
Felértékelődött a gazdasági biztonság
Kövér László a saját politikai súlyáról, a szappanoperáról és az erkölcsi elégtételről

A volt szocialista tábor országainak 
szolgálataival bátran összevethető a ma
gyarok teljesítménye -  fejtette ki la
punknak Kövér László, a polgári titkos- 
szolgálatokat felügyelő tárca nélküli mi
niszter, aki az átvilágítások lehetséges 
hatásairól is beszélt.

-  Úgy hírlik, Stumpf Istv án és ön a 
kormány erős emberei közé tartoznak, 
uzaz véleményük nagyobb súllyal esik 
latba, mint a többieké. Valóban így van?

-  Két dolgot kell elválasztani egy
mástól. A kormányzás szakmai részé
ben -  azaz az egyes miniszterek elő
terjesztéseit illetően -  természetesen a 
szaktárcát képviselő előterjesztőnek van 
döntő szava, hiszen az ő szakapparátusa 
készítette el a kormányülés elé kerülő 
anyagot. Más kérdés, hogy minden 
szakmai megalapozottságú döntés vég
só soron politikai következményekkel is 
jár. Ebben minden miniszternek vállal
nia kell a saját felelősségét. A politikai 
véleményemet ki szoktam nyilvánítani, 
hiszen nemcsak kormánytag, hanem a 
legnagyobb kormánypárt alelnöke is va
gyok. Ez talátr nagyobb politikai súlyt 
adhat, de nehéz lenne ennek nyomát ed
digi döntéseinkben tetten érni. Nem így 
működnek a kormányülések, és maga a 
kormányzás sem.

-  Volt olyan jelölt, akit nemzetbiz
tonsági okok miatt nem neveztek ki?

-  Előfordult, hogy az előterjesztést 
még a nemzetbiztonsági vizsgálat befe
jezése előtt visszavonták. Ez azonban 
csak elenyésző töredékét érintette az ál
talam szignálandó előterjesztéseknek.

-  Számos stratégiai cég -  például a 
Mól és a Matáv -  többségi magántulaj
donba került. Megnyugtató ezek nem
zetbiztonsági védelme? Hiszen a közvet
len vagy közvetett tulajdonosok révén 
olyan geopolitikai érdekek is megjelen
hetnek. amelyek érintik a magyar állam 
biztonságát is. Van erre utaló veszély?

-  Természetesen van, és éppen ezek 
is indokolják a polgári demokráciákban 
a nemzetbiztonsági szolgálatok munká
ját. Az új politikai rendben jelentősen

tül a nyilvánosság és ellenzéki politiku
sok segítségével ellenlépéseket tettek. 
Feltételezésem szerint ezt folytatják. 
Nem meglepő, kár azonban, hogy ebbe 
az elmúlt négy évben a Belügyminiszté
riumot irányító SZDSZ is beszállt. Ne
kik ugyanis bőséges lehetőségük voll 
fellépni a  nemkívánatos jelenségek el
len. Ha bármiféle kételyük lett volna 
Pintér Sándor tevékenységével szem
ben, módjuk lett volna eljárni ellene. 
Nem tették, mert nyilván nem volt rá 
okuk. Tisztességes az lett volna tehát, 
ha Kuncze Gábor az utódjának, a volt 
rendőrkapitánynak védelmére kel.

- A z  erkölcsi ítéleten kívül lenne-e 
gyakorlati következménye, ha átvilá
gítanák a sajtó vezető munkatársait?

— Ez valóban csak erkölcsi konzek
venciával járó jogi eljárás, melyhez nem 
fűzök túlzott reményeket. Mindig is 
szkeptikus voltam a törvény tényleges 
hatásait illetően, s nem gondolom, hogy 
ha volt miniszter, miniszterelnök, kép
viselő minden következmény nélkül, 
mint kutya a vizet, lerázta magáról a ha
tározat konzekvenciáit, akkor ez más
képp lenne a sajtó vezető munkatársai
val. Nekik szakmájuk a kommunikáció, 
így meglehet, ügyesebben fogják meg
magyarázni a bizonyítványukat, mint 
némely politikus tette, sőt megpróbálják 
majd az egészet a javaslat támogatói el
len fordítani. Annyira azonban mégsem 
vagyok szkeptikus, hogy eleve értelmet
lennek találjam a javaslatot. Némi elég
tétel lehet például az 1956-os megtorlá
sok áldozatainak, a múlt rendszer diszk
rimináltjainak, de minden őszintéden 
bocsánatkérésnél többet érhet, hogy a 
Magyar Közlönyben, a kormány hivata
los lapjában megjelent a Horn Gyuláról 
és társairól szóló, erkölcsi minősítésként 
is felfogható határozat. Még akkor is, ha 
sokan vitatják a határozatok tényállítá
sainak teljességét. Számomra így is 
szimbolikus jelentőségű, mert figyel
meztet a Magyar Köztársaság erkölcsi 
alapjaira.

Mes/.lenv László

felértékelődött a gazdasági biztonság. 
Ezzel párhuzamosan viszont a katonai 
fenyegetettséget érintő kérdések ma nin
csenek annyira előtérben. A gazdasági 
biztonságot érintő kérdés a stratégiai 
nemzetgazdasági ágazatokban a külföldi 
tulajdoni részesedés mellett a magyar ál
lam befolyásának megőrzése. Utóbbi 
nyilván nehezebb külföldi többségi 
tulajdon esetén. A Nemzetbiztonsá
gi Hivatal őrködik a nemzetbizton
ság e szelete felett is, noha minden 
veszély kiszűrésére százszázalékos 
garanciát a világ egyetlen kormánya 
sem képes adni. A volt szocialista 
tábor országainak szolgálataival 
azonban bátran összevethető a ma
gyarok teljesítménye.

-É rtesüléseink szerint rosszal
lással fogadták stratégiai partne
reink Földi Lászlónak, a hírszerzés 
műveleti igazgatójának az előző  
kormány által történt menesztését. 
Földi fontos összekötő szerepet töl
tött be Magyarország és a nyugati 
titkosszolgálatok között. Megfigye
lők kényszerű távozását politikai in
dítékú, visszarendeződésre utaló 
jelként értékelték. Maradtak aggo
dalmak?

-  A diplomáciában és ezen belül 
különösen a nemzetbiztonsági szol
gálatok partneri együttműködését 
illetően óvatosan szoktak fogalmaz
ni. A kritikát és az elismerő véle
ményt is diszkréten közlik. Kétség
telen tény, hogy az Információs Hivatal 
akkori vezetőivel -  köztük Földi úrral is
-  személyes jó  viszonyt alakítottak ki a 
külföldi partnerszolgálatok. Ebből kö
vetkezően értetlenséget váltott ki az az 
eljárás, ahogy többükkel elbántak, ám 
ezt minősíteni nem volt joguk, s az 
együttműködés sem szakadt meg emiatt. 
Adottságként kezelték, hogy az akkori 
kormánytól más személyi összetételű 
vezetés kapott megbízatást. Ez termé
szetesen nem jelent általános minősítést 
részemről az előző kormány által kine
vezett nemzetbjztonsági vezetőket ille

matlanságából fakadó légkör miatt. Más 
kérdés, hogy némely szolgálatnál egyes 
vezetők fenntartottak kapcsolatokat az 
1990 óta különféle okok miatt eltávo
zott munkatársakkal, s ezeknek nem 
egy esetben politikai színezete is 
volt. Emellett nem váltak mindig élesen 
ketté az állami feladatokat ellátó nem

zetbiztonsági szolgálatok és az üz
leti szféra profitalapú információ- 
szerző tevékenységei. Ennek meg
oldása az egyik legsürgetőbb fel
adatunk. Az előző ciklusban elma
radt a nemzetbiztonsági törvény el
fogadását követően a fedőcégek 
működését szabályozó miniszteri 
utasítás kiadása. Erre hamarosan 
sor fog kerülni. A szemléletváltás 
egyik eleme éppen az, hogy a nem
zetbiztonsági szolgálatnál dolgo
zókra világos jogi és etikai elő
írások érvényesek, s ezek betartá
sában a vezetőknek kell példát mu
tatniuk.

Kövér László: A generációváltás szemléletvál
tást is jelent Sc h il l e r  z s u z s a  fe l v é t e l e

beleértve a partnerszolgálatokkal folyta
tott együttműködést.

-  A titkosszolgálatok munkatársai
nak mekkora része kompromittálódott a 
különféle akciókban való részvétellel 
politikailag?

-  Az ilyen eset fegyelmi és büntető
jogi következményekkel járna, magam 
konkrét üggyel nem találkoztam, s 
nincs is szándékomban mindent felfor
gató széles körű nyomozómunka meg
indítása egyik szolgálatnál sem. A szol
gálatok munkatársai elég sokat szenved
tek a szemben álló politikái erők bizal

-  Egyetért-e azzal a vélekedés
sel, hogy Pintér Sándor belügymi
niszter ellen szervezett lejáratási 
akció folyt, s hamarosan a máso
dikfelvonás következik?

-  Szappanoperához kezd ha
sonlítani az ügy, lehet hogy máso
dik vagy harminckettedik epizódja 
is lesz. Szilárd meggyőződésem, 
hogy a kérdésében is megfogalma
zódó koncepcióról van szó. Sajná
latos módon az elmúlt években a

rendőrségnél nemcsak anyagi értelem
ben vett leépülés, elszegényedés történt, 
hanem néhány területen erkölcsi ha
nyatlás is végbement. Ennek következ
tében a korrupció változatos formái ala
kultak ki, ideértve az információkkal 
való kereskedést és a szervezett bűnö
zéssel való kapcsolattartást is. A kor
mányváltás és a bőséges rendőrségi ta
pasztalatokkal bíró belügyminiszter hi
vatalba lépése, a határozott fellépés 
meghirdetése riadalmat váltott ki a ma
gukat emiatt fenyegetve érzők körében. 
E körök kapcsolatrendszerükön keresz

tően. A velük kapcsolatos véleményem 
meglehetősen differenciált. A javasla
tomra a miniszterelnök úr által kineve
zett vezetők fogadtatása pozitív volt a 
partnerszolgálatok részéről. Megértették 
a generációváltásban is megmutatkozó 
szemléletváltás fontosságát, ami önma
gában is lendületet adhat munkájuknak.
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