
Kövér László miniszter szerint az Omega-akció nem tudta befolyásolni Budapest NATO-csatlakozását
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Mit tudnak az ún. Omega-akci- 
óról, mi hangzott el a nemzet- 
biztonsági bizottság zárt ülé
sén?
Elsősorban szeretném hangsú
lyozni, hogy az egész ügy kom
munikációs problémaként fog
ható fel, amely a média érdeklő
désének köszönhetően fejlődött 
idáig. A tervezett akciók sem tud
ták befolyásolni Magyarország 
integrációs törekvését, erre az 
ország múlt heti NATO-tagsága a 
legjobb bizonyíték. Az Omega- 
dosszié lényege nem volt más, 
mint Budapest lejáratása, integ
rációs törekvéseinek megakadá
lyozása. Ez több okból nem sike
rült: egyik a magyar titkosszol
gálatok jó működése, részben 
pedig bebizonyosodott, hogy a 
titkosszolgálatok sem minden- 
hatóak, bár falhasználható esz
köztáruk átlagon felüli. Az Óme
ga-dosszié számomra azt is je
lenti, hogy az új szlovák kor
mány szakít elődje hagyománya
ival, új stílusú kapcsolatra törek

v ő  Tartalmilag a ma- 
gyár titkosszolgá

latok lefedték az 
Omega-ügyet. > >

szik a titkosszolgálatok együtt
működésének területén is. Nagy 
várakozással tekintek az együtt
működés lehetőségére. Különö
sen fontos ez azért, hogy fény 
derüljön a szervezett alvilág és a 
két ország titkosszolgálatainak 
kapcsolataira.

Milyen volt a m agyar reagá

„Ha jól emlékszem, M itro úr sem a szlovák közvélemény előtt olvas
ta fel a jelentést." (Somogyi Tibor felvétele)

lás a SZISZ szervezkedései
re?
A magyar titkosszolgálatok meg
felelő ügyeimmel kísérték a 
SZISZ magyarországi tevékeny
ségét a kormányváltás előtt és 
utána is. Ez már évek óta zajlott, 
attól fogva, hogy Szlovákia integ
rációja érezhetően lelassult. Ez 
kapcsolódott össze a Meöar- 
kormány abbéli törekvésével, 
hogy erősítse az információszer
zést, és egyéb akciókat szervez
zen több országban is. Konkrétan 
Omega fedőnevű ügyről nem le
hetett információja egyik magyar 
titkosszolgálatnak sem, hiszen a 
SZISZ-en belül is csak a beavatot
tak szűk körének volt tudomása 
erről, konkrét információval na
gyon kevesen rendelkeztek. Tar
talmilag a magyar titkosszolgá
latok lefedték az Omega-ügyet, 
amely az elmúlt hetekben -  is
métlem, kommunikációs problé
ma miatt -  szerencséúenül össze
sűrűsödött.

Gyakorlatilag tehát nem tör
tént semmi? Csak tervezték az

akciókat, de nem hajtották 
végre?
Nem, ezt nem mondtam. A való
ságban nagyon sok minden tör
tént. Konkrétan Omega fedőne
vű akció nem volt, de ez nem je
lenti azt, hogy ne lett volna pár 
sikeresen végrehajtott akció.

A magyar titkosszolgálatok vé
geznek Szlovákiában hasonló 
tevékenységet?
Ezt nem kívánom kommentálni.

Összefüggésben van-e az Ome- 
ga-ügy a magyarországi parla
menti választások előtti rob
bantásokkal a Szájer- és 
Torgyán-háznál?
Ezek azok az információk, ame
lyekkel nem áll módomban szol
gálni. Annyit mondhatok, hogy 
nem rendelkezünk olyan bizo
nyítékokkal, amelyek ezt alátá
masztanák. Természetesen még 
minden ügyön dolgoznak a ma
gyar titkosszolgálatok, ezen is.

Milyen módszerrel lehet lejá
ratni. egy államot?

Igen sokféle módszer létezik, de 
igazán nem akarok tippeket ad
ni. Esetünkben olyan dokumen
tumok eljuttatása különböző fó
rumokra, amelyek Magyarorszá
got csatlós viszonyban mutatják 
be, vagyis más idegen országok 
kiszolgálójaként.

Pozsonyi háttérinfomációk 
szerint a SZISZ áll több Buda
pesten elkövetett robbantás 
mögött. Ilyen volt a hírhedt 
Aranykéz utcai robbantás is. 
Miért nem kérték a magyar bel
ügyi szervek annak a szlovák 
állampolgárnak a kiadatását, 
aki -  sokak szerint -  okkal gya
núsítható a robbantás elköve
tésével?
Ezt talán attól kellene megkér
dezni, aki illetékes ebben, s az 
nem én vagyok. De szerintem 
nincs ilyen okkal gyanúsítható 
személy, mert ha lenne, az nagy
ban meggyorsítaná a nyomozást.

Olyan hírek is terjednek, hogy 
a szlovák fél közölte, nem is 
hajlandó kiadni ezt a személyt.

v v  Magyarországon 
a hivatalos ható

sági nyomozást a 
rendőrség végzi.

Nem tudok többet mondani, 
mrnt az előbb.

Nem függ ez össze a nemzet- 
biztonsággal?
Magyarországon a hivatalos ha
tósági nyomozást a rendőrség 
végzi.

Mitgondól, ha a szlovák parla
mentből nem szivárog ki a 
Mitro-jelentés, a magyar köz
vélemény megtud valaha is va
lamit az Omega-akdóról?
Nem. Hajói emlékszem, Mitro úr 
sem a szlovák közvélemény előtt 
olvasta fel a jelentést. A nemzet- 
biztonsági szolgálat normális 
gyakorlatába nem tartozik a köz
vélemény tájékoztatása.

A szerző állandó 
munkatársunk
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