen tevékenykedõ kontingens aktuális biztonsági

helyzetét. Ennek érdekében ki kell jelölni és körültekintõen fel kell készíteni azt a

személyt és szervezetet, aki (amely) ezt a feladatot ellátja. Ennek érdekében, olyan

felkészültségû felderítõ/hírszerzõ/ biztonsági tiszteket kell kiküldeni a mûveleti terü-

letre, akik alkalmasak erre a feladatra.

A kontingens vezetését ellátó parancsnoknak és törzsének tájékoztatása egycsa-

tornás kell, hogy legyen. Ne ömlesszük rá a döntéshozóra az értékeletlen, esetleg

egymásnak is ellentmondó információk halmazát, hanem részére elõértékelt és

elemzett információkat, jelentéseket továbbítsunk. Ugyancsak fontosnak tartom,

hogy a mûveleti területen tevékenykedõ személyek (szervezetek) tevékenysége (be-

leértve a jelentõ-tájékoztató tevékenységet is) profiltiszta legyen. Ez alatt azt értem,

hogy mindenki a saját szakterületével foglalkozzon, és ne avatkozzon be más szerve-

zetek feladatkörébe.

A katonai hírszerzés és elhárítás feladatai a válságkezelést követõ idõszakban

A katonai hírszerzés és elhárítás szervezeteinek – megítélésem szerint – fontos fel-

adatai vannak a válságkezelést követõ idõszakban is, ugyan errõl a feladatrendszer-

rõl (a szervezetek személyi állományának csökkenõ létszáma és növekvõ leterheltsé-

ge miatt) az utóbbi idõben kevesebbet beszélünk. Ennek ellenére, kiemelten fontos-

nak tartom a befejezett misszió hírszerzõ-felderítõ és elhárító (biztonsági)

tapasztalatainak feldolgozását, a tanulságok levonását, javaslatok, ajánlások megfo-

galmazását.

A feladatra a válságkezelésben részt vett különbözõ szakterületek állományából

munkacsoportot célszerû létrehozni. Fõ feladatát elsõsorban a kidolgozott mûveleti

intézkedések alkalmazhatóságának értékelése, az adatszerzõ szervezetek közötti

együttmûködés és koordináció tapasztalatainak megvonása, az információs és jelen-

tési rendszer mûködése hiányosságainak feltárása, a mûveleti terület biztonsági

helyzetének általánosítható tapasztalatainak feldolgozása és dokumentálása, az al-

kalmazott (saját és idegen) technikai eszközök mûködésével kapcsolatos adatok

összegzése kell, hogy képezze.

A feldolgozott tapasztalatok megismerését és megvitatását követõ vezetõi intéz-

kedések és rendszabályok kiadása jelentõs mértékben segíthetik elõ a jövõben végre-

hajtásra kerülõ hasonló mûveletek sikerét.

* * *

Mondanivalóm nem terjedhetett ki a választott téma minden részletének kifejtésére.

Ezért elsõsorban arra törekedtem, hogy az általam legfontosabbnak ítélt néhány kér-

désre összpontosítsam az olvasó figyelmét.

2012. január 1-jén – a korábbi MK Katonai Biztonsági Hivatal és az MK Katonai

Felderítõ Hivatal összevonásával – megalakult a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-

lat. Az új szervezet összehangolt mûködtetése lehetõséget biztosít arra, hogy az álta-

lam felvetett néhány kérdésben további hatékony elõrelépés történjen.

MAGYAR ISTVÁN: A katonai hírszerzés és elhárítás feladatai a haderõ válságkezelõ mûveletekben...



Kis-Benedek József

A nemzetbiztonsági szolgálatok

együttmûködése
1

A nemzetbiztonsági szolgálatok együttmûködése hazai, illetve a nemzetközi síkon

érvényesül, és normális esetben komplementer jellegû. A belföldi együttmûködés ki-

terjed a nemzetbiztonsági szolgálatok egymás közötti kapcsolataira, valamint a társ-

szervezetekkel létrehozott, a kölcsönös érdekeken alapuló kooperációra. Mindkét

együttmûködésnek a célja egyértelmû és világos: az ország nemzetbiztonsági védel-

mének és rendjének erõsítése.

A nemzetközi együttmûködés tágabb értelemben a szövetségi együttmûködést

(multilaterális kapcsolat) és a kétoldalú (bilaterális), kapcsolatokat foglalja magában. Ez a

felosztás azonban nem fogható fel mereven, hiszen a szövetségi együttmûködésen belül

is kialakulhatnak bilaterális együttmûködési formák (gondoljunk csak olyan esetre, ami-

kor például egy közös misszió végrehajtása során, kölcsönös érdekek alapján hozunk

létre bilaterális kapcsolatot az érintett nemzetbiztonsági szolgálatok között).

Ezen gondolatok jegyében három kérdésrõl kívánok szólni. Ezek a következõk:

– A nemzetbiztonsági szolgálatok elõtt álló kihívások, amelyek tulajdonképpen

indokolják mindkét együttmûködési formát.

– A multilaterális együttmûködés sajátosságai és szervezeti keretei.

– A bilaterális nemzetbiztonsági kapcsolatok.

A nemzetbiztonsági szolgálatok elõtt álló kihívások

A szolgálatok hazai és nemzetközi együttmûködése szempontjából fontosnak tekint-

hetõ kihívások az alábbiakban összegezhetõk:

– a globális terrorizmus, ami napjainkra inkább regionális, sõt lokális formában

létezik;
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– a tömegpusztító fegyverek proliferációja;

– sikertelen államok megjelenése (ezzel együtt gazdasági és szociális desta-

bilizáció);

– a válság következtében a menekülthullám, illetve az illegális migráció ki-

alakulása;

– a szervezett bûnözés, mint a globalizáció negatív kísérõje és az ehhez kapcso-

lódó pénzmosás;

– vonzó bevételi forrásként jöhet számításba az emberkereskedelem, a szervke-

reskedelem, a hagyományos kábítószer-kereskedelem, a védelmi pénzek be-

gyûjtése és a számítógépes csalások.

A felsorolt tevékenységek komoly fenyegetést jelentenek az európai biztonság szá-

mára is, tehát azok ellen a nemzetbiztonsági szolgálatoknak és a rendvédelmi szer-

veknek fel kell venniük a harcot. Az európai belsõ határok eltûnése ezt a tevékenysé-

get nehezíti.

Az európai nemzetbiztonsági szolgálatok számára kihívást jelent: a munkafelté-

telek megváltozása, a gazdaság globalizálódása, a növekvõ mennyiségû áru, szolgál-

tatás és információ áramlása. A határok átjárhatóvá váltak, a pénz és áruk tranzakció-

ja, illetve az utazások nehezen ellenõrizhetõk. A nemzetgazdaságok függenek a

nemzetközi gazdaságtól, sebezhetõvé válhatnak, ami újabb biztonsági kihívásokkal

is jár. Hasonló jelenségeket tapasztalunk a technikai fejlõdésben, a kommunikációs

eszközök fejlõdése pedig közelebb hozza egymáshoz a világ országait.

Az internetnek és az ahhoz kapcsolódó technológia fejlõdésének is messze ható

következményei vannak a biztonsági kérdésekre. Decentralizált sajátosságai, nem-

zetközisége és különösen technikai lehetõségei különös kihívást támasztanak a nem-

zetbiztonsági szolgálatokkal szemben.

A terrorszervezetek és a szervezett bûnözõi csoportok számára is mindig ren-

delkezésre áll az internet, amelyek azt kommunikációs és propagandaeszközként

is használhatják. A szervezett bûnözés számára az internet eszközként szolgál

pénzügyi tranzakciók bonyolítására. Az információs és kommunikációs eszközök

ugyanakkor függõséget és sebezhetõséget is elõidézhetnek. Szélsõségesek és ter-

roristák, pénzügyileg motivált bûnözõk kibertámadásainak kivédése folyamatos

kihívást jelent. Ez is fontos együttmûködési terület a nemzetbiztonsági szolgála-

tok számára.

A jelzett kihívások csak hatékony nemzeti és nemzetközi együttmûködéssel ke-

zelhetõek. Minden nemzeti törekvés ellenére sikerre csak akkor lehet számítani, ha

létezik egy kölcsönös bizalmon alapuló nemzetközi együttmûködés.

A nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi együttmûködése a közös érdeke-

ken alapul. Ezeket az érdekeket azonban nehéz megfogalmazni, sõt elmondható,

hogy esetenként nem is léteznek. Az együttmûködésben azonban mégis vannak

elvek, amelyek a következõk szerint körvonalazhatók:

– Adekvát források állnak rendelkezésre a fenyegetettség közös kezelésére.

– A hírszerzõi együttmûködés magas szintjét jelenti az, ha a politikai együttmû-

ködés nem mûködik, a hírszerzõi viszont igen. Ennek egyik oka a titkos jel-

leg, ami azt jelenti, hogy a politikai vonal látványosan nem mûködik együtt

a másik féllel, de hozzájárul a hírszerzõ szervezetek együttmûködéséhez.
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Természetesen a legoptimistább változatban a politikai együttmûködés is

mûködik és támogatja a szakmai kapcsolatok ezen speciális területét.

– A belsõ terrorizmus és szélsõséges erõk tevékenysége elfogadhatatlan a kívül-

álló országok számára.

– Minden ország együttmûködik a terrorizmust szponzoráló országok és a nem

állami tényezõk ellen.

– Az együttmûködés a bizalom és a közös értékek alapján történik (a terrorista

mindkét fél számára terrorista).

– A hírszerzési információk szabadon cserélhetõk az államok közötti együttmû-

ködésben és a nemzetközi szervezetek között.

– Az együttmûködõ partnert úgy kell kezelni, hogy az megvédi az információt

és csak a kölcsönös érdekeknek megfelelõen használja fel.

– A nemzetközi szervezetek és intézmények biztonságosak és megbízhatóak.

– A terrorizmus elleni küzdelem közös prioritást és akcióigényt követel

meg.

– A terrorizmus elleni nemzeti küzdelem prioritása magasabb, mint a terror-

szervezetekkel való együttmûködés, azok mûködésének tolerálása, vagy

esetleg azok felhasználása.

– A nemzetközi együttmûködés számára a globális és regionális együttmûkö-

dés alapot jelent.

– A törvényi szabályozás kompatibilitása elegendõ az együttmûködéshez.

– Az emberi jogok és a jogszabályok eltérése elvileg nem lehet az együttmûkö-

dés akadálya, de ez a gyakorlatban nem mindig érvényesül.

– Az együttmûködés elválasztható a pénzügyi igényektõl és a rendelkezésre

álló forrásoktól (hírszerzõ területen például, ha a partner nem rendelkezik

elegendõ pénzügyi forrással, de a másik fél igen és az együttmûködés fontos

számára, akkor megállapodhatnak a finanszírozás átvállalásában is).

Az együttmûködés sajátosságai:

– A hírszerzési adatok nem minden esetben oszthatók meg, különös tekintettel

a nyers információkra és az érzékeny anyagokra.

– Az együttmûködõ államok közül nem mindenkiben lehetünk biztosak, hogy

gondoskodnak az információk biztonságáról, esetleg azokat nemzeti elõnye-

ikre használják fel.

– Az intézmények gyakran kiszivárogtatják az információt és átpolitizálják,

esetleg más célokat szolgálnak, olyan tényezõket is kockázatokként kezelnek,

amelyek nem feltétlenül azok.

– A belsõ instabilitás akadályozhatja az együttmûködést.

– Bilaterális, multilaterális és egyéb nemzeti csoportosulások gyakran jobb ala-

pot képeznek az együttmûködésre és hatékonyabbak is, mint a regionális és

nemzetközi szervezetek.

– A jogi rendszerek gyakran élesen eltérõek és akadályozzák a nemzetközi

együttmûködést. Ugyanez vonatkozik az emberi jogokra is.

– Számos információs igény, szükséglet nem azonosítható, a nemzeti prioritá-

sok pedig gyakran élesen eltérõek az együttmûködõ felek között.
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– Az együttmûködés nem minden esetben választható el a pénzügyi lehetõsé-

gektõl és a forrásoktól. Több államnak szigorú korlátai vannak az együttmû-

ködést, de esetenként a szakembereket illetõen is.

A terrorizmus elleni nemzetbiztonsági együttmûködés néhány területe, ahol sikerült

eredményeket elérni:

– Nemzeti és regionális terrorellenes központok kialakítása, meglévõ közpon-

tok korszerûsítése.

– A migráció kezelése, személyek figyelése.

– Kiképzési rendszerek különbözõ terrorizmus elleni erõk képzéséhez.

– Esettanulmányok és modellek a katonai, rendõri és belbiztonsági erõk együtt-

mûködésére.

– Esettanulmányok emberi jogi és egyéb jogi témákban.

– Védelmi felszerelések a terrorizmus elleni küzdelemben, beleértve a tömeg-

pusztító eszközök, házi készítésû robbanó eszközök, a kiberterrorizmus elleni

védelmet, az információs technológiát és a kritikus infrastruktúrákat is. Haté-

kony együttmûködés érhetõ el a rendfenntartásban és az egészségügyi terü-

leten is.

– Fenyegetettségi elemzések, sebezhetõségi elemzések, kockázatelemzési mód-

szerek.

– Kábítószer elleni küzdelem módszerei és ezen a területen folytatott

kiképzés.

– Együttmûködési lehetõségek a képességek javítása területén:

= az együttmûködõ államok segítése a migráció kezelésében, a biometrikus

adatok kezelésében;

= a repülés biztonságának növelése, beleértve a megfigyelést és a bombák

hatástalanítását is;

= kikötõk és a tengeri biztonság terén a járõrözés és a tiltott övezetek ellenõr-

zésének javítása;

= vámügyi együttmûködés, különös tekintettel a határok biztonságára;

= export-ellenõrzés, kiemelten a fegyverekre, a kábítószerekre és a robbanó

anyagokra annak érdekében, hogy ne kerülhessenek terroristák kezébe;

= rendvédelmi erõk együttmûködése a terrorizmus elleni mûveletekre törté-

nõ kiképzés, az öngyilkos merényletek megelõzése és a terrortámadásokra

történõ reagálás területén;

= terrorszervezetek pénzügyi támogatásának megakadályozása, pénzmosás

elleni módszerek alkalmazása;

= tömegpusztító eszközök alkalmazása elleni fellépés és a következmények

felszámolása;

= terrorizmus elleni jogi szabályozások kidolgozása.

– Együttmûködés a terrorizmus elleni küzdelem pénzügyi támogatása területén:

= pénzmosás elleni eljárások bilaterális és multilaterális területen az ENSZ

ajánlások alapján;

= pénzügyi hírszerzõ szervezetek létrehozása az Egmont-csoport javaslata

alapján;
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= hírszerzõi együttmûködés az említett pénzügyi hírszerzõ egységek között,

az együttmûködés kereteinek meghatározása nemzeti és regionális szinten;

= pénzmosásban és terrorszervezetek pénzügyi támogatásában, kábítószer

csempészetben, valamint fegyverkereskedelemben részt vevõ egyének és

szervezetek (intézmények) azonosítása, a velük kapcsolatos információk

megosztása nemzetközi szinten;

= átfogó és egyetemes szabályzók kidolgozása a jótékonysági és nonprofit

szervezetek pénzügyi mûveleteivel kapcsolatban;

= nemzeti rendszerek kidolgozása a havala és egyéb pénz-továbbítások sza-

bályozására azzal a céllal, hogy felfedjék, illetve megakadályozzák a terror-

szervezetek pénzügyi támogatását.

A nemzetközi együttmûködés nem pótolja a hazai erõfeszítéseket, következéskép-

pen tehát az európai nemzetbiztonsági szolgálatok elõször nemzeti szinten kísérel-

tek meg alkalmazkodni a kihívásokhoz. Ennek eredményeképpen logikus az is,

hogy a különféle fenyegetések miatt különbözõ prioritásokat állítottak fel. Általános-

ságban megállapítható, hogy a legtöbb szolgálatnál elõkelõ helyre került a szervezett

bûnözés elleni küzdelem. Jelentõs energiát vett igénybe valamennyi szolgálatnál a

balkáni konfliktus és annak következménye, majd Irak és Afganisztán, ahol a katonai

erõk alkalmazásra kerültek. A nemzetközi békemûveletekben nemcsak a katonai,

hanem a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok is aktívan részt vesznek, a kihívások

pedig gyakran változnak.

Az Amerikai Egyesült Államokban 2001. szeptember 11-én végrehajtott terrortá-

madás (9/11) tartós kihívást jelentett valamennyi szolgálatnak. A szervezeteken belül

külön részlegeket hoztak létre, amelyek a terrorizmus különbözõ aspektusaival fog-

lalkoznak. Sajátosságként vehetõ figyelembe az is, hogy a szolgálatok is közelebb ke-

rültek egymáshoz nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Megváltoztak a jogosít-

ványok is, újabb adatbázisokat alakítottak ki. Elkezdõdött egy reformsorozat, meg-

növelték a pénzügyi ráfordításokat, ezzel párhuzamosan technikai korszerûsítésekre

is sor került.

A kihívások nemzetbiztonsági oldalról történõ „kezelése” szempontjából célsze-

rû megvizsgálni, miként felelnek meg ennek a magyar nemzetbiztonsági szolgála-

tok. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény az akkori álla-

potoknak és kihívásoknak megfelelõen meghatározza a szolgálatok feladatait, de

például a válságkezelõ mûveletek nemzetbiztonsági kérdéseivel nem foglalkozik. A

feladatok elosztását illetõen sok a párhuzamosság, ugyanakkor hiányzik a tevékeny-

ség kormányzati koordinálása, nincs olyan szervezet, ami az egyes szolgálatoknál

összegyûjtött, többé-kevésbé elemzett és értékelt információt összegezné, holott

nemzetközi szinten ma már a fúziós elemzés vált gyakorlattá.

9/11 egyik nagy tanulsága volt a különbözõ szolgálatok által összegyûjtött infor-

mációk összegzése, összevetése, ami a feladatszabást is segíti.

A magyar szolgálatok a nemzetközi szakirodalomban leírt konkuráló,

szektorális és együttmûködõ szervezeti modellek közül a konkurálót követik, ami azt

jelenti, hogy egymással versengenek, ki teszi le elõbb az asztalra az információt. A

mai kihívások ugyanakkor az együttmûködõ szervezeti modellt követelik meg. Ezért

MHTT-KONFERENCIA

104 HADTUDOMÁNY 2013/1–2.



HADTUDOMÁNY 2013/1–2. 105

találkozunk egyre több országban hírszerzõ közösségekkel, amelynek tagszervezetei

szorosan együttmûködnek. Nálunk a széttagoltság a jellemzõ, ami jelentõsen meg-

nehezíti a hazai és a nemzetközi együttmûködést és egy olyan gyakorlat alakult ki

szakmai vonalon, hogy a nemzetközi partnerszolgálati együttmûködés jobb és haté-

konyabb, mint a saját hazai szolgálatok együttmûködése. Ehhez még hozzájárul az a

„hungarikum” is, hogy a négy szolgálat jelenleg három miniszter irányítása alatt mû-

ködik.

A hatékonyság szempontjából sokkal célravezetõbb lenne, ha a szolgálatok egy

helyre jelentenének kormányzati szinten, ahol összegeznék az információkat és egy-

szerûbbé válna a koordináció, valamint a feladatszabás is.

A problémák (mûködési anomáliák) részét képezi az is, hogy a megrendelõk

igen ritkán élnek a megrendelési joggal, gyakran nem is ismerik a szolgálatok képes-

ségeit. Így aztán a hírszerzési ciklusból kimarad a feladatszabás, a szolgálatok pedig

saját maguknak szabnak feladatot. Utóbbi természetesen indokolt bizonyos esetek-

ben, de nem nevezhetõ általánosnak. Úgy vélem, ennek a hatékonyságra gyakorolt

káros hatását nem kell bizonyítanom. Sajnos nálunk a szolgálatok mûködtetését

gyakran partikuláris érdekek és nem a feladatok határozzák meg.

A másik magyar sajátosság: egyre inkább érzékelhetõ egy olyan tendencia, amely

szerint néhány területen keveredik a nemzetbiztonsági és a rendvédelmi szemlélet.

Kétségkívül igaz, hogy a kihívások kezelése igencsak közel hozza a szervezeteket egy-

máshoz, de mindenképpen elkülöníthetõ az ügyközpontú rendvédelmi és a téma sze-

rinti, nem feltétlen, sõt inkább nem ügyhöz kapcsolható nemzetbiztonsági szemlélet. A

rendõri munka nem lehet nemzetbiztonsági, és fordítva is ugyanez érvényes. Ez ter-

mészetesen nem zárja ki egymás támogatását, segítését. Sõt, ellenkezõleg: a mai kihí-

vások ezt meg is követelik, ami viszont nem jelent munkamódszerbeli azonosságot.

Ha a nemzetközi együttmûködés gyakorlatát vizsgáljuk, a nemzetbiztonsági és rend-

védelmi szemlélet markáns módon szervezetileg is elkülönül egymástól.

Szintén „hungarikumként” tudnám jellemezni azt, hogy a terrorelhárítás ma

nemzetbiztonsági oldalról nincs megfelelõen kezelve, a terrorelhárításra létrehozott

rendvédelmi szervezet nem nemzetbiztonsági szolgálat, amelybõl az következik,

hogy ez a terület hazánk részérõl nemzetközi szinten (legalábbis a terrorelhárítás ol-

daláról) nincs lefedve. Ez ellentétben van a külföldi gyakorlattal, amit a külföldi part-

nerek nyilvánvalóan csodálkozva vesznek tudomásul. Csak mosolyogni lehet az

olyan túszmentési akciókon, amit „látványpékség” módján kezelünk (holott ezt

rendkívül konspiráltan végrehajtó, külügyi és külföldi felhatalmazással rendelkezõ

nemzetbiztonsági szolgálatoknak kellene végrehajtania).

Érthetõ módon a terrorelhárítással is foglalkozó, egyébként rendvédelmi szer-

vezet nehezen tud egy nemzetbiztonsági közösségbe bekapcsolódni, partnerszol-

gálati kapcsolatokat kiépíteni a külföldi nemzetbiztonsági szervezetekkel. Nem

könnyû bizalommal járó nemzetközi együttmûködést folytatnia egy olyan kémel-

hárítással foglalkozó szolgálatnak sem, ahol a volt vezetõ ellen kémkedés miatt kez-

dõdött eljárás…

A harmadik magyar sajátosság, ami talán a legveszélyesebb: az a nagyon téves

szemlélet, amely szerint nincs nekünk komolyabb hírszerzésre szükségünk, hiszen

mindent magkapunk a NATO-tól és az EU-tól. Ez a felfogás alapjaiban téves, tagadja
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a bizalmon és a kölcsönösségen alapuló szövetségi együttmûködést és azt a tételt,

amely szerint a nemzeti hírszerzést soha nem pótolja a szövetségi. Ahogy létezik

nemzeti érdek (ami úgy vélem, nem vitatható), ugyanúgy létezik az ezt kiszolgáló

hírszerzés is.
2

A szövetségi együttmûködés sajátosságai és szervezeti keretei

A kihívásokból egyértelmûen következik a nemzetközi multilaterális együttmûkö-

dés szükségessége, ami két okra vezethetõ vissza: egyrészt sem a NATO, sem az EU

nem rendelkezik saját hírszerzõ szolgálattal, következésképpen a tagállamok által

biztosított adatokra szorítkoznak, másrészt a közös mûveletek elõkészítése és végre-

hajtása szoros nemzetbiztonsági támogatást igényel.

A téma kapcsán három kifejezéssel kell megbarátkozni. Ezek a „tudnia kell”

(need to know), a „meg kell osztani” (need to share), valamint a „összegyûjt és meg-

oszt” (pooling and sharing) elve, ami mindenképpen közös tevékenységet tételez fel.

Ma már léteznek ún. információbörzék is, ami rákérdezés és érdeklõdés nélkül is au-

tomatikusan eljuttatja az adatokat az illetékesnek, de ez inkább a nemzetközi rendõri

együttmûködésben vált szokássá. Azt is meg kell állapítani, hogy a nemzetközi hír-

szerzõ szervezetek sokat tanultak a nemzetközi rendõri együttmûködés során szer-

zett tapasztalatokból, hiszen – és ez is érthetõ – a rendvédelmi erõk a nemzetközi

együttmûködésben sok területen elõbbre járnak.

Az elektronikus adathordozók folyamatos fejlõdésen mennek át, ami megnyil-

vánul az adatok és információk tartalmában, illetve azok továbbításában is. Sok segít-

séget jelent az információ feldolgozásban az azonos értelmezés.

A nemzetközi hírszerzõ együttmûködés elõnyei

Az együttmûködés lehetõséget biztosít a szolgálatok számára információt szerezni

olyan területekrõl, ahonnan egyébként nincs módjuk, vagy igen komoly áldozatok

árán valósítható meg ez a képesség. Az információszerzés fontos követelménye a

gyorsaság. Az együttmûködéssel megvalósítható az, hogy az információ – amely

egyébként nehezen szerezhetõ meg az adott témában –, a nemzetközi együttmûkö-

déssel gyorsan a felhasználóhoz kerüljön.

Az együttmûködéssel szélesebb információs bázis jön létre. A nemzetközi együtt-

mûködés felfogható a hírszerzés egy módszereként is, de segít abban is, hogy a part-

ner szemüvegén keresztül láthassunk egy területet, amit mi is ismerünk, de nem biz-

tos, hogy ugyanúgy. A nemzetközi együttmûködéssel a mi ismeretünket is tudjuk el-

lenõrizni, összevetni másokéval. Nagyon fontos annak hangsúlyozása, hogy több-

nyire már értékelt információk kerülnek átadásra.
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Mûveleti területen a partnerország által biztosított információ hozzájárulhat az

akció sikeréhez. A nemzetközi együttmûködés fõként a nagy országok számára lehe-

tõséget nyújt saját tevékenységük leplezésére, azaz a feladatot a partnerország hajtja

végre.

A nemzetközi együttmûködés hátrányai

Érzékeny információk is átadásra kerülhetnek, ami érdekeket sért. Az együttmûkö-

désben a partner nem tudja, hogy mit ismer a másik fél. A nem megfelelõ módszerek

alkalmazása esetén szándékok, források, hírszerzési eszközök és eljárások válhatnak

ismertté. Nem mindig van lehetõség a visszakérdezésre és az információk ellenõrzé-

sére. A szolgálatok esetleg olyan tevékenységbe kerülhetnek bevonásra, amely ellen-

kezik az erkölccsel, vagy szabályokkal.

A globalizált világban a fenyegetések nemzeti, de gyakran nemzetközi (transz-

nacionális) szintûek. A nemzetközi terrorizmus, a tömegpusztító eszközök

proliferációja, a kiberbûnözés, de akár a járványok is egyértelmûen a transznacioná-

lis kategóriába esnek. A nemzet biztonságának védelme érdekében a nemzetbizton-

sági szolgálatoknak kezelniük kell a transznacionális fenyegetéseket. A kezelés egyik

eszköze a szolgálatok nemzetközi együttmûködése. Az is tényként állapítható meg,

hogy a transznacionális fenyegetések igen gyakran transznacionális válaszokat kö-

vetelnek.

A nemzetbiztonsági szolgálatok együttmûködése nem új jelenség, de 9/11 min-

denképpen nagyobb jelentõséget adott ennek a területnek és új formákat követelt

meg. Nem vitatható, hogy államok között már régóta mûködik hírszerzõi együttmû-

ködés, de a 9/11 utáni merényletek (Bali, London, Madrid, Beszlán, Moszkva) széle-

sebb bázisú együttmûködést követelnek meg. A szélesebb bázisú együttmûködés

nemcsak tradicionális nyugati partnerek között mûködik, hanem egy sor államot is

magában foglal a Közel-Keleten, Közép- és Dél-Ázsiában.

A nem tradicionális partnerekkel folytatott együttmûködés azonban egy sor olyan

problémát is felvetett (például az emberi jogok, az információszerzés és felhasználás

területén), amelyek másképp jelentkeznek a nyugati országoknál. A hírszerzõ szolgá-

latok nemzetközi együttmûködésében többféle módszerrel találkozhatunk, kezdve az

ad hoc információcserétõl a szervezett, intézményesített együttmûködésig.

A nemzetközi együttmûködés a részt vevõ partnerektõl függõen lehet:

– multilaterális (több ország között, mint például a Berni Klub, az UKUSA

együttmûködés, vagy a Szövetség Alapú Terrorizmus Elleni Hírszerzõ Köz-

pont, hírszerzõi együttmûködés nemzetközi szervezeteken belül NATO, Eu-

rópai Unió);

– bilaterális (két ország szolgálata között).

A multilaterális hírszerzõi együttmûködés területén legfontosabb a NATO-val és az

Európai Unióval folytatott együttmûködés. Mindkét szervezet esetében feltétlenül ki

kell emelni, hogy a korlátozott képességek miatt a tagállami képességekre vannak

utalva, az együttmûködés kölcsönös (kétirányú) és valamennyi szolgálat érdekelt

benne a sajátosságának megfelelõen.
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A nemzetközi együttmûködés korlátai a transznacionális kihívások területén

A hírszerzõ és elhárító szolgálatok nemzetközi együttmûködésében elvileg fontos a

terrorszervezetek elleni küzdelem, a gyakorlatban azonban ez nem mindig haté-

kony. Az adatgyûjtõ tevékenységnek a nemzetközi együttmûködés területén két

nagy akadálya van: az egyik az, hogy a nemzeti igény és a kínálat összhangja nincs

meg, azaz kevesebb az információ, mint amennyire szükség lenne. Hiába rendelkez-

nek komoly együttmûködési tapasztalattal az amerikai, brit, kanadai és ausztrál szol-

gálatok, a nemzeti igények eltérõek, ami a minõségi munka rovására mehet. Más irá-

nyokban viszont nincs meg az ehhez a munkához fontos bizalom, vagy nincs együtt-

mûködési érdek.

A másik nehézség abból adódik, hogy hírszerzõi területen az együttmûködés erõ-

sen politikafüggõ. Ha összehasonlítjuk a jelenlegi helyzetet a hidegháborús idõszak-

kal, amikor a közös ellenség, a Szovjetunió ellen egységes követelmények alapján le-

hetett dolgozni. Ma errõl nem beszélhetünk. A transznacionális kihívások miatt

ugyanis nincs ellenségkép, ami a hírszerzõi együttmûködést stabillá tenné. A terror-

szervezetekkel kapcsolatban például fontos a személyek azonosítása. Ehhez azonban

arra van szükség, hogy azokban az országokban, ahol terrorszervezet tevékenykedik,

támaszkodhassunk az adott ország szolgálataira. A probléma viszont az, hogy olyan

államokban, mint például Szaúd-Arábia vagy Pakisztán, a terrorszervezetek is beépül-

hetnek a nemzetbiztonsági szolgálatokba. A szaúdi szolgálatok számos embere köze-

lebb áll az al-Kaidához, mint az Egyesült Államokhoz, megtagadják az együttmûkö-

dést olyan kérdésekben, mint például a szélsõséges szervezetek pénzügyi támogatása.

A politikai nézetkülönbségek reálisak és megnehezítik a szolgálatok együttmû-

ködését. Gyakran elõfordul, hogy magas szintû politikai nyomásra van szükség

ahhoz, hogy a szolgálatok együttmûködjenek. Példa erre Jemen esete, amelynek ve-

zetése attól félt, hogy Afganisztán után az Egyesült Államok megtámadja az orszá-

got. Oroszország nem hajlandó semmiféle információt adni arról, hogy mely tudó-

sok adhattak atomtitkokra vonatkozó információt terrorszervezeteknek, vagy, hogy

milyen nukleáris anyagok hiányoznak a raktárkészletükbõl.

A terrorista szervezetek elleni erõszakos fellépés gyakran a szolgálatokat is bi-

zonytalanná teszi az együttmûködésben, a lakosságról nem is beszélve. A helyzetet

tovább bonyolítja, hogy az al-Kaida számos (megközelítõleg 60) országban aktív, ille-

gális migráns személyeket alkalmaz, akik többnyire nem szerepelnek a lakossági

nyilvántartásokban sem.

Ugyanakkor a nemzetközi együttmûködésre pozitív példákat is lehet említeni.

9/11 reakciójaként amerikai (CIA) irányítással és kezdeményezésre Európában, a Kö-

zel-Keleten és Ázsiában, több országban is Terrorelhárító Hírszerzõ Központokat hoz-

tak létre. Ezek a központok operatív csoportokként tevékenykednek, amelyeknek állo-

mánya amerikaiakból és a fogadó ország szakértõibõl tevõdik össze. A hírszerzõi infor-

mációt kölcsönösen biztosítják. Az NSA például a COMINT
3
80–90%-át adja,

4
amelynek
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témája a terrorszervezetek, illetve terrorista személyek tevékenysége. Az információ-

kat a területi központok kezelik, azok alapján számos terrorgyanús személyt tartóz-

tattak le, illetve számolták fel a pénzügyi utánpótlásukat. A terroristák letartóztatásá-

ban a helyi rendõrségnek nagy szerep jut. A példa azt is jelzi, hogy a transznacionális

fenyegetés transznacionális biztonsági szolgálatot hozott létre. A helyi partnerek

HUMINT-információkkal látják el az amerikaiakat, így az ügynökök nem is tudják,

hogy valójában a CIA-nak dolgoznak.
5
Az együttmûködés lényege, hogy az amerika-

iak HUMINT-információért cserébe COMINT-bõl szerzett információkat, fegyvere-

ket és fejlett technikai eszközöket adnak, az együttmûködés pedig az alapvetõ politi-

kai nézetkülönbségek ellenére is sikeresen folytatódik.

A NATO oldaláról vizsgálva, mûveleti szempontból a nemzeti hírszerzés hézag-

pótlónak, harcászati szinten a mûveleti területek vonatkozásában viszont fõszerep-

lõnek számít. Bizonyos információkat megkapnak a békepartnerségben részt vevõ

országok is, amelyek szintén küldenek anyagot a NATO részére.

Több brit és amerikai hírszerzési szakértõ azon a véleményen van, hogy a hír-

szerzõ közösségeknek meg kell változtatniuk az információcsere területén megrög-

zött szokásokat. Olyan új fogalmak jelennek meg, mint például „küldetés-központú

hírszerzés”, „információ által irányított mûveletek”, „az információbiztosítás felelõs-

sége”, vagy a „multidimenziós elemzés”. Az új megközelítés a jövõben felválthatja a

„need to know”, vagy az „ügynökség-központú” elvet is.

Fúziós központok alakultak nemcsak a NATO-ban, hanem több nemzeti szolgá-

latnál is. Más területekhez hasonlóan a hírszerzésben is folyamatos a változás és az

állandó tanulás, a tapasztalatokat pedig folyamatosan gyûjtik. Ez gyakorlatilag nem

más, mint a tudásalapú hírszerzés, ami jóval túlnõ az információszerzés és feldolgo-

zás korlátain. A hírszerzõi lehetõségek kihasználását illetõen számos szakértõ azon a

véleményen van, hogy a szolgálatok a megfelelõ képzettség hiányában nem képesek

az ipar által kínált új technikai lehetõségeket felhasználni, például az elemzés, az ese-

mények követése és a kommunikáció területén. Több szakértõ a jövõt a HUMINT,

OSINT és a pilóta nélküli eszközök kombinált alkalmazásában látja. Másik fontos

téma a kibertámadások elleni védekezés, ami a nemzetközi együttmûködésben is ki-

emelt fontosságú.

A NATO hírszerzési struktúrája 2010-ben jelentõsen megváltozott. A NATO

több éve foglalkozik azzal, hogy a civil és katonai nemzetbiztonsági szervezeteket

nem kellene drasztikusan szétválasztani. A hírszerzésnél számos olyan téma-

specifikus szervezet létezik, amelyek évek óta szorosabban mûködnek együtt, közös

projekteken dolgoznak.

Ez a kérdés a hírszerzés terén korábban fel sem merülhetett, mert a polgári hír-

szerzés nem volt jelen az állandó törzsekben. Régebben a Nemzetközi Törzs szerve-

zetében a NATO Biztonsági Hivatal biztonsági kérdésekkel, míg a Nemzetközi Törzs

keretében dolgozó Hírszerzõ Divízió katonai, katonapolitikai hírszerzéssel foglalko-

zott. 2010-ben ez megváltozott, illetve a „civil oldal” kiegészült a Hírszerzõ Egységgel,

amelynek feladata a polgári titkosszolgálatok hatáskörébe tartozó civil információ
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gyûjtése, illetve a Nemzetközi Katonai Törzs szakértõivel közösen megfelelõ civil–kato-

nai információ összeállítása a döntéshozók (Észak-atlanti Tanács és a Katonai Bizott-

ság) részére.

A feladatok koordinálása, illetve a duplikációk és a rivalizálás megakadályozása

érdekében született meg az a döntés, hogy a szakmai bizottságok, valamint az állan-

dó szervezetek között a civil–katonai feladatok koordinálását egy Hírszerzést Koor-

dináló Testület végezze, amely a NATO egyik fõtitkárhelyettese alárendeltségben te-

vékenykedik, feladata a civil és katonai bizottságok feladatának koordinálása. Az In-

formáció Egyesítõ Központot (Intelligence Fusion Center – IFC) amerikai

kezdeményezésre, 2006-ban 21 NATO-tagállam által aláírt Együttmûködési Megálla-

podás (MOU) alapján hozták létre, Molesworthben (Nagy-Britannia). A létrehozás

alapja a Prágai Csúcson meghatározott hírszerzést javító követelményeknek történõ

megfelelés.

A NATO és az EU multilaterális nemzetbiztonsági együttmûködésen túl egyéb

fórumok is léteznek. A teljesség igénye nélkül lássunk néhányat:

– Az UKUSA Megállapodás. 1948 júniusában írták alá, az Egyesült Államok,

Nagy-Britannia, Kanada, Ausztrália és Új Zéland illetékesei azzal a szándék-

kal, hogy SIGINT-információkat cseréljenek egymás között. Az együttmûkö-

dés tartalma rövid idõn belül messze túlnõtt a SIGINT-adatok cseréjén. A brit

felsõ vezetés részére jelentéseket készítõ Brit Egyesített Hírszerzési Bizottság

(British Joint Intelligence Committee – JIC) régóta bevonja munkájába a CIA-t

és ez fordítva is érvényes. Az öt állam szolgálatai közötti együttmûködés szo-

ros, de nem feltétlenül kölcsönösen elõnyös, hiszen teljesen más képességekkel

rendelkezik az Egyesült Államok, illetve Nagy-Britannia hírszerzõ közössége,

mint a jóval szerényebb lehetõségekkel rendelkezõ Ausztrália, Kanada, vagy

Új-Zéland szolgálatai. A hírszerzõ szolgálatok nemzetközi együttmûködésében

az említett okok miatt nem helyes, ha az átadott anyagokat „kilóra”, vagy oldal-

számra mérjük. Ez azért sem célravezetõ, mert lehet, hogy két oldalon sokkal

fontosabb információ kerül átadásra, mint egy száz oldalas jelentésben.

– A Berni Klub (BC). Az EU, Norvégia és Svájc hírszerzõ és biztonsági szolgálata-

inak vezetõi 1972 óta rendszeresen találkoznak, évente legalább két alkalom-

mal, elõre egyeztetett témák megvitatására. A szervezetnek majdnem min-

den EU-tagállam tagja, így a létszám folyamatosan bõvül (jelenleg 25 tagja

van a klubnak). A Berni Klubnak csak olyan szervezet lehet tagja, amelynek

elsõdleges feladata a belsõ biztonság. A kapcsolatok kialakítása az 1960-as

években kezdõdött. Az együttmûködés nem mindig teljes körû, elõfordul,

hogy kisebb csoportok informálisan is találkoznak meghatározott témák meg-

vitatására, azaz az érdemi munka munkacsoportokban folyik. A klub viszony-

lag titkosan mûködik, a mûködési keretek lazák, a jelentések a nemzeteknek

készülnek és nem az Európai Uniónak, mert nem kívánják a résztvevõk befo-

lyásolni az EU-t, és nem is akarnak az ottani illetékesek dolgába avatkozni.

A klub jellegénél fogva bilaterális és multilaterális szinten is mûködik, gyak-

ran cserélnek információt és tapasztalatot.

– Terrorelhárító Csoport (CTG) Eredetileg a Berni Klubon belüli munkacsoport

volt, amit 9/11 után hoztak létre az EU belügyminisztereinek és igazságügyi
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minisztereinek határozatát követõen azzal a céllal, hogy erõsítsék a terroriz-

mus elleni küzdelmet. 2004. május 1. óta a CTG önálló, a Berni Klubtól függet-

len csoportként mûködik. Az iszlám terrorizmus elleni küzdelem szempont-

jából a CTG-nek különleges jelentõsége van. Az együttmûködés célja a szoros

tapasztalatcsere, az iszlám terrorizmus jelenségének tanulmányozása, és az

ellene folytatott küzdelemhez javaslatok kidolgozása. A CTG-n belül európai

szintû információkat cserélnek, elemzéseket készítenek, a terrorizmus elleni

küzdelemben pedig stratégiai szintû egyeztetéseket folytatnak a szolgálatok-

kal. Fontos megjegyezni azt, hogy a CTG az európai együttmûködési formá-

kon kívül van és nem része azoknak! Ennek ellenére szoros kapcsolatban áll

az EU SITCEN-nel és támogatja az EU terrorizmus elleni munkáját. A SITCEN

a CTG-tõl, vagy annak egyes szolgálataitól rendszeresen kap információt. Az

elemzéseket a CTG a SITCEN-en kívül megküldi az Europolnak és az EU kü-

lönbözõ szervezeteinek is, meghatározott témákban információt cserél afri-

kai, délkelet-ázsiai országok biztonsági szolgálataival is.

– Közép-Európai Konferencia. A Berni Csoport mintájára a polgári nemzetbizton-

sági szolgálatok (belsõ és külsõ) több együttmûködési formát hoztak létre,

ilyen a Közép-Európai Konferencia. Az együttmûködés alapja a jogállam és a

demokratikus elvek betartása. 24 országból 32 szolgálat vesz részt a munká-

ban. A cél: fórumot biztosítani információk és elemzések cseréjére, valamint a

konferencia tagjai közötti bizalom erõsítése.

– Trevi Csoport. Az elnevezés a „Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violence

Internationale” (Terrorizmus, Radikalizmus, Szélsõség és Nemzetközi Erõ-

szak) rövidítésbõl jött létre. A szervezetet 1975-ben az EU igazságügyi és bel-

ügyminiszterei hozták létre a rendõri együttmûködés erõsítésére. A Maast-

richti Megállapodás aláírásával a TREVI Csoport feladatai módosultak és

állandóvá váltak. Feladatai közé tartozik a szervezett bûnözés, a terrorizmus

és a kábítószer elleni küzdelem.

– A visegrádi országok hírszerzõ szolgálatainak együttmûködése. A regionális

hírszerzõi együttmûködés formái között kiemelhetjük a V4 országok (Ma-

gyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) hírszerzõ szolgálatai-

nak együttmûködését, amely alapvetõen a kölcsönös bizalom erõsítését szol-

gálja. A 2006. évi magyar elnökség óta minden elnökségi programban

szerepel a V4 Katonai Hírszerzõ Szolgálatok vezetõinek találkozója, amely

elsõ ízben 2006 áprilisában, Budapesten került megrendezésre. A tárgyaláso-

kon többnyire regionális kérdések, fenyegetettségek kerülnek megvitatásra,

de tárgyalásra került már az ISAF mûvelettel kapcsolatos közös hírszerzõ/fel-

derítõ felkészítés, vagy információcsere lehetõsége is.

A kétoldalú (bilaterális) hírszerzõi együttmûködés

A nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi kapcsolatának létesítése és fenntartása vala-

mennyi országban szabályozott és ellenõrzött formában történik. Az önálló kapcsolat lé-

tesítése többnyire törvényileg szabályozott, a szolgálatokat irányító szervezet (miniszter,

államtitkár) tájékoztatást kap a nemzetközi együttmûködésrõl, természetesen a
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szükséges mértékben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy fõigazgatói szintû talál-

kozóról az elöljáró jelentést kap, a szakértõi szintekrõl pedig a szolgálatot vezetõ fõ-

igazgatót tájékoztatják a területek vezetõi. A magyar gyakorlat szerint az Országgyû-

lés illetékes bizottságának félévente adott írásbeli jelentés kitér a nemzetközi kapcso-

latokra is. Új országgal létesített kapcsolat esetén a szolgálatok az állami vezetés

hozzájárulását kérik, a kapcsolatokról általában tájékoztatják a külügyminisztériu-

mot is. A kapcsolatok létesítésének nemzetközi gyakorlata azonban az EU-n belül

nem egységes.

A kétoldalú hírszerzõi együttmûködés

A kétoldalú hírszerzõi együttmûködés a nemzetközi hírszerzõi kapcsolatok legfon-

tosabb formája. A hírszerzõ szolgálatok különbözõ okok miatt folytatnak nemzetközi

együttmûködést. Nem létezik olyan szolgálat, amely mindent tudna. Tevékenysé-

gük a nemzeti biztonsági stratégia célját, illetve saját érdekeiket szolgálja. Ilyen szem-

pont alapján vizsgálva a nemzetközi együttmûködés egyben képességnövelõ eszköz

is. Esetenként az együttmûködés nélkülözhetetlen, gondoljunk csak arra, hogy a glo-

bális terrorizmus elleni küzdelem hírszerzõ vonalon elképzelhetetlen az arab szolgá-

latokkal való együttmûködés nélkül. Esetenként kisebb szolgálatoknak is módjában

állhat humán területen információkhoz jutni, amit a nagyobb országok szolgálatai is

hasznosítani tudnak. A hiánypótlások, a mûveleti kiadások csökkentése, nem létezõ

diplomáciai kapcsolatok pótlása kétségkívül a nemzetközi hírszerzõi együttmûködés

elõnyei közé tartoznak.

Ugyanakkor a nemzetközi hírszerzõi együttmûködésnek korlátai is vannak,

amelyek az alábbiakban összegezhetõk:

– A fenyegetettség eltérõ megítélése, jelentõs különbségek a külpolitikai cé-

lokban, a szolgálatok eltérõ feladatai akadályozhatják, sõt lehetetlenné te-

szik a nemzetközi együttmûködést, például a terrorizmus elleni információ-

szerzésben.

– Az emberi jogok durva megsértése egyes hírszerzõ szolgálatoknál lehetetlen-

né teheti az együttmûködést. Nagy-Britanniában, de más EU-országoknál is,

fõként emberjogi szervezeteknél felmerült, hogy egyes együttmûködõ hír-

szerzõ szolgálatok (például Pakisztán, Üzbegisztán) adatokat kínzásokkal

szereznek meg. A bírálatokkal kapcsolatban a szolgálatok úgy védekeznek,

hogy nem ismerik az adatforrásokat. Az ilyen jellegû problémák korrekt keze-

lését szolgálja demokratikus országokban a nemzetbiztonsági szolgálatok

parlamenti ellenõrzése.

– Jogi korlátok. Kanadában például a hírszerzõ szolgálatok csak akkor létesít-

hetnek nemzetközi együttmûködést, ha azt a külügyminiszter javaslatára a

fõügyész engedélyezi. A fõügyész korlátozhatja az együttmûködést olyan ál-

lamok szolgálatai esetén, ahol az emberi jogokat nem tartják be.

– Együttmûködési korlátokat jelent az olyan hírszerzõ szolgálatokkal való

együttmûködés, amelyek jelentõs mértékben belföldi hírszerzési igényeket

elégítenek ki.
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A hírszerzõ szervezetek bilaterális együttmûködése lehet formális, amikor ún.

együttmûködési megállapodást (Memorandum of Understanding – MOU) írnak alá,

vagy – íratlan szabályok alapján (gentleman’s agreement) – informális. Mindkét eset-

ben nagy figyelmet fordítanak egymás hírszerzési adatainak védelmére. Ami az

együttmûködés témáit illeti, azok rendkívül széles körûek, de többnyire természete-

sen olyanok, amelyek mindkét érdekelt fél számára fontosak. Az együttmûködés ki-

terjed értékelt információk cseréjére, esetenként nyers adatok cseréjére, kiképzésre,

mûveleti együttmûködésre is.

Az értékelt információk cseréjével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a nem-

zetközi együttmûködés egyben fontos információszerzési lehetõség is. Ezt megerõsí-

ti az a lehetõség is, hogy – megállapodás esetén – lehetõség van kérdések feltevésére,

információigény megfogalmazására is. A megállapodásokban általában rögzítik az

együttmûködés témáit, formáit és módját. Utóbbi lehet összekötõk útján (például

hírszerzõ szolgálatok képviselõin keresztül, esetleg rejtjelezett telefon telefax útján),

de ma már a leggyorsabb összeköttetési módszer a védett számítógépes összekötte-

tés, amelynek során az információk az érdekelt szolgálatoknál csak erre a célra telepí-

tett számítógépek segítségével kerülnek továbbításra. Ha ez valamilyen ok miatt

nem oldható meg, akkor az információk a nagykövetségeken dolgozó hírszerzõ szol-

gálati képviselõk, vagy katonai attasék bevonásával is továbbíthatók, a rendelkezésre

álló védett összeköttetésen keresztül.

Az együttmûködés bevált gyakorlata a szakértõk találkozása. A szolgálatok szak-

értõi elõre egyeztetett témákban konzultatív megbeszéléseket folytatnak, amelyek

során igyekeznek az eltérõ álláspontokat egyeztetni, egymás ismereteit kiegészíteni.

A szakértõi találkozók jól kiegészítik az anyagok küldését. A megbeszélések általában

két-három naposak és váltott helyszíneken hajtják végre. A találkozókat terv szerint

hajtják végre, de indokolt esetben soron kívüli megbeszélések is szervezhetõk.

Kényes téma a kölcsönösség, illetve a mennyiség kérdése. Ez nehezen határoz-

ható meg, de semmiképpen nem célravezetõ az, ha az együttmûködési anyagot ol-

dalakban határozzuk meg. Az is elgondolkodásra késztet, ha az egyik fél hosszabb

idõn keresztül rendszeresen küld anyagokat, míg a másik fél nem küld semmit. Ilyen

esetekben a megállapodás felülvizsgálatára van szükség, általában ezeket a kérdése-

ket vezetõi találkozók során rendezni lehet. A nemzetközi együttmûködésre vala-

mennyi szolgálatnál külön szervezeti egységet hoznak létre, amelyek pontos nyil-

vántartást vezetnek az együttmûködés alapvetõ jellemzõirõl. Sok esetben a bilaterá-

lis együttmûködéssel ki lehet egészíteni azokat az ismereteket, amelyek hiányosak,

vagy képesség hiányában egyáltalán nem is rendelkezünk vele. Természetes, hogy

nagyobb szolgálatok több és magasabb szintû képességekkel rendelkeznek, különö-

sen a technikai hírszerzés területén. Nagyobb szolgálatok szélesebb nemzetközi kap-

csolat-rendszerrel is rendelkeznek.

Együttmûködés nem szövetségesekkel

Az elmúlt évtized bizonyította, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok között lehetsé-

ges az együttmûködés még akkor is, ha nem feltétlenül szövetségesek. Minden állam

információt akar szerezni a másikról úgy, hogy saját adatait nem szolgáltatja ki.

KIS-BENEDEK JÓZSEF: A nemzetbiztonsági szolgálatok együttmûködése



A NATO és a Varsói Szerzõdés között nem volt hírszerzõi együttmûködés a hideghá-

ború idõszakában, mára azonban a helyzet megváltozott, amelyben kétségkívül sze-

repe van a kihívások megváltozásának és a közös fenyegetettségnek. Néhány példa

arra, hogy milyen területen lehet nemzetközi hírszerzõi együttmûködést megvalósí-

tani akkor is, ha az érdekek nem minden területen találkoznak:

– közös érdekeknek megfelelõen kiválasztott adatok átadása;

– általános adatok átadása védett és nyílt formában;

– értékelt hírszerzési adatok átadása egyeztetett témakörökben, a megfelelõ

szinteken;

– adatszerzés, jelentések, tartalmi összetevõk, információs technológiák egysé-

gesítése meghatározott témakörökben;

– az Interpol gyakorlatához hasonló nemzeti adatbázisok létrehozása a terro-

rizmus területén a személyek és a szervezetek azonosítására;

– hírszerzõ tisztek cseréje, közös „sejtek” létrehozása;

– kiképzési módszerek, kevésbé érzékeny adatszerzési és elemzési módszerek

cseréje;

– megállapodás biztonsági területen közös mûveletek végrehajtásáról;

– kommunikációs és adatszerzõ rendszerek (például pilóta nélküli felderítõ re-

pülõgépek) cseréje/eladása, átadása;

– OSINT-anyagok cseréje;

– majdnem valós idejû, kritikus adatok átadása elektronikus úton, vagy hotline

alapon.

A leírtak világosan jelzik, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok nemzetközi tevé-

kenysége messze túlnõ a puszta adat-, illetve információcserén.
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