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Nem Szilvásyt akarták megpuccsolni az MSZP-s nemzetbiztonságiak
A munkacsoport alapítója reagál a Hírszerző írására
Seres László 2007. január 2. 12:19

Mint arról beszámoltunk, az MSZP Nemzetbiztonsági Munkacsoportja
nyilvánosan kritizálta azt a kormányzati döntést, hogy ötről háromra csökkentsék a magyar
titkosszolgálatok számát. Publicistánk is nekiveselkedett a témának, a munkacsoport alapítója azonban
lapunknak írt levelében cáfolja, hogy a kancelláriaminiszter megfúrása lett volna az akció célja.

Mint arról a Népszabadság nyomán néhány napja beszámoltunk, az MSZP Biztonságpolitikai Országos
Tagozatának keretén belül működő Nemzetbiztonsági Munkacsoport szerint "előkészítetlen döntés" volt ötről
háromra csökkenteni a hazai titkosszolgálatok számát, s ennek szerintük egyenes következménye volt, hogy a
szolgálat állománya és apparátusa kritikus helyzetben (például az őszi események idején) elbizonytalanodott.
A Népszabadság szerint a "gyakorlott, több évtizedes tapasztalattal rendelkező titkosszolgálati szakértőket
tömörítő" szervezet nyilatkozata problémásnak látta, hogy "a kormány és a frakció közé beékelődött néhány
nyugdíjas titkosszolgálati tábornok, akik nem érdekeltek a szolgálatok hatékony működésében", sőt "kialakult a
kormányközeli szakértők klikkje, akik szakmai kontroll nélkül adják a tanácsokat, gyakran így manipulálva a
döntéseket" – olvasható az állásfoglalásban.
A munkacsoport szerint "elavult szervezeti keretek között" dolgoznak a nemzetbiztonsági szolgálatok, az öt
"cég" működését így "a párhuzamosság, a nehézkes együttműködés, az egymással való rivalizálás" jellemzi. A
szocialista nemzetbiztonságiak ezért azt javasolták: a titkosszolgálatokat helyezzék ismét tárca nélküli miniszter
vagy szakállamtitkár felügyelete alá.
"Nem ez volt a cél"
A Hírszerző írására reflektált publicistánk, Papp László Tamás, aki szerint a szoci munkacsoport fellépése alig
leplezett támadást jelent a kancelláriaminiszter ellen: "A szakmapolitikai kiáltvány lényegében a sáncaiból
kivetett régi gárda alig burkolt támadása Gyurcsány 'meghitt kamarása', Szilvásy György ellen, akinek vezetése
alatt 'a szolgálatok nem bizonyultak kellőképpen hatékonynak a bűnmegelőzésben, a bűnelkövetési szándék
feltárásában, hiszen nem tudták előre jelezni, hogy szélsőséges csoportok a kormányellenes demonstrációkat
rendzavarásba fordítják'. Legalábbis szerintük."

Várhalmi Miklós: "nem Szilvásy az oka"
Nem így Várhalmi Miklós, az MSZP Nemzetbiztonsági Munkacsoportjának (ma már párton kívüli) alapító tagja,
éveken keresztül volt vezetője szerint, aki a Hírszerzőnek írt levelében elismeri ugyan, hogy "Szilvásy
semmiképp nem felelhet meg néhány hónapos minisztersége alapján", a politikus ugyanakkor cáfolja
publicistánk puccs-teóriáját: "a legkisebb mértékben sem ez lehetett a cél, hiszen egyrészt 1994 óta írok arról,
hogy csak egy tárca nélküli miniszterrel lehet megadni a rangját és a hatékonyságát az adófizetők évi kb. 30-40
milliárdjából gazdálkodó titkosszolgálatainknak. Másrészt Szilvásy megörökölte ezt a rossz irányítási struktúrát,
mely feltételezhetően Kovács László nevéhez és hozzá nem értéséhez kapcsolódik."
A levélből kiderül, hogy a munkacsoport nem személyeket, hanem diszfunkcionális struktúrákat támad,
és dilettantizmussal vádolja a kabinetet: "a kormány nem tudja hozzáértéssel hasznosítani a szolgálatokat a
céljainak megfelelően, mert nem ért hozzá!"
A struktúra rossz
"A munkacsoport egy szóval sem foglalkozott Szilvásyval, hiszen a munkacsoport bármelyik tagja egyenként is
van olyan értelmes, hogy tudja, Szilvásy is csak nyakába kapta a szolgálatokat, mit Kiss Péter annak idején,
feltehetően Kovács László elképesztő ötletére! Ezen túlmenően pedig Szilvásy nem felelhet azért, amit néhány
hónapja kapott (...), mert a Miniszterelnöki Hivatal jól központosítható, de mégis szinte irányíthatatlan ilyen
struktúrában és ilyen feladat együttessel" – írja Várhalmi.
Az MSZP bajai szervezetéből 2005-ben helyi ügyek miatt kilépett, nemzetbiztonsággal a rendszerváltás óta
foglalkozó Várhalmi szerint nem Szilvásy az oka a szolgálatok kétséges hatékonyságának, "hanem az elmúlt 17
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év pártpolitikusai többségének dilettantizmusa és felelőtlensége, azaz az állampolgároknak járó komplex
biztonsági szolgáltatás (katonai, rendőri, nemzetbiztonsági stb.) nem megfelelő, nem optimális, nem
feladatorinetált szervezése, működtetése, irányítása, költségelése".
Cáfolja a szakértő Papp László Tamás azon gyanúját is, mely szerint "a hagyományos, szinte kötelező
rituálészámba menő kormány-MSZP játékról" lenne szó. Várhalmi Miklós szerint "csak" arról van szó, hogy a
döntés "előkészítetlen és szűklátókörű", sőt "felesleges" is, mivel "az egész magyar védelmi, biztonsági
szolgáltatást nyújtó struktúrát komplexen felül kellene vizsgálni a rendszerváltás óta megváltozott szerkezetű és
súlyozású nemzetközi és belföldi biztonsági kihívásoknak megfelelően".
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