
Nemzetbiztonsági kihívások
Beszélgetés Kövér Lászlóval, a polgári titkosszolgálatok m iniszterével

A rendszerváltás utáni kormányok titkos- 
szolgálati miniszterei jellegzetesen vissza
fogottak voltak, kerülték a nyilvánossá
got. Ezzel szemben a Fidesz Kövér László 
személyében olyan vezetőjét állította a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok élé
re, aki nem kerüli a politikai konfliktuso
kat. A miniszter tisztában van a helyzet el
lentmondásosságával, de úgy gondolja, 
öreg már ahhoz, hogy kibújjon a bőréből.

M U N K A T Á R S A I N K T Ó L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-  Hogyan vizsgáznak a magyar titkos- 
szolgálatok a koszovói válság miatt ki
alakultfeszült helyzetben ?

-  A titkosszolgálatok akkor működnek 
hatékonyan, ha nem történik terrorcse

lekmény, ha felderítik és elhárítják a ha
zánk szuverenitását sértő, gazdasági és 
politikai érdekeit veszélyeztető törekvé
seket. Magyarországon a koszovói válság 
miatt nem került sor ilyen konfliktusra.

-  Egy titkosszolgálati miniszter infor
mációs lehetőségeivel felvértezve többet, 
mást tud-e az országról, mint korábban?

— A részleteket illetően többet, de a lé
nyeget tekintve nem mást. Azt, hogy éle
sebbé, kontúrosabbá vált a kép, nem an
nak köszönhetem, hogy a titkosszolgála
tokat irányítom, hanem annak, hogy ki
léptünk az ellenzéki helyzetből. Itt nem 
folyik totális információgyűjtés. Körül
határolt ügycsoportok foglalkoztatják a 
szervezetet. Mindemellett rá kellett döb
bennem, hogy az ország sokkal kisebb, 
mint gondoltam. Szinte minden nagyobb

ügyre igaz, hogy amint erőteljesebben 
vizsgáljuk, a felszín alatti harmadik-ne
gyedik rétegben ugyanazokkal az embe
rekkel, csoportokkal találkozunk.

-K ikkel?
— Nem mondhatom meg.
— Elképzelhető ennek a helyzetnek pozi

tív olvasata is. Ameddig egy jól körülírha
tó gócot kell támadni, a rák ellen is na
gyobb eséllyel lehet küzdeni, mint amikor 
már tele van a szervezet áttételekkel.

— Aköriilírhatósággal nincs probléma: a 
nyolcvanas évek második felében alakult 
ki az a csoport, amely tudatosan telepedett 
rá a társadalom, és elsősorban a gazdaság 
meghatározó pozícióira. Róluk van szó. 
Olyan mélyen beágyazódtak, hogy nehéz 
hozzájuk férni.

A nemzetbiztonság... fo lytatás a 9. oldalon



A  nemzetbiztonság fontosabb a pártérdeknél
Kövér László titkosszolgálati miniszter egy megdöbbentően kis ország jól körülírható gócairól

Folytatás az 1. o lda lró l
-  Nem operálható helyen volnának?
-  Nemzetbiztonságilag releváns hely

zetek keletkezhetnek a jogszerűség hatá
rain belül is. Ha a törvényhozó, mint az 
elmúlt két ciklusban, de különösen az 
utóbbiban megtörtént, szándékosan hagy 
joghézagokat, amelyekkel élhetnek, akik 
eleve tudják, hol kell keresni őket.

Felülvizsgálni a rendszert
-  Miként lehet ennek „nemzetbizton

sági relevanciája ” ?
-  Ha például egy, a törvényesség hatá

rán keletkezett vagyont megpróbálnak 
kivonni az országból, vagy megpróbál
ják felélni -  ha ez nemzetgazdaságilag is 
értékelhető nagyságrendben történik 
az már ilyen helyzet.

-Fenntartja azt a kormányváltás előtti 
véleményét, hogy egy ilyen kis országnak 
sok öt titkosszolgálat?

-  A rendszerváltás után szükségszerű 
volt szétbontani az egységesen működő 
titkosrendőrséget. Fel kellett „parcelláz
ni” a 111-as főcsoportfőnökséget, hogy az 
új szolgálatok egymással szemben is el
lensúlyt képezzenek. Kilenc év elteltével 
érdemes volna felülvizsgálni ezt a rend
szert, mert a jelenlegi szolgálatok fel
adat- és hatásköreiben párhuzamosságok 
lelhetők fel. De csak akkor érdemes a po
litikai pártokkal is tárgyalni, ha a szak
mán belül konszenzus alakul ki.

-  Koalíciós konfliktust is vállalna a 
szolgálatok összevonása érdekében ? Hi
szen a kisgazdapárti Szabó János honvé
delmi miniszter ragaszkodik a katonai 
felderítés és elhárítás felügyeletéhez.

-  Beismerem: hibát követtem el, ami
kor a kormányalakítás után válaszoltam a 
szolgálatok átszervezésének lehetőségét 
firtató, idő előtti kérdésekre. Nem aka
rom ezt azzal tetézni, hogy a problémát a 
kormány elé viszem addig, amíg nem lá
tom a megoldás szakmai és politikai rea
litását. E kérdésről eddig csak néhány 
szót váltottunk a honvédelmi miniszter
rel. Ő is érzékeli a szolgálatok feladatkö
reiben meglévő párhuzamosságokat.

- A z  idei költségvetés jelentősen, mint
egy negyven százalékkal megemelte a 
polgári titkosszolgálatok állami támoga
tását. Mire fordítják a többletet?

-  Az előző parlamenti ciklusban elfo
gadott szolgálati törvény alapján az idén 
jelentős, de még mindig nem elégséges 
fizetésemelést kaptak a szolgálatok mun
katársai, akik az elmúlt években már -  
egzisztenciális értelemben — lehetetlen 
helyzetben dogoztak. A többi rendvédel
mi szervvel összevetve a titkosszolgála
toknál voltak a legalacsonyabb fizetések, 
pedig itt főként diplomás, több nyelvet 
beszélő, az átlagosnál nagyobb stressz
helyzetnek kitett emberek dolgoznak.

— Földi Lászlót, az Információs Hiva
tal volt műveleti igazgatóját a Nyírfa
ügyben ellene emelt vád alól felmentette 
a bíróság. De nem biztos, hogy a kelet
magyarországi bűnözés elleni akció, 
amelynek oldalvizén több, elsősorban 
szocialista képviselő neve is felvetődött, 
ezzel lezárul. Földi szerint a Nyírfa-ügyet 
folytatni kell.

— Én viszont remélem, hogy a Nyírfa
ügy egyszer s mindenkorra lezárult. In
dokolatlanul, bár nem véletlenül kapott 
olyan beállítást, mintha azért állították 
volna le annak idején a vizsgálatot, mert 
politikusok is a megfigyeltek között vol
tak. Előfordultak ilyen nevek, de a vizs
gálók nem voltak politikailag elfogultak.

— Visszaveszik a szolgálathoz Földit?
— Nincs tudomásom arról, hogy Földi 

László vissza kívánna térni az Informá
ciós Hivatalhoz. A munkaügyi pere még 
folyamatban van, de remélem, hogy ez 
nem ítélettel, hanem közös megegyezés
sel zárul. Földi Lászlót a bíróság nem ta
lálta vétkesnek jogosulatlan adatkezelés 
vétségében és államtitok megsértésében, 
így őt elégtétel illeti meg.

— Földi László Defend nevű őrző-védő 
cége az elmúlt hónapokban több állami 
megrendelést kapott. Segített ebben a po
litika vagy a titkosszolgálatok vezetése?

— Nem, de ha igennel kellene válaszol
nom, azt sem tartanám szégyenletesnek. 
A nyugat-európai demokráciákban a tit
kosszolgálatok megpróbálják egy ideig 
látókörükben tartani volt munkatársaikat.

Szem benézni a helyzettel
— Katona Béla, a Horn-kormány első 

titkosszolgálati minisztere évekkel ez
előtt jelezte: a szervezett bűnözés és a 
politika közötti hídverés megtörtént. Föl
di László szerint a szervezett bűnözésnek 
ma már hídfőállásai vannak az állam- 
igazgatás középvonalában. Ha valaki
nek, akkor a titkosszolgálati miniszter
nek tudnia kell a hidverésről, a hídfőál
lásokról.

— Általános jelenség Kelet-Európában, 
hogy a volt szocialista országok titkos- 
szolgálatainak egykori munkatársai nagy 
számban jelennek meg a szervezett bű
nözői körökben, s a rendszerváltás előtti 
hatalmi kapcsolataik révén teremtik meg 
e csoportok politikai hátországát. Ez a je 
lenség a tőlünk keletre eső országokban 
tapasztalható leginkább, sőt egyes helye
ken a hivatalos állami politika és a szer
vezett bűnözés már szimbiózisban él 
egymással. Ettől mi nagyon messze ál
lunk. Magyarországon a szervezett bű
nözés főként a korrupció révén próbál 
befolyást szerezni a közigazgatásban, a 
politikában, de még a médiában is.

— Mondana erre példát ?
— Nem mondhatok.

-  Működik már a mobiltelefonok le
hallgatását lehetővé tévő rendszer?

-  A szolgálatoknál használt technikai 
eszközökről nem nyilatkozhatom. Ez ál
lamtitok.

-  Meddig nem fizet az állam a Nádor 
'95 Rt.-nek, amely az előző kormány a- 
latt kötött szerződés alapján részt vett a 
szolgálatok technikai fejlesztésében ?

-  A cég nem teljesítette a szerződés
ben foglaltakat, nem szállította le a be
rendezések egy részét. A kormány most 
keresi azt a megoldást, amellyel a lehető 
legkisebb veszteséggel tud kikerülni eb
ből a szituációból, miközben biztosítja a 
szolgálatok szükséges technikai fejlesz
tését. Hamarosan a közvélemény elé tár
juk a Nádor-üggyel kapcsolatos legfris
sebb számvevőszéki jelentés nyilvános
ságra hozható részeit.

-H a  a Fidesz teljesíti is választási 
ígéreteit, egy ponton komoly politikai 
döntésekre lehet szükség. A gazdaság 
könnyen lehet, hogy nem hét százalékkal 
növekszik, csak néggyel. Előfordulhat, 
hogy a középosztályt, amely mellett elkö
telezték magukat, kellő források híján 
mégsem, vagy csak más rétegek sérelmei 
árán tudják támogatni. Fogalmazódik-e 
már a válasz erre a dilemmára ?

-  Ez a konfliktus nem új. Az előző két 
ciklus kormányai is szembekerültek ve
le. Az változott, különösen az előző kor
mányhoz képest, hogy mi nemcsak 
szembekerülünk, de szembe is nézünk a 
választási helyzettel. Továbbra is állítjuk, 
hogy csak úgy lehet megakadályozni a 
társadalom szétszakadását, ha segítünk 
annak a középosztálynak, amely képes a 
hátán vinni a gazdaságot, amely a nem
zeti azonosságtudat által vezérelt szoli
daritás érzésével tartja egyben a társadal
mat, élteti, finanszírozza a kultúrát. Ez a 
döntés tehát megvan, s ha figyelembe 
vesszük azokat a felméréseket, amelyek 
szerint a társadalom legmódosabb réte
geiben az MSZP a legnépszerűbb párt, a 
tartalma is azonosítható...

-E hhez képest az 1998-as választási 
térképek szerint a szegényebb vidékeken 
az MSZP, a gazdagabb megyékben a Fi
desz vezette koalíció volt erősebb.

-  A nyugati régiók fejlettsége nem ab
ban áll, hogy ott sok a gazdag, hanem ab
ban, hogy kialakult a középosztály.

-Am elynek kedvezni akarnak akkor 
is, ha a gazdaság ehhez a vártnál keve
sebb forrást nyújt. Változatlan a kérdés: 
kinek a rovására?

-  Egyáltalán nem biztos, hogy a gaz
daság úgy lelassul, mint ahogy némely 
gazdaságkutatók szuggerálják. Ugyan
akkor mi sem tehetünk úgy, mintha egy 
óriási konjunktúra közepébe csöppen
tünk volna. Jeleznünk kell, hogy a kor
mány tudja, a helyzet rosszabbra is for
dulhat, és legyen kész adott esetben erre

Nem gondolom, hogy megváltoztunk 
volna az utóbbi tíz évben

VELLEDITS ÉVA FELVÉTEl-F

reagálni. De a hídon, ha egyáltalán az 
utunkba kerül, ráérünk akkor átmenni, 
amikor odaérünk.

-  Úgy alakul a kisgazdákkal való ko
alíciós együttműködés, ahogy a múl! 
nyáron elképzelték? Van-e arra módjuk, 
hogy fontos kérdésben, a koalíció fe l
bomlásának kockázatával számolva ne
met mondjanak partnerüknek ?

-  Az elmúlt nyolc hónapra visszate
kintve nem látok egyetlen olyan kérdést 
sem, amelyben a kormányprogram lé
nyegét érintő engedményekre kénysze
rültünk volna.

-  így lesz-e a jövő nyáron is?
-  Nem tartok a jövő nyártól. Bízom ab

ban, hogy a kisgazdák a társadalom több
ségének bizalmát élvező, hiteles, a külön
féle áramlatok, erők közötti közvetítésre 
képes politikust ajánlanak államfőnek.

-  Az emberek még mindig bizalmatla
nok a titkosszolgálatokkal szemben. 
Csökkenteni kellene a szervezet körüli fe 
szültségeket. Mégis ön a kormány egyik 
legradikálisabban fogalmazó tagja. Az 
ellenzéket hol szellemi verőlegényekkel

hozza kapcsolatba, hol a taxisblokádra 
emlékeztetik önt semmiféle tömeghatás
sal nem járó gesztusaik, majd a szerve
zett bűnözés mocskos mancsát fedezi fel 
„kottáikon Nem tart attól, hogy a nem
zetbiztonsági szolgálatok munkája is bel
politikai feszültségeket vesz fe l e kijelen
tések következtében?

— Nem tudom elhárítani ezt a kérdés- 
feltevést, de hát öreg vagyok már ahhoz, 
hogy kibújjak a bőrömből. Azzal is tisz
tában vagyok, hogy a Fideszben évek óta 
betöltött szerepem miatt a nemzetbizton
sági szolgálatokat a korábbi miniszterek 
időszakához képest is fokozottabb, és 
nem is mindig jóhiszemű figyelem kíséri. 
Senki sem gondolhatta rólam, hogy mi
niszterként másként fogok viselkedni, 
mint az elmúlt tíz évben. Ez pedig -  a po
litikai kérdésekben történő egyértelmű, 
sokak számára talán túl sarkos megfogal
mazások használata mellett -  azt is jelen
ti, hogy mint a szolgálatokat irányító mi
niszter soha sem fogom megsérteni a jog
állam és a demokrácia írott vagy íratlan 
szabályait.

Párbeszédet fo lyta tn i
— Van esély arra, hogy a koalíció nor- 

malizálja a kapcsolatát az ellenzékkel?
— Kényelmesebb volna a kormányzás, 

ha az ellenzék nem űzne sportot a taga
dásból. Remélem, hogy lecsillapodnak a 
kedélyek, és lehet értelmes párbeszédet 
folytatni. Ennek már vannak jelei. A szer
vezett bűnözés elleni törvény merev el
utasítása után most már szakmai kompro
misszumok keresése folyik a koalíció és 
az ellenzék között. Remélem, hogy ez a 
precedens egy folyamat kezdete lesz.

— Tíz évvel ezelőtt azt mondta, hogy 
szociáldemokrata, munkás nagyszüleitől 
kapta a politikai örökségét, az Isten, Ha
za, Család hármasságról pedig úgy nyi
latkozott, hogy az ön generációjának hi
deglelése lesz tőle, oly mértékben éltek 
már vissza vele. Ha mára megfordult a 
politikai rokonszenve, azért történt, mert 
ön változott? Vagy a világ? Netán arról 
van szó, hogy — kicsit igazítva a sokat 
idézeti mondáson — személyes történelem 
sincs, csak történetírás?

— A szociáldemokráciának eredendően 
semmi baja nem volt az Istennel, a hittel
-  ezt Révész Andrástól tudom. Ettől elte
kintve sem gondolom, hogy én -  vagy 
akár a Fidesz — megváltoztunk volna az 
elmúlt tíz évben. Nincsenek cikcakkok, 
fordulatok. Az alapértékek tekintetében 
egyértelmű az önazonosságunk. Ugyan
ezt gondolom önmagámról. Igenis van 
saját történelem, és ebben állandók az ér
tékek. Ami az Isten, Haza, Család hár
mast illeti, a magunk számára sikerült 
megszabadítanunk a sallangoktól.

B ednárik Iinre-N agy N. Péter
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