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Titkok és szolgálatok  
Kormányközeli szakértők klikkje manipulálhat?  
Népszabadság • Fekete Gy. Attila • 2006. december 27.  

Elavult szervezeti keretek között dolgoznak a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok. Az öt szervezet 
működését a párhuzamosság, a nehézkes együttműködés, az egymással való rivalizálás jellemzi - áll az 
MSZP nemzetbiztonsági munkacsoportjának Őszinteséget a nemzetbiztonságban is! című 
állásfoglalásában.  
Az MSZP nemzetbiztonsági munkacsoportja előkészítetlennek tartja a nemzetbiztonsági szolgálatok 
összevonásáról szóló kormányzati döntést, amely szerint ötről háromra kell csökkentetni a magyar 
titkosszolgálatok számát. Álláspontjuk szerint az előkészítetlen döntés egyenes következménye volt, 
hogy a titkosszolgálat állománya és apparátusa kritikus helyzetben (például az őszi események idején) 
elbizonytalanodott.  

A szocialista párton belül működő, gyakorlott, több évtizedes tapasztalattal rendelkező titkosszolgálati 
szakértőket tömörítő szervezet Őszinteséget a nemzetbiztonságban is! című állásfoglalásában 
leszögezi: a nemzetbiztonság területén igen könnyű az igazságot államtitkok mögé rejteni. Különösen 
igaz ez akkor, amikor a napi politikai harcok elvonják a pártvezetés figyelmét a nemzetbiztonság 
stratégiai kérdéseiről. Ennél is nagyobb baj - állapítja meg a munkacsoport -, hogy a kormány és a 
frakció közé beékelődött néhány nyugdíjas titkosszolgálati tábornok, akik nem érdekeltek a 
nemzetbiztonsági szolgálatok hatékony működésében. "Kialakult a kormányközeli szakértők klikkje, 
akik szakmai kontroll nélkül adják a tanácsokat, gyakran így manipulálva a döntéseket" - áll az 
anyagban.  

A munkacsoport azt javasolja, hogy a titkosszolgálatokat helyezzék ismét tárca nélküli miniszter vagy 
szakállamtitkár felügyelete alá. Sürgetik a párhuzamosságok megszüntetését, ami túl azon, hogy a 
költségek csökkenését eredményezné, javítaná a szolgálatok hatékonyságát is. Rámutatnak: 
Magyarországon jelenleg - a titkosszolgálatokkal együtt - tíz szervezet foglalkozik terrorelhárítással, 
ami a kapacitások elaprózódását okozza, lassítja az információáramlást, és növeli a fontos információk 
elvesztésének kockázatát. "Érjük el, hogy tizenhat évvel a rendszerváltozás után a teljesítmény és a 
hatékonyság legyen a legfőbb értékmérő; hogy a nemzetbiztonsági tevékenység irányító szintjein a 
kinevezések során a profizmust, azaz a szakmai megbízhatóságot helyezzék előtérbe a magánérdekkel 
és a politikai lojalitással szemben" - sürgeti a munkacsoport.  

A szeptemberi-októberi eseményekre utalva az MSZP nemzetbiztonsági munkacsoportja leszögezi: a 
szolgálatok nem bizonyultak kellőképpen hatékonynak a bűnmegelőzésben, a bűnelkövetési szándék 
feltárásában, hiszen nem tudták előre jelezni, hogy szélsőséges csoportok a kormányellenes 
demonstrációkat rendzavarásba fordítják.  

A munkacsoport azt javasolja az MSZP-nek, hogy a titkosszolgálatok átalakításakor a következő 
megoldás mellett tegye le a voksát: a mai öt szolgálat (Nemzetbiztonsági Hivatal, Információs Hivatal, 
Katonai Felderítő Hivatal, Katonai Biztonsági Hivatal és Nemzetbiztonsági Szakszolgálat) helyett 
alakuljon meg a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálat, a Katonai Biztonsági Szolgálat, és maradjon fenn 
lényegében változatlan formában a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat. A Polgári és a Katonai 
Nemzetbiztonsági Szolgálatok magukban foglalnák a mai polgári, illetve katonai hírszerzést és 
elhárítást.  

Egy másik lehetséges megoldás szerint a polgári és a katonai hírszerző szolgálatokból megalakulna a 
Nemzeti Hírszerző Szolgálat, a Nemzetbiztonsági és a Katonai Biztonsági Hivatalból pedig létrejönne 
a Nemzetbiztonsági Szolgálat. A munkacsoport azért javasolja az előbbi megoldást, mert azt akkor is 
megvalósíthatónak tartja, ha az ellenzék nem támogatná a kétharmados nemzetbiztonsági törvény 
módosítását. A munkacsoport szerint a kormány nemzetbiztonsági kabinetjének tanácsadó 
testületeként létre kell hozni a hírszerző közösséget, amely a témában érintett tárcák, szolgálatok és 
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államigazgatási szervek képviselőiből, valamint a Legfőbb Ügyészség, az Állami Számvevőszék és az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagjaiból állna. Javasolják továbbá egy egységes, értékelő, 
elemző és tájékoztató központ felállítását, amely a különböző, titkosszolgálati eszközök alkalmazására 
jogosult szervezetek munkáját hangolná össze.  

A munkacsoport javaslatait a saját átszervezésükön dolgozó nemzetbiztonsági szolgálatok nem ismerik 
- közölte lapunk érdeklődésére Vajda Péter, a szolgálatok szóvivője, így arról véleményük sincs. A 
nemzetbiztonsági szerveknél folyó döntés-előkészítő munkáról pedig egyelőre nincs a szolgálatoknak 
mondanivalójuk - tette hozzá.  
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