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A török Nemzeti Hírszerző Szervezet átalakulása az Igazság 
és Fejlődés Pártjának kormányzása alatt: nemzetbiztonság 

helyett a rezsimbiztonság eszköze? 
Pénzváltó Nikolett1 

  
 
 
Absztrakt: 
 
A tanulmány a török Nemzeti Hírszerző Szervezet (MİT) szerepének változását elemzi a 
török hatalompolitikai versengés kontextusában. Bemutatja azt a folyamatot, melynek 
során a különböző jogszabályi módosításokkal kiterjesztették a szervezet hatáskörét. Az 
elemzés rámutat azokra a kihívásokra, amiket az erősen biztonságiasított török politikai 
környezet okoz az Ankara és NATO-szövetségesei közötti (hírszerzési) együttműködés 
vonatkozásában. 
 
Kulcsszavak: Törökország, Nemzeti Hírszerző Szervezet, MİT, hírszerzési együttműködés 
 
Abstract: 
 
The study analyses the changing role of the Turkish National Intelligence Organization 
(MİT) within the context of the Turkish power-political competition. It introduces the 
process of how the organization’s power was extended through various legal amend-
ments. The analysis underlines the challenges of the (intelligence) cooperation between 
Ankara and its’s NATO allies which are stemming from the highly securitized Turkish polit-
ical environment. 
 
Keywords: Turkey, National Intelligence Organization, MİT, intelligence cooperation 
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mailto:penzvalto.nikolett@uni-nke.hu
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Bevezetés 
 
A török polgári nemzetbiztonsági szolgálat2, a Nemzeti Hírszerző Szervezet (Millî 
İstihbarat Teşkilatı, a továbbiakban MİT) jelentős átalakuláson ment keresztül a 
Törökországot 2002 óta kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (Adalet ve 
Kalkınma Partisi, a továbbiakban AKP) alatt. A török kormánnyal szoros kapcsola-
tot kialakító szervezet hatásköre az elmúlt években folyamatosan bővült, tevé-
kenységének átláthatósága, valamint tagjainak felelősségre vonhatósága pedig 
ezzel párhuzamosan csökkent. A MİT 2013 után a Fethullah Gülen hálózatával 
szembeni harc egyik legfontosabb eszközévé lépett elő nem csak Törökországon 
belül, hanem külföldön is, ami komoly feszültségekhez vezetett Ankara európai 
szövetségeseivel.  

A szervezet emellett egyre fontosabb szerepet tölt be a szíriai események 
következtében hirtelen proaktívvá vált török külpolitikában is. Jelen tanulmány a 
török politika, változó kontextusán keresztül mutatja be a MİT tevékenységét, 
illetve végigköveti annak a folyamatnak a főbb lépéseit, amin keresztül az intéz-
mény az AKP-kormány hatalmának bástyájává vált. Ezt követően kitér a közel-
múlt török vonatkozású kémbotrányaira Nyugat-Európában, ezen keresztül fel-
hívja a figyelmet az átpolitizálódottság következtében a hírszerzési együttműkö-
dés előtt áll kihívásokra Törökország és NATO-szövetségesei vonatkozásában.  
 
A MİT fő jellemzői  
 
A MİT 1965-ben alakult meg az 1927 óta működő Nemzeti Biztonsági Szolgálat 
Igazgatóságából (Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti – MAH). Polgári nemzetbiztonsá-
gi szolgálat, mely hírszerzési és elhárítási tevékenységet egyaránt folytat. Műkö-
dését „Az állami hírszerző szolgálatokról és a Nemzeti Hírszerző Szervezetről” 
szóló 1984. évi 2937-es törvény3 szabályozza, ami az elmúlt években több mó-
dosításon ment keresztül. Ezek közül a 2012-es, 2014-es és 2017-es módosítások 

                                                           
2 A török nemzetbiztonsági szervezetrendszerhez kapcsolódik még, polgári oldalon, a 
Közrend és Biztonság Államtitkársága (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı), mely 
elsősorban a terrorizmus elleni küzdelemben résztvevő intézmények koordináló szerve; 
műveleti tevékenységet azonban nem folytat. A rendőrség és a csendőrség, külön hírszer-
ző igazgatósággal rendelkezik, (Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, 
illetve Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele, vagy ismertebb nevén JİTEM). Katonai 
oldalon a vezérkar, és az egyes haderőnemek szintén külön-külön hírszerzési igazgatóság-
gal (istihbarat başkanlığı) rendelkeznek. A különböző intézmények közötti, nem megfelelő 
koordináció és a tanulmány által is felvázolt politikai körülmények csökkentik a nemzet-
biztonsági szervezetrendszer egészének hatékonyságát. 
3 The law on the state intelligence services and the national intelligence organization 
(1984. évi 2937-es törvény). Forrás: fas.org (A letöltés dátuma: 2018.04.12.) 

https://fas.org/irp/world/turkey/kanun.html
https://fas.org/irp/world/turkey/kanun.html
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legfontosabb elemeit mutatjuk be a tanulmányban. A MİT jelenlegi vezetője 
Hakan Fidan, aki 2010 óta tölti be ezt a pozíciót.4 
 
A török belpolitikai kontextus: civil kontroll – „katonai kontroll”? 
 
A Török Köztársaság 1923-as megalapítása óta a Török Fegyveres Erők (Türk 
Silahlı Kuvvetleri, a továbbiakban TSK) meghatározó szerepet töltöttek be a török 
politikában. A köztársaságot megalapító Musztafa Kemál Atatürk örökségének 
legfőbb védelmezőjeként a huszadik század második felében több alkalommal is 
közvetlenül beavatkoztak a törökországi belpolitikai folyamatokba: 1960-ban, 
1971-ben, 1980-ban és 1997-ben is sikeres katonai hatalomátvételt hajtottak 
végre, többnyire azért, mert a politikai vezetés részéről elhajlást észleltek az 
atatürki elvektől.  

A TSK-tól a MİT sem működhetett függetlenül. A szervezet működését szabá-
lyozó jogszabály 11. cikke értelmében a török vezérkar saját hatáskörben dön-
tötte el, mennyi katonát és kiket delegál a MİT állományába. 1990-ben a szerve-
zet állományának 35%-a volt katona. 2007-re 4,5%-ra csökkent ez az arány. A 
katonai kontroll a legmagasabb szinten is sokáig érvényesült. 1992-ben nevezték 
ki a MİT első civil vezetőjét, korábban a TSK egy tábornoka töltötte be a pozíciót. 
A szervezet életében az igazi változást azonban az AKP 2002-es kormányra kerü-
lése jelentette, amellyel az évek alatt szoros együttműködést alakítottak ki.5 Az 
AKP hatalomra kerülését követően tudatosan kezdte meg a hatalmára veszélyt 
jelentő erők háttérbe szorítását. A kétezres évek elején az európai uniós csatla-
kozási folyamat legitimálta a civil kontroll erősítése érdekében hozott reformo-
kat, majd a 2008-ban kirobbant Ergenekon-összeesküvés6 kínált lehetőséget a 

                                                           
4 Hakan FIDAN (született 1968-ban) kinevezése előtt rengeteg különféle pozíciót töltött 
be. 2003 és 2007 között a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség, a TİKA veze-
tőjeként dolgozott, illetve tanított például a Hacettepe és a Bilkent Egyetemen. Közel áll 
Recep Tayyip Erdoğanhoz, utóbbi „titkaim őrzőjének” nevezte. 2015-ben lemondott a 
MİT vezetői tisztségéről azt tervezve, hogy aktívabb politikai szerepet vállal, és az AKP 
színeiben képviselőjelöltként indul a választásokon. Erdoğan azonban többször is nyilvá-
nosan nemtetszését fejezte ki Fidan döntésével kapcsolatban, akit így lemondását köve-
tően harminc nappal később végül ismét kineveztek a MİT fejévé. 
5 Biriz BERKSOY (2013): Military, Police and Intelligence in Turkey: Recent Transformations 
and Needs for Reform. Forrás: tesev.org (A letöltés dátuma: 2018.04.12.) 
6 A titkos összeesküvés résztvevői a vádak szerint az úgynevezett „mély állam” részeként 
a kormány megbuktatására törtek. A bírósági eljárás során több életfogytiglani 
börtönbüntetés is született. A vádak politikai motiváltságát azonban jól jelzi, hogy 2016 
áprilisában végül mindenkit felmentettek, és a Felső Fellebbviteli Bíróság kimondta, nem 
lehet bizonyítani, hogy az Ergenekon mint szervezet valaha is létezett. 

http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Military_Police_And_Intelligence_In_Turkey_Recent_Transformations_And_Needs_For_Reform.pdf
http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Military_Police_And_Intelligence_In_Turkey_Recent_Transformations_And_Needs_For_Reform.pdf
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közélet megtisztítására a kemalista elemektől.7 2013-ban a török kormány fi-
gyelme Fethullah Gülen Hizmet (Szolgálat) nevű mozgalma felé fordult. A szeku-
láris-kemalista elit eltávolítása után ezzel megkezdődött a leszámolás az iszlamis-
ta táboron belül, a Gülen által képviselt immár egyetlen megmaradt alternatív 
hatalmi központtal. A Gülen-mozgalom elleni harcnak meghatározó szerepe volt 
a MİT jogkörének kiterjesztésében. A későbbiekben bemutatottak könnyebb 
érthetősége kedvéért itt érdemes megjegyeznünk, hogy a közvélekedés szerint a 
Gülen-hálózat különösen erős befolyással rendelkezett a török igazságszolgálta-
tás és a rendőrség körében.8 
 
A MİT hatáskörét kiterjesztő jogszabály-módosítások és belpolitikai 
kontextusuk 
 
2012 
 
A 2012-es év eseményeiből témánk szempontjából kettőt kell kiemelnünk. Ez év 
januárjában a MİT megkapta a Vezérkar Elektronikai Rendszerek Parancsoksága 
(Genelkurmay Elektronik Sistemler – GES) fölötti ellenőrzés jogát a TSK-tól. Az 
Ankarától mintegy húsz kilométerre fekvő Bayrak (Zászló) Helyőrség 1950-ben 
NATO kommunikációs létesítményként épült azzal a céllal, hogy a Szovjetunióról 
gyűjtsön hírszerzési információkat. A GES a legjelentősebb török SIGINT-
létesítmény, Törökországban az elektronikus kommunikáció és lehallgatás terén 
itt rendelkeznek a legkifinomultabb eszközökkel. A török politikai viszonyok is-
meretében az, hogy egy polgári titkosszolgálat átvette az ellenőrzést egy katonai 
objektum fölött, mindenképpen jelzésértékűnek tekinthető.9 

A másik esemény egy szivárogtatási ügyhöz köthető. 2011-ben nyilvánosság-
ra került, hogy 2009 és 2010 között a MİT a török kormány képviseletében a 
megbékélést célzó titkos tárgyalásokat folytatott a Törökországban terrorszerve-
zetként számon tartott Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) a norvég fővárosban 
(úgynevezett oslói folyamat). Az ügy sajtóbeli megjelenését követően egy isz-
tambuli ügyész tanúként beidézte a MİT vezetőjét, Hakan Fidant. A kormány 
válaszul eltávolította a kezdeményező ügyészt, valamint jogszabály-módosítást 

                                                           
7 Mindezekről bővebben lásd EGERESI Zoltán, PÉNZVÁLTÓ Nikolett (2017): Az AKP útja az 
elnöki rendszerről szóló népszavazásig: rezsimépítés Törökországban (2002–2017). 
Forrás: netk.uni-nke.hu (A letöltés dátuma: 2018. 04.12.) 
8 James Jeffrey amerikai nagykövet egy, a Wiki Leaks által nyilvánosságra hozott 2009-
esjelentésében ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, „lehetetlen megerősíteni” azt az 
állítást, hogy gülenisták irányítják ezeket a szerveket, „de nem találtunk senkit, aki ezt 
vitatná”. James JEFFREY (2009): Gulen – Turkey's invisible man casts long shadow. Forrás: 
wikileaks.org (A letöltés dátuma: 2018. 04.12.) 
9 Murat YETKIN (2012): Turkish secret service takes over military intel. Forrás: hurriyet-
dailynews.com (A letöltés dátuma: 2018. 04. 12.) 

http://archiv.netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2017-10-az-akp-utja-az-elnoki-rendszerrol-szolo-nepszavazasig-egeresi-z-penzvalto-n.original.pdf
http://archiv.netk.uni-nke.hu/uploads/media_items/svkk-elemzesek-2017-10-az-akp-utja-az-elnoki-rendszerrol-szolo-nepszavazasig-egeresi-z-penzvalto-n.original.pdf
https://wikileaks.org/plusd/cables/09ANKARA1722_a.html
http://www.hurriyetdailynews.com/opinion/murat-yetkin/turkish-secret-service--takes-over-military-intel--10590
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kezdeményezett. A módosítás értelmében a MİT vezetője ezentúl, csak a minisz-
terelnök engedélyével idézhető bíróság elé. A visszamenőleges hatállyal elfoga-
dott törvénynek köszönhetően Fidannak így nem kellett megjelennie a bíróság 
előtt, és a kormány számára esetleg kellemetlen részleteket felfednie vallomá-
sában az Oslóban történtekről.10 
 
2014 
 
2013 decemberében Törökországban komoly korrupciós botrány robbant ki, 
melyben a szálak a kormányzati szintig vezettek. Hatására több miniszter is le-
mondani kényszerült. Gyanúba keveredett a miniszterelnök fia, Bilal Erdoğan is.11 
Recep Tayyip Erdoğan a Gülen-mozgalmat hibáztatta az eseményekért, és a lé-
pést a megbuktatására irányuló „bírósági puccs”-nak nevezte. 

A korrupciós botrány kitörését követően nem sokkal, 2014. január 19-én tör-
tént, hogy a török ügyészség a csendőrséggel együttműködve megállított három, 
a szíriai határ felé tartó teherautót, miután bejelentést kaptak, hogy azok a gya-
nú szerint a szíriai lázadóknak szállítanak fegyvert. A MİT azonban nem engedte 
átvizsgálni a járműveket. A kormány, hivatalos álláspontja szerint, a teherautók a 
szíriai türkméneknek juttattak segélyszállítmányt.12 A titkos illegális fegyverszál-
lítás ügye mindenesetre nemzetközi szinten rossz színben tüntette fel Ankarát. 
Az incidens mutatta, hogy az AKP és a Hizmet harca átterjedt a török biztonsági 
szervek vetélkedésére is, hiszen a MİT-et előbbi, a csendőrség és az ügyészség, 
jelentős részeit pedig utóbbi ellenőrizte. 

A fenti előzményeket követően az AKP jelentős jogszabály-módosítást haj-
tott végre a MİT működését érintően, ami 2014. április 26-án lépett hatályba.13 
A Human Rights Watch három csoportba sorolja az emberi jogi szempontból 
aggályos változásokat.14 Először is, a jogszabály rendkívül széleskörű, szinte kor-
látlan adatgyűjtési jogosultságokkal ruházta fel a MİT-et. A szervezet személyes 
adatokhoz, dokumentumokhoz férhet hozzá bírósági vagy ügyészségi felhatal-
mazás nélkül. Az adatkezelők (például állami szervek, bankok, magánvállalatok) 
számára kötelező az adatszolgáltatás: a MİT (információgyűjtő) tevékenységének 

                                                           
10 Government shields intel by changing law, 2010. Forrás: hurriyetdailynews.com (A 
letöltés dátuma: 2018. 04. 13.) 
11 Bővebben lásd: EGERESI Zoltán (2014): Korrupciós botrány Törökországban. Forrás: 
kki.gov.hu (A letöltés dátuma: 2018. 04. 13.) 
12 Humeyra PAMUK, Nick TATTERSALL (2015): Exclusive: Turkish intelligence helped ship 
arms to Syrian Islamist rebel areas. Forrás: reuters.com (A letöltés dátuma: 2018. 04. 13.) 
13 A jogszabály szövege török nyelven: Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, no. 6532. Forrás: 
resmigazete.gov.tr (A letöltés dátuma: 2018. 04. 13.) 
14 HRW (2014): Turkey: Spy Agency Law Opens Door to Abuse. Forrás: hrw.org (A letöltés 
dátuma: 2018. 04. 13.) 

http://www.hurriyetdailynews.com/government-shields-intel-by-changing-law-13439
http://kki.gov.hu/download/f/1a/b0000/Elemzesek_2014_01_%5B%C3%BAj_publik%C3%A1ci%C3%B3_%5D_.pdf
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-turkey-arms/exclusive-turkish-intelligence-helped-ship-arms-to-syrian-islamist-rebel-areas-idUSKBN0O61L220150521
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-turkey-arms/exclusive-turkish-intelligence-helped-ship-arms-to-syrian-islamist-rebel-areas-idUSKBN0O61L220150521
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140426-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140426-1.htm
https://www.hrw.org/news/2014/04/29/turkey-spy-agency-law-opens-door-abuse
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akadályozása 2–5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Másodszor, a 
másik oldalról az állampolgárok lehetősége a MİT tevékenységével kapcsolatos, 
esetleg közérdekű információkhoz való hozzáférésre lecsökkent. Az új szabályo-
zás értelmében ugyanis 3–9 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők azok 
az újságírók és szerkesztők, akik a hírszerzési tevékenységgel vagy MİT-
alkalmazottakkal kapcsolatos kiszivárgott információkat, dokumentumokat pub-
likálnak, vagy arról tudósítanak. Harmadszor, a törvénymódosítás kiterjesztette a 
MİT állományában dolgozók immunitását. Egy MİT-alkalmazott elleni eljárás 
megindítása előtt a kezdeményező ügyésznek a MİT vezetőjéhez kell fordulnia. 
Ha utóbbi kijelenti, hogy a vélt jogsértés kapcsolódik a MİT tevékenységéhez, az 
eljárás nem indítható meg. Így lényegében a szervezet maga dönt arról, milyen 
ügyekben indulhat ellene eljárás és melyekben nem.  

Jogvédők arra figyelmeztetnek, hogy ezzel lehetőség van kibújni az elszámol-
tathatóság alól olyan bűncselekmények elkövetése esetén is, mint például a kín-
zás. Összességében a Human Rights Watch értékelése szerint az új jogszabály 
csökkenti az állam elszámoltathatóságát, a média szabadságát és a magánélet-
hez való jogot. A török kormány szerint a kurd békefolyamat zökkenőmentes 
folytatásához van szükség a módosításra, az új jogszabály ugyanis felhatalmazza 
a nemzetbiztonsági szolgálatokat arra, hogy fegyveres csoportokkal tárgyaljanak 
anélkül, hogy a török terrorellenes és egyéb törvények értelmében büntetőeljá-
rás megindulását kockáztatnák maguk ellen – utalva az oslói folyamatra.  
 
2016–2017 
 
A 2016. július 15-i törökországi puccskísérlet a török biztonsági szektor átalakítá-
sát vonta maga után. Bár sokan azt várták, hogy Hakan Fidan távozni kényszerül, 
mivel nem sikerült megakadályozni a puccskísérletet, illetve nem értesítette 
Erdoğant időben a puccs előkészületeiről, az elnök úgy tűnik, továbbra is ragasz-
kodik az emberéhez.15 A puccsot követő, országos léptékű tisztogatás folyamat 
(másfél év alatt közel 65 ezer embert tartóztattak le és 150 ezer embert bocsá-
tottak el az állásából)16 a MİT-et sem kerülte el. Becslések szerint 2017 február-
jáig a mintegy 3000 alkalmazott 10%-át, 300 embert bocsátottak el.17 Emellett 
jelentős szervezeti átalakítást is végrehajtottak a szervezeten belül. A MİT köz-
vetlenül az Elnökség, vagyis lényegében a 2014-ben miniszterelnökből elnökké 
választott Recep Tayyip Erdoğan irányítása alá került. A MİT korábbi négy szerve-
zeti egysége két újjal bővült. A hat igazgatóság a következő: Stratégiai Elemző 

                                                           
15 Suraj SHARMA (2016): Erdoğan's spymaster: From 'keeper of secrets' to post-coup 
hanger-on. Forrás: middleeasteye.net (A letöltés dátuma: 2018. 04. 13.) 
16 Az adatok forrása: http://turkeypurge.com/ (A letöltés dátuma: 2018. 04. 13.) 
17 Metin GÜRCAN, Megan GISCLON (2017): Turkey’s Security Sector After July 15: Democra-
tizing Security Or Securitizing The State? Forrás: turkishpolicy.com (A letöltés dátuma: 
2018. 04. 13.) 

http://www.middleeasteye.net/news/turkey-spymaster-coup-797672282
http://www.middleeasteye.net/news/turkey-spymaster-coup-797672282
http://turkeypurge.com/
http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/turkeys-security-sector-after-july-15-democratizing-security-or-securitizing-the-state_en_4134.pdf
http://turkishpolicy.com/files/articlepdf/turkeys-security-sector-after-july-15-democratizing-security-or-securitizing-the-state_en_4134.pdf
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Igazgatóság, Elhárítás, Külföldi műveletek, Hírszerzés, SIGINT, Elektronikai és 
technikai hírszerzés.18 Az újonnan létrehozott külföldi műveletekért felelős igaz-
gatóság jelzi a török külpolitika fokozódó proaktivitását, valamint előrevetíti a 
MİT folytatódó szerepét a szíriai és iraki konfliktusban. A másik új szervezeti 
elem az egyes törökországi állami intézmények közötti hatékonyabb koordináci-
óért felel majd. A MİT végső formáját várhatóan az elnöki rendszert életbe lépte-
tő következő, 2018. júniusi törökországi parlamenti választásokat követően nyeri 
el. Sajtóértesülésekből a fentieken túl egyelőre annyit tudni, hogy várhatóan 
átalakul a technikai hírszerzéssel foglalkozó részleg is. Új küldetésnyilatkozatuk-
ban elsődleges prioritást kapott a kiberbiztonság.19 

A MİT növekvő szerepét mutatja a szervezet folyamatosan növekvő költség-
vetése is. 2016-ban 36%-kal, 2017-ben további 22%-kal emelték a központi költ-
ségvetésből a MİT részére elkülönített összeg nagyságát. Ez 2017-ben 2 milliárd 
török lírás (YTL) költségvetést jelentett, ami jelenlegi árfolyamon hozzávetőlege-
sen 476 millió amerikai dollárnak felel meg. Ezen felül 2014 óta a MİT-nek hozzá-
férése van az eredetileg kizárólag a TSK beszerzéseinek finanszírozásra létreho-
zott Védelmi Ipari Támogatási Alaphoz (Savunma Sanayi Destekleme Fonu – 
SSDF), illetve ehhez jönnek még hozzá a különböző fedett műveletek pénzügyi 
fedezetére létrehozott titkos alapok (Örtülü Ödenek), valamint nemhivatalos 
csatornákon a szervezet számára folyósított összegek.20 
 
Török kémbotrányok Európában a 2016-os puccskísérletet követően 
 
A 2016-os törökországi puccskísérletet követően a felelősségre vonások külföld-
re is elértek. Ankara számos államtól kérte a puccskísérlet elkövetésével vádolt 
Fethullah Gülenhez köthető személyek kiadatását, illetve intézmények bezáratá-
sát.21 Az egyik legélesebb konfliktus a legnagyobb török diaszpórának otthont 
adó Németországgal alakult ki. Német sajtóértesülések szerint mintegy 800 tö-
rök ügynök és 6 000 informátor tevékenykedik napjainkban Németországban, 
ami azt jelenti, hogy körülbelül minden ötszázadik török bevándorlási háttérrel 
rendelkező emberre jut egy. Egy, a folyamatokra rálátó német tisztviselő úgy 
fogalmazott, a titkos „földalatti” török jelenlét nagyobb, mint a korábbi kelet-

                                                           
18 Forrás a MİT hivatalos honlapja: https://www.mit.gov.tr/eng/ (A letöltés dátuma: 
2018. 04. 13.) 
19 Pinar TREMBLAY (2016): Post-coup shake-up at Turkey's intelligence agency. Forrás: al-
monitor.com (A letöltés dátuma: 2018. 04. 13.) 
20 Abdullah BOZKURT (2017): Vast funding of Turkey’s intelligence agency MİT reveals dirty 
schemes. Forrás: turkishminute.com (A letöltés dátuma: 2018. 04. 14.) 
21 Lásd például Laura PITEL, Jack FARCHY (2016): Turkey’s post-coup crackdown moves 
overseas. Forrás: ft.com (A letöltés dátuma: 2018. 04. 14.) 

https://www.mit.gov.tr/eng/
http://www.matthewaid.com/post/152852064651/post-coup-shake-up-at-turkeys-intelligence-agency
https://www.turkishminute.com/2017/10/08/opinion-vast-funding-of-turkeys-intelligence-agency-mit-reveals-dirty-schemes/
https://www.turkishminute.com/2017/10/08/opinion-vast-funding-of-turkeys-intelligence-agency-mit-reveals-dirty-schemes/
https://www.ft.com/content/4f8d6d3e-55a3-11e6-befd-2fc0c26b3c60
https://www.ft.com/content/4f8d6d3e-55a3-11e6-befd-2fc0c26b3c60
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német Állambiztonsági Minisztériumé (Ministerium für Staatssicherheit, röviden 
Stasi).22 

A két állam közötti feszültség csúcspontján a MİT 2017 februárjában egy lis-
tát adott át Bruno Kahlnak, a német szövetségi hírszerző szolgálat fejének, mely 
lista nevek mellett a célszemélyek huzamosabb ideje történő megfigyeléséről 
árulkodó telefonszámokat, fényképeket is tartalmazott. A listával a török ható-
ságok 300 embert és 200 vállalatot gyanúsítottak meg azzal, hogy Fethullah Gü-
len – időközben Fethullahista Terrorszervezet (Fethullahçı Terör Örgütü, a to-
vábbiakban FETÖ) névre átkeresztelt – mozgalmával tartanak fenn kapcsolato-
kat. Terrorizmus, illetve terrorizmus támogatásának vádja miatt23 kérték kiada-
tásukat, illetve velük szemben eljárás megindítását. Berlin ehelyett ismételten 
kifejezte, hogy elfogadhatatlannak tartja az állampolgáraival szembeni török 
kémkedést és nyomásgyakorlást, és felszólította Ankarát a tevékenység felfüg-
gesztésére, illetve ezzel egy időben figyelmeztette a listán szereplő személyeket, 
hogy fokozott figyelemmel legyenek, ha Törökországba utaznak.24 

Ausztriában Peter Pilz, a Zöldek párt parlamenti képviselője egy 2017-es ri-
portjában 200 török informátor ausztriai tevékenységéről számolt be, akik első-
sorban a külföldön működő török állami fenntartású mecsetek fölötti ellenőrzést 
gyakorló, Vallási Ügyek Elnökségén (Diyanet İşleri Başkanlığı) keresztül figyelnek 
meg török származású embereket, illetve jelentenek róluk. Hasonló ügyek miatt 
kiéleződött Törökország viszonya többek között Svájccal és Hollandiával is.25 

Bekir Bozdağ török miniszterelnök-helyettes 2018 áprilisában azt nyilatkozta, 
hogy a puccskísérlet óta a MİT a FETÖ 80 tagját fogta el és szállította haza 18 
különböző (konkrétan meg nem nevezett) országból.26 
 
Összegzés és következtetések 
 
Az AKP 2002-es kormányra kerülését követően fokozatosan kiterjesztette a hoz-
zá hűvé tett MİT jogkörét, mely folyamatra elsősorban különböző jogszabály-
módosításokon (2012, 2014, 2017), illetve a szervezet költségvetésének emelé-
sén keresztül került sor. A MİT idővel az AKP-kormány számára a hatalmon ma-
radás egyik kulcsfontosságú eszközévé vált. 

                                                           
22 Ian P. JOHNSON (2016): Report: Turkey's MIT agency menacing 'German Turks'. Forrás: 
dw.com (A letöltés dátuma: 2018. 04. 13.) 
23 A török terrorizmus elleni törvényt, rendkívül kiterjesztő értelmezése miatt évek óta 
folyamatosan számos nemzetközi kritika éri. 
24 Turkey’s Influence Network In Europe Is Leading To Tension, 2017. Forrás: huffington-
post.com (A letöltés dátuma: 2018. 04. 14.) 
25 Uo. 
26 Turkey’s spy agency has captured 80 FETÖ-linked suspects from 18 countries: Bozdağ, 
2018. Forrás: hurriyetdailynews.com (A letöltés dátuma: 2018. 04. 14.) 

../../../Dell/AppData/Local/Temp/•%09http:/www.dw.com/en/report-turkeys-mit-agency-menacing-german-turks/a-19490657
https://www.huffingtonpost.com/entry/turkeys-influence-network-in-europe-is-leading-to_us_593571dae4b062a6ac0ad1c9
http://www.hurriyetdailynews.com/turkeys-spy-agency-has-captured-80-feto-linked-suspects-from-18-countries-bozdag-129821
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A török kormány részéről a rezsim túlélésének első számú prioritásként keze-
lése, illetve a MİT oldaláról a hatalompolitikai érdekek fenntartás nélküli kiszol-
gálása ugyanakkor nehezíti mind a nemzet biztonságára veszélyt jelentő külső, 
mind a valódi belső fenyegetésekkel szembeni hatékony fellépést. 

Ankara elsődlegesen belpolitikai szempontok által motivált külpolitikája nö-
vekvő feszültségekhez vezet a NATO-ban. A kölcsönös megbízhatatlanság erősö-
dő percepciója nehezíti az együttműködést a Szövetségen belül. A hírszerzési 
együttműködést tekintve komoly aggályokra adhat okot többek között az, ha 
megkérdőjeleződik bármelyik fél objektivitása, szakmai hozzáértése vagy éppen 
megbízhatósága adott kérdések esetében. A terrorizmussal szembeni hatékony 
fellépés közös érdeke a politikai helyett a szakmai szempontok előtérbe helyezé-
sét, illetve az egymás jobb megértésére irányuló kölcsönös törekvést teszi szük-
ségessé. 
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Fekete rádiózás a Közel-Keleten 1941-1942 
között 

Hajabácsné Dobos Dóra1 

 
Absztrakt:  
 
A II. világháború során Németország európai befolyásának növekedésével párhuzamosan 
megjelent a szándék Angliában, hogy egy titkosszolgálati szerv létrehozásával (1940) 
megkíséreljék a csatlós és német-szimpatizáns országokban a németellenes propagandát 
terjeszteni. A propaganda színtere 1941-től Magyarországról a Közel-Keletre költözött át, 
és az angol propagandahadjáratot nagyon jól bemutatja a közel-keleti fekete rádiózás. A 
fekete rádióállomás 1941-1942 között sugárzott magyar nyelven Magyarország felé, célja 
a németellenes érzések felerősítése volt. Az adások bemutatják az általános angol hozzá-
állást Magyarország irányába, illetve a Horthy-rezsimmel szembeni fenntartásokat. 

 
Kulcsszavak: fekete rádiózás, angol titkosszolgálat, Special Operations Executive, magyar 
külpolitika, propaganda 
 
Abstract: 
 
During the Word War II Great Britain had the intention of trying propagandism the anti-
german propaganda in the satellite and German sympathizer countries to establish a 
British Secret Intelligence in 1940, in paralell the european leverage’s growth of Ger-
many. The location of the propaganda was transfered by Great Britain from Hungary in 
Middle East, and the Middle Eastern black radio in research presents the propaganda war 
of Great Britain. The radio station was broadcasted Hungarian in 1941-1942 to Hungary, 
and the purpose was the expansion of the anti-german sentiments. The broadcastes 
present the mind of Great Britain about Hungary and the Horthy-regime. 

Keywords: black propaganda radio, British Secret Intelligence, Special Operations 
Executive, Hungarian foreign policy, propaganda 
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A fekete rádióállomások2 II. világháború alatti működéséről nagyobb, átfogó 
munka még nem készült, ami érintette volna az angliai, közel-keleti és moszkvai 
rádiópropaganda működését. E tanulmány célja sem a témakör teljes áttekinté-
se, hanem a fekete rádiózás egy kisebb szeletének vizsgálata. A vizsgálat mind-
össze az 1941-1942 között létesített haifai, majd Jeruzsálembe költöztetett ma-
gyar nyelvű rádióállomás(ok) történetére terjedt ki, érintve természetesen az 
előzményeket. A fekete rádiózás történetének teljes áttekintéséhez szükséges 
még a londoni magyar (Petőfi Rádió), illetve a két moszkvai (Kossuth Rádió, A 
Magyar Szabadság Rádiója) adók szerkesztőségének, működésének, felépítésé-
nek áttekintése, amit e tanulmány hivatott megkezdeni. 

A tanulmányban megtalálható haifai, majd jeruzsálemi magyar rádióállomás 
története szempontjából fontos két magyar személyiség, Pálóczi-Horváth 
György3 és Sztankovich Viktor4 1939 és 1941 közötti munkájának áttekintése 
fontos, mert, mint alapítók, lényeges, hogy hogyan jutottak el a rádiózás meg-
kezdéséhez. Ezen belül sor kerül a Britanova5 magyarországi kirendeltsége, a 
kőnyomatos6 Külföldi Hírek hírügynökségnek működése, Basil Davidsonnal foly-
tatott munkásságuk, illetve a két magyar személyiség emigrációja (1941-ben) 
ebből a szempontból néhány külön kiemelt momentum. 

Természetesen szükséges a fekete rádiózás, a fekete propaganda, mint fo-
galmak áttekintése is, hisz tisztázásuk elkerülhetetlen a Pálóczi-Horváth és 
Sztankovich által alapított és szerkesztett Szabad Magyar Rádió, majd 1941 nov-

                                                           
2 Fekete rádióállomások: Olyan állomások, melyek a háború alatt titkos körülmények 
között működtek, céljuk pedig a propaganda továbbítása volt a célország, célzott 
közönség felé. 
3 1908–1973, publicista és író. 1939-tól a Független Magyarország c. szerkesztője. 1940-
től a Magyarország külpolitikai rovatát vezette. 1941-ben elhagyta Magyarországot, 1945-
ben Londonba ment. 1947-ben hazatért Magyarországra, ahol a Tovább c. hetilap 
szerkesztője. 1949-ben letartóztatták, 1954-ben rehabilitálták. 1956 végén elhagyta Ma-
gyarországot és Londonban telepedett le. 
4 1908–1988, rádióbemondó. 1935-től a Magyar Rádió bemondója és riportere, 1937-től 
a Pester Lloyd folyóiratot szerkesztette. 1941-ben elhagyta Magyarországot, 1943-tól az 
angol Foreign Office, 1945-től a BBC munkatársa. 1961-től a NATO rádiójának szerkeszt-
ője és bemondója, 1970-től, az Európai Szabad Magyar Kongresszus alelnöke, majd 
elnöke. 
5 A SOE által 1939-ben alapított hírügynökség, amelynek célja a legális és féllegális prop-
aganda kifejtése volt. 
6 A napisajtó egy segédanyaga, amely nem a széles nyilvánosságnak, hanem megren-
delőinek készült. A kőnyomatos kifejezés, nemcsak az előállítás módját jelöli, hanem hogy 
célja a hírek minél gyorsabb begyűjtése, majd továbbítása volt. Lásd bővebben: Lakatos 
Éva: Sajtószolgák – A kőnyomatosok, in. Magyar Könyvszemle, 2000. (116. évf.) 4. sz. 
(http://epa.oszk.hu/00000/00021/00027/0005-1fa.html) 
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emberétől kettévált Független Demokrata Magyarország és Magyar Nép Adója 
működésének, munkásságának és az adások tartalmának bemutatásához. 

Pálóczi-Horváth György sokszor hivatkozik arra, hogy a rádióadásokat az MTI 
(Magyar Távirati Iroda) Rádiófigyelője lehallgatta és rögzítette – ezzel elkerülve 
az adások tartalmának részletes bemutatását. Azonban az MTI archívumában 
csak 1942. március 19-től datálva találhatóak anyagok, a rádióállomások műkö-
désének kezdeti fázisából lehallgatott anyag nem maradt fent. Az adások tartal-
máról egy általános áttekintést adhatnak az 1942. március 19-től lehallgatott és 
rögzített anyagok is, továbbá a néhány ismertetett egyedi eset. 

Mivel a fekete rádiózással kapcsolatos tanulmány eddig nem jelent meg, a 
téma vizsgálatához főleg Pálóczi-Horváth György három levéltári anyagát, Igno-
tus Pál egy meg nem jelent tanulmányát, illetve Miske-Gerstenberger Jenő egyik 
személyi dossziéjának anyagát használtam. 

 
Pálóczi-Horváth György és Sztankovich Viktor működése 1939–1941 között 
 
Az SOE (Special Operations Executive – Különleges Hadműveletek Bizottsága) brit 
titkosszolgálatot 1939-ben7 hozták létre azzal a céllal, hogy a Németország által 
megszállt, vagy a csatlós országokkal kapcsolatos hírszerzést, propagandát bizto-
sítsa.8 Az SOE tevékenységnek kettős célja volt; a háború alatt szabotázs révén 
katonailag, politikailag és gazdaságilag ártson az ellenségnek, ellenállási- és parti-
zánmozgalmakat szervezzen, az átállást megfelelően előkészítse és lebonyolítsa, 
illetve az egyes országokban a háború után olyan politikai csoportosulásokat 
hozzon létre, amelyek angolbarátok, de szovjetellenes rezsimek létrehozására is 
képesek.9 

A szervezet hatáskörébe tartozott minden olyan diplomáciai-politikai munka, 
amit a hivatalos diplomácia (ti. az angol kormány) nem vállalhatott magára, töb-
bek között azért, mert az a terület, ahol a titkosszolgálat tevékenykedett, ellen-
séges területté vált, vagy pedig ellenséges országgal történő tárgyalásról volt 
szó. Az SOE feladatává vált a különböző ellenséges országokban az angolbarát, 
németellenes mozgalom létrehozása, vagy ha már volt ilyen, a meglévő ellenál-
lási mozgalmakkal való kapcsolattartás és azoknak a támogatása.10 

                                                           
7 Létrehozása 1940-ben történt, Churchill miniszterelnök jóváhagyásával. Gerhard L. 
Weinberg: A World at Arms, A global history of World War II, Cambridge University Press, 
1994. 150.o. 
8 JUHÁSZ Gyula: Magyarország külpolitikája, 1919–1945, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1988. 309.o. 
9 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
167.o. 
10 uo. 158.o. 
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A szervezet munkatársai főleg a megszállt, vagy a németekkel szövetséges 
országokból menekült szakértők voltak.11 Ez azért volt fontos, mert az ellensé-
ges ország felé végzett propagandatevékenység „hihetőbben” hangzott a célor-
szágból származó egyénnel (ti. Magyarország felé irányuló propagandát, amivel 
meg akarta szólítani a magyar népet, nem végezhette angol személy), illetve 
minden más szabotázs-akcióval, ellenállási mozgalommal kapcsolatban a célor-
szágból származó egyén sokkal eredményesebben végezhette munkáját helyis-
merete miatt. 

1939-ben két központja volt az SOE-nak; Svájcban és Svédországban, ahon-
nan Németországban, Lengyelországban, Csehszlovákiában, majd később a többi 
ellenségessé vált, vagy német megszállás alá került országban végeztek titkos, 
illegális eszközökkel szabotázs tevékenységet, illetve propagandát. 1940-ben a 
háborús és politikai események folytán az SOE tevékenysége erősen kibővült, 
Németországon kívül Franciaország és Olaszország lettek a szervezet fő célpont-
jai azzal a céllal, hogy az ottani németellenes mozgalmakkal felvegyék a kapcso-
latot.12 

1941-ben a romániai, bulgáriai, magyarországi, jugoszláviai és görögországi 
SOE kirendeltségek a háború alakulása miatt kénytelenek voltak elhagyni műkö-
dési területüket. Ezen SOE kirendeltségek távozása után 1941-ben szervezték 
Isztambulban meg azt a SOE kirendeltséget, ami a háború végéig a legfontosabb 
bedolgozó hely lett. Ugyanekkor szervezték meg a kairói főparancsnokságot is.13 

Az SOE hozzáállása a magyar kérdéshez kettős volt; az angol nagyiparosok 
nem rettegtek a magyar konkurenciától, amivel ellentétben a szovjet piac nagy 
fenyegetést jelentett a briteknek. A brit politika nem félt emellett egy magyar 
világuralomtól sem, ellentétben azzal a félelemmel, amit Hitler jelentett. Ezért a 
Magyarország iránti engedékenységre mindvégig hajlandóak voltak, ha cserébe 
azt remélhették, hogy Magyarország néhány szabotázsakcióval, ellenállási moz-
galommal és propagandával sietteti Németország vereségét, megrövidíti ezáltal 
a háborút, és majd a háború végén ugyanilyen módon segít visszaszorítani a 
Szovjetuniót.14 

Basil Davidson 1939 novemberében érkezett meg Magyarországra, mint a 
Reuter-ügynökség tudósítója, majd az SIS (Secret Intelligence Service – Titkos 
Hírszerző Szolgálat) „D” Szekció magyar kirendeltségének vezetője lett.15 Meg-

                                                           
11 Magyar–brit titkos tárgyalások 1943-ban, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978. 31.o. 
12 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
167-172. 
13 uo. 172. 
14 IGNOTUS Pál: Az angol titkos hirszerző szolgálatról, ÁBTL 3.2.5. O-8-028. 41-42.o. 
15 JOÓ András: Kállay Miklós külpolitikája, Magyarország és a háborús diplomácia, 1942-
1944, Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 59.o. 
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érkezése után megismerkedett16 Eckhardt Tiborral, Rassay Károllyal, Apponyi 
Györggyel, Khuen-Héderváry Károllyal.17 Összetoborzott egy politikailag színes 
hírszerző és hírterjesztő magyar kört, amibe többek között Kovács Imre, Frey 
András, Pálóczi-Horváth György és Sztankovich Viktor tartozott.18 

Sztankovich Viktor és Pálóczi-Horváth György első nagyobb közös összefogá-
sa a Britanova magyarországi kirendeltségének megalapítása körüli munka volt. 
A Britanova nevű hírügynökséget az SOE 1939-ben alapította, célja az SOE hatás-
körébe tartozó országokban kifejtett legális és féllegális propaganda kifejtése 
volt. Látszólag magánvállalkozás volt, aminek előnye, hogy célravezetőbb propa-
gandát tudott kifejteni anélkül, hogy kompromittálta volna az angol kormányt.19 
Basil Davidson feladata volt a Britanovához szükséges működési és letelepedési 
engedély megszerzése, a kőnyomatos hírügynökség működtetése, illetve műkö-
désének felügyelete. Az engedély megszerzéséhez Pálóczi-Horváth Sztankovich 
Viktort ajánlotta, aki akkor vette el Teleki Pál miniszterelnök unokahúgát felesé-
gül. Sztankovich az engedélyt 1940-ben sikeresen megszerezte, aminek fejében ő 
LETT a Britanova magyarországi kirendeltségének, a Külföldi Híreknek felelős 
szerkesztője, Pálóczi-Horváth pedig időnként írt a lap számára.20 

A Külföldi Hírek jól dolgozott megszűnéséig, olyan híreket tudott adni, ami-
ket a magyar lapok máshonnan nem nagyon tudtak megszerezni. A német hír-
ügynökségek agressziójával szemben az olvasóközönség szinte tüntetőleg vette a 
Külföldi Hírek lapjait, számos magyar lap (például a Magyar Nemzet) előfizetett 
rá információi miatt, és rövidesen képes volt önmagát eltartani.21 Nyílt angol 
propaganda ügynökség volt; politikusoknak, képviselőknek, újságíróknak, üzlet-
embereknek zárt borítékban bizalmas tájékoztatókat küldött szét, amik az SOE 
vonalat propagálták. A lap munkáját Basil Davidson irányította, kiadóhivatali 
igazgatója Thury Levente volt debreceni újságíró, munkatársai Mécs Alajos, Ivor 
Dénes, Tolnay György, Lajta Erika voltak.22 

1941 elején Pálóczi Horváth elvállalta a Külföldi Hírek reggeli turnusának 
szerkesztését, hogy biztosítva legyen Basil Davidsonnal való találkozásának rend-

                                                           
16 Davidson, ismeretségét Edward Howe, régebb óta Magyarországon tartózkodó Times 
tudósítónak köszönhette. Lásd bővebben: ÁBTL. 3. 2. 4. K-1629-1. 295.o. 
17 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
194.o. 
18 IGNOTUS Pál: Az angol titkos hirszerző szolgálatról, ÁBTL 3.2.5. O-8-028. 22.o. 
19 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
168.o. 
20 ÁBTL. 3. 2. 4. K-1629-1. 225.o. 
21 uo. 140-141.o. 
22 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
198-199.o. 
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szeressége,23 és hogy ebben az időszakban legyen a napnak egy olyan szakasza, 
amikor Davidson őt megtalálhatja egy állandó helyen. A Külföldi Hírek reggeli 
turnusát Pálóczi-Horváth egészen emigrálásáig, 1941 áprilisáig vezette.24 

Az SOE politikájának megfelelően Davidson a Külföldi Hírek munkája mellett 
röpirat-tevékenységet is kifejtett; minden irányzatot, réteget és eszközt meg-
próbált felhasználni, így minden irányú és hangnemű röpiratot igénybe vett. A 
röpiratokat különböző ügynökeivel, kapcsolataival íratta meg, majd magyaror-
szági nyomdákban, illetve külföldön nyomtatta ki. A külföldön nyomtatott röpla-
pokat diplomáciai csomagban hozatta be az országba. Azt a benyomást igyeke-
zett kelteni, hogy Magyarországon nagymértékű a németellenesség, ami a társa-
dalom minden rétegére kiterjed.25 

A különböző irányzatú röpiratokat más személyek írták és terjesztették; egy-
egy személy csak egy bizonyos hangú röpirattal foglalkozott.26 Pálóczi-Horváth 
György is írt ilyen röplapokat Davidson számára. Az ötleteket a röpirathoz hol 
Pálóczi-Horváth, hol Davidson adta. Volt, hogy a feladat könnyűnek bizonyult, és 
Pálóczi-Horváth helyben és azonnal írta meg hozzá a szöveget, de a legtöbbször a 
feladat megoldása körülményes volt, és több idő volt szükség a röpirat kidolgo-
zásához.27 

Az általános röpirat tevékenységet jól mutatja be Pálóczi-Horváth György 
egyedi esete. Davidson felszólította Pálóczi-Horváthot, hogy írjon egy olyan röp-
iratot, melynek célja, hogy feszült helyzetet idézzen elő Magyarország és Né-
metország között. Ezeket a röpiratokat Sopronban és környékén fogják terjesz-
teni, és azt a látszatot kell keltenie, hogy a röpiratot Németországból csempész-
ték be.28 A röpiratnak tehát olyan stílusúnak kellett lennie, ami konkrétan né-
metbarát, magyar-ellenes, és érezni lehessen azt, hogy olyan ember munkája, aki 
éveken át tanult magyarul, de nem az anyanyelve.29 A röpiratnak olyan „sikere” 

                                                           
23 ÁBTL. 3. 2. 4. K-1629-1. 225.o. 
24 uo. 145.o. 
25 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
199-200.o. 
26 A felosztás az alábbi volt: Stark /Erős/ János és Katona Jenő – középosztály és 
katolikus. Bálint György – baloldal. Ostenburg Gyula – legitimista. Lásd bővebben: Uo. 
200.o. 
27 ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 142.o. 
28 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
200.o. 
29 A röpirat kezdete: „Ha német a neved közzénk tartozol, ha német volt a neved akkor is 
közénk tartozol, ha ezen a vidéken élt a családod hosszú évek óta, akkor biztosan közzénk 
tartozol. Németnek lenni nagy, szép, kevély dolog…” Lásd bővebben ÁBTL. 3. 2. 4.  K-
1629-1. 142.o. 
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volt, hogy a soproni németbarát egyedek később tovább terjesztették, sokkal 
több röpirat lett lefoglalva, mint amennyit Davidson felügyelete alatt nyomtak.30 

Horvátország 1941. április 10-én kiáltotta ki függetlenségét. Ezzel megtörtént 
a feltétel, amit Magyarország szabott a Jugoszlávia elleni támadáshoz való csat-
lakozásul; Jugoszlávia felbomlása.31 Ezt megelőzően néhány nappal az SOE ma-
gyarországi kirendeltsége távozott az országból. Basil Davidson Sztankovich Vik-
tort feleségével és titkárnőjével Belgrádba küldte azzal az ürüggyel, hogy Sztan-
kovichnak, mint a Britanova kirendeltségi szerkesztőjének egy ilyen eseménynél 
feltétlenül jelen kell lennie. Davidson ekkor felkereste még bizalmas kapcsolatait 
és ügynökeit is, megkérte őket, hogy a háború idejére angol útlevéllel hagyják el 
Magyarországot, és külföldről fejtsenek ki németellenes tevékenységet. Erre 
csak Odeschalchi Káya és Pálóczi-Horváth György vállalkozott,32 utóbbinak az 
volt a benyomása, hogy mivel a német támadás Magyarországon keresztül fog 
lezajlani, meg fog történni Magyarország német megszállása. Pálóczi-Horváth 
vállalkozott arra, hogy emigrálása után magyar nyelvű rádiópropagandát fog 
végezni.33 

Basil Davidson április 3-án hagyta el az országot. Mivel Pálóczi-Horváthnak 
eddig nem sikerült elintézni az angol útlevelet, az ő elutazása késett. Angol útle-
vele George Peter Howard névre szólt; eredeti nevével a monogram stimmelt, ez 
volt közel-keleti tartózkodása alatt az SOE fedőneve. Április 5-én hagyta el Ma-
gyarországot. Belgrádban nem sikerült Basil Davidsont megtalálnia, úgyhogy egy 
Russel Hill nevű amerikai tudósító autóján utazott tovább dél felé. Pálóczi-
Horváth György részletezi a Belgrádból történő menekülését: „Belgrádból min-
denki menekülni akart, minden alkalmatosságért iszonyatos volt a tülekedés. […] 
Egész Észak-Jugoszlávia vonult dél felé. Belgrádon kívül feketéllettek az ország-
utak, s a többi utak, sőt a köztük lévő földek és rétek menekülők tíz és százezrei-
től.”34 

Pálóczi-Horváth Vranjicában találkozott ismét Davidsonnal, onnan 6-7 napig 
tartott a menekülés Kotor felé.35 Pálóczi-Horváth megemlékezése a menekülés-
ről: „A hegyesvidékeken még hó volt, az országutak, hegyi utak össze voltak 
bombázva, nagyon sokszor megakadtunk órákra, gyakran a mi autónkat kellett 
kiásni, vagy a mi autónk előtt kellett az utat járhatóvá tenni. […] A menekülés 
közben nem lehetett pontosan tudni, merre tanácsos indulni, nem lehetett tudni, 

                                                           
30 uo. 204.o. 
31 CORNELIUS, Deborah S.: Kutyaszorítóban, Magyarország és a második világháború, Rubi-
con-könyvek, 2015. 
32 Pálóczi-Horváth György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
204-205.o. 
33 ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 145.o. 
34 uo. 145-149.o. 
35 uo. 145-149.o. 
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milyen a helyzet Horvátországban, milyen gyorsan vonulnak előre, illetve hol 
támadnak […]. Mi csak azt láttuk, hogy a jugoszláv hadsereg fejvesztettem kava-
rog, teljes dezorganizációban…”36 Davidson, a belgrádi angol követség és az SOE 
kirendeltségi tisztek nagyobb csoportja Kotorban maradt. Diplomáciai irataik 
miatt diplomáciai mentességet élveztek, ezért kevésbé voltak kitéve veszélynek, 
mint a társaság másik fele, így, hogy biztos mindenki kimenekülhessen, ők hát-
ramaradtak. Olasz fogságba kerültek, mivel a számukra megígért tengeralattjáró 
és hajó tájékoztatás hiányában másik helyre és később érkezett meg.37 A társa-
ság másik fele, köztük Pálóczi-Horváth György is, idejében ment tovább egy ha-
jón Athénba.38 

Mire Pálóczi-Horváth Athénba érkezett, az angolok kiszorultak a térségből, 
és megindult onnan is az általános menekülés: „Az athéni angol követségen nagy 
zűrzavar, általános csomagolás folyt, az egész városban látszott, de a követségen 
még inkább, hogy az angolok csatát vesztettek, s a kiürítés inkább órák, mint 
napok kérdése.”39 Athénban tudta meg Pálóczi-Horváth György, hogy Sztanko-
vich Viktor, felesége és Lajta Erika már korábban megérkeztek Athénba és idő-
ben indultak tovább, Kairóban fognak tartózkodni.40 Így folytatta útját Pálóczi-
Horváth Egyiptom felé.41 

Az utazásról részletesen ír Pálóczi-Horváth György.42 Odeschalchi Káya Dub-
rovnikban bombatámadás áldozata lett. Velük együtt menekült dél felé a belgrá-
di angol követség, a romániai, bulgáriai és magyarországi SOE kirendeltség és a 
jugoszláv kormány is.43 

Egyiptomban sikerült Pálóczi-Horváthnak megtalálnia Sztankovichékat, 
ugyanabban a szállodában szállt meg. Nagy volt az idegeskedés, az általános ka-
varodásban nem találták azokat az SOE tiszteket, akikhez tartoztak, és saját fel-
szerelésük sem volt időjáráshoz illő: Pálóczi-Horváth például téli kabátban és téli 
cipőben volt a trópusi hőségben, amin természetesen meglátszott a 3 hetes me-

                                                           
36 uo. 146.o. 
37 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
205.o.  
38 Bővebben arról, hogy kerülhetett fel a hajóra, Pálóczi-Horváth így ír: „Ekkor történt, 
hogy a hidroplánok parancsnoka kijelentette, ő csak embereket ment, poggyászt nem, 
ezért több hely van a hidroplánokon, azok különben is háborús állapotban vannak, min-
den belső dísz, huzat, faülés, stb. hiányzik róluk.” ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 148.o. 
39 uo. 148.o. 
40 uo. 226.o. 
41 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
205. 
42 ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 145-149.o. 
43 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
205.o. 
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nekülés.44 Pálóczi-Horváth a rádiózás előtt újságírással foglalkozott Egyiptom-
ban, különböző lapoknak írt beszámolókat szemtanúként a Belgrádot ért bombá-
zásról, a jugoszláv hadjáratról, a menekülésről. Az ezzel keresett pénzzel saját 
felszerelését lecserélte, trópusi felszerelést vett.45 

 
Fekete rádióadó 
 
Fekete rádióadónak nevezzük az olyan rádióadásokat, amelyek háború alatt tit-
kos körülmények között működtek, céljuk pedig propaganda továbbítása volt az 
adott célország felé; például egy adott rezsim megdöntésének elősegítése, né-
metellenes érzések felerősítése. A fekete rádióadónál dolgozó munkatársak 
igyekeztek olyan benyomást kelteni, hogy az adott célország területén tartóz-
kodnak és az ottani ellenálló-csoportok tartják fent őket,46 emiatt szükséges 
volt, hogy a bemondó minél inkább hiteles képet adjon a célország helyzetéről, 
belpolitikájáról, amit az adó munkatársai megfelelő híranyag beszerzésével (pél-
dául hetilapok olvasásával, vagy a célország egy-egy rádióállomásának hallgatá-
sával) értek el.47 

A legfontosabb feladat a rádió megalapítását követően az, hogy felhívják a 
figyelmét annak a közönségnek, amelyikhez szólni kívánnak, és amelyik a célor-
szág területén tartózkodik. A rádióadók számoltak azzal, hogy a hallgató rádió-
hallgatás során véletlen bukkan rá az adóra, emiatt az adók többször mondták be 
a rádióállomás nevét és hullámhosszát a műsor ideje alatt, mint egy átlagos rá-
dióállomás. Ebben az esetben a hallgató továbbíthatta ismerőseinek, barátainak 
a rádióállomás nevét, és így kisebb körben terjedhetett a rádió híre. Sikeresebb 
ön-propagandát jelentett az, hogy az SOE kirendeltségek a helyi magyar kolóni-
ákban (Stockholmban, Lisszabonban és Isztambulban) elterjesztették a rádióál-
lomás hírét, és a kiérkező személyektől megkérdezték, mennyire hallgatják Ma-
gyarországon ezeket az adókat. A legnagyobb siker pedig az volt, amikor Ma-
gyarországon a sajtóban támadást indítottak a titkos adó ellen, hiszen megne-

                                                           
44 ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 149.o. 
45 uo. 226.o. 
46 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
217.o. 
47 Német „tehetségtelenséget” ebből a szempontból lásd, Ignotus Pál: Az angol titkos 
hirszerző szolgálatról. ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 65-67. A németeknek is voltak Nagy-
Britannia területén fekete adóik, amik rossz hírszerzésről tettek tanúbizonyságot. Az 
angolok ezeket a fekete adókat figyelték abból a célból, hogy a németek mennyit tudnak, 
és honnan származnak az értesülések. 
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vezték a rádióállomást, így nagyobb célközönséget ért el a sajtó által. Ez azonban 
csak bizonyos fokú ismeretség után következhetett be.48 

Magyarország felé angol részről két-három fekete adót tartottak fent. A tit-
kos adókat minden esetben kint élő, beszervezett magyarok vezették. Az egyik 
ilyen adó Oxford közeléből sugárzott Buday György49 vezetésével, hétvégenként 
Petőfi Rádió néven.50 Haifa közeléből 1941 júniusában indult meg a sugárzás 
Szabad Magyar Rádió néven, amit Sztankovich Viktor és Pálóczi-Horváth György 
vezetett. Később belső széthúzás miatt a rádióállomás kettévált, Pálóczi-Horváth 
vezette a Magyar Nép Adóját, Sztankovich pedig a Független Demokrata Ma-
gyarországot.51 De miért Haifa volt a legjobb választás az SOE részére a Magyar-
ország felé sugárzandó rádióadó tekintetében? Eredetileg az SOE úgy tervezte, 
hogy a titkos rádióállomások Görögországból működtek volna, ami minden 
szempontból előnyösebb választás lett volna, mint a Közel-Kelet. Azonban a si-
kertelen görögországi angol hadjárat után áthelyezték a rádió-propagandát a 
Közel-Keletre. 1939-1942 között az SOE-nak Londonban és Kairóban voltak pro-
paganda-főosztályaik, amelyek alá a rádió-propaganda is tartozott. A rádióállo-
mások helyén, Közel-Keleten Palesztinában voltak a végrehajtó kirendeltségek, 
ahol a rádióadások szövegét megírták és bemondták. Ezeken a kirendeltségeken 
voltak az országszekciók is, amelyeken egy-egy angol tiszt irányítása alatt intéz-
ték a szerkesztők, a bemondók és az írók a rádió-adásokat saját hazájuk felé.52 

 
A haifai titkos adó létrehozása 
 
Basil Davidson 1940 második felében azt az utasítást kapta Londonból, hogy 
szemelje ki a megfelelő embereket arra az esetre, ha Magyarország német meg-
szállás alá kerülne, vagy ellenséges területté válna. Erre a célra Davidson Békeffi 
Lászlót, 53  Pálóczi-Horváth Györgyöt, Stark Jánost 54  és Sztankovich Viktort 55 

                                                           
48 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
217-218.o. 
49 Buday György fametsző művész, a háború után Londonba emigrált, ahol a Londoni 
Magyar Intézet igazgatója lesz. Lásd bővebben: ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 217. 242.o. 
50 Ignotus Pál: Az angol titkos hirszerző szolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 68-69. 
51 ÁBTL. 3. 2. 4. K-1629-1. 151.o. 
52 PÁLÓCZI-HORVÁT György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
211.o. 
53 Konferanszié, komikus. 
54 Újságíró, szoros kapcsolatot tartott fent Davidsonnal. A háború után Londonba emi-
grált, ahol politikai témájú cikkeket írt a BBC-nek. Lásd bővebben: ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-
1. 67.o. 
55 Újságíró, az I. világháború előtt a Pester Lloyd londoni tudósítója. 1941-ben emigrál, 
1944-től a BBC munkatársa. Uo. 38.o. 
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szemelte ki. A kiszemeltek közül Pálóczi-Horváth és Sztankovich Viktor (illetve 
titkárnője, Lajta Erika) érkeztek ki 1941 végén Egyiptomba.56 William Bailey alez-
redes adta ki feladatként Pálóczi-Horváthnak és Sztakovichnak, hogy dolgozzák ki 
elgondolásukat a rádióállomással kapcsolatban, amelyek közül Sztankovich ter-
vezete tetszett jobban konzervatív jellege miatt az SOE-nak. Májusban indultak 
meg Jeruzsálemben az előkészületek a rádió-adó elindulásához; Pálóczi-Horváth 
és Sztankovich próbálták a budapesti rádiót hallgatni, és kérték a minél frissebb 
magyar újságok beszerzését, illetve megkezdték az első adások szövegének meg-
írását. Június első napjaiban költöztek le Haifába.57 

A haifai kikötőnegyed feletti Kármel-hegy oldalában egy ház hatodik emele-
tén volt a rádió berendezés és a stúdió, a ház lapos tetején pedig a lefektetett 
antenna. Az állomás 6-11 kilowattal sugárzott, Magyarországon gyakran tisztán 
lehetett venni.58 Ebből a stúdióból folytak a francia, arab (magát a stúdiót az 
utóbbi kettő miatt létesítették),59 perzsa, bolgár, magyar, görög, szerb és román 
adások. A rádióadónak minél nagyobb titokban kellett működnie, még a haifai 
rendőrség sem tudhatott azok működéséről. Ezt a feladatot mindössze néhány 
hónapig sikerült teljesíteni.60 

1941 júniusában indultak meg a Szabad Magyar Rádió adásai, amelyek napi 
30-40 perces műsorokat jelentettek, este 9 óra tájékán. Mivel az állomás rövid-
hullámon dolgozott (42 m hullámhosszon)61, és nagy volt a távolság, nem volt 
túlságosan hatékony; csak elsőosztályú, rövidhullámú vételre alkalmas rádióval 
lehetett az adásokat fogni. Az adásokat Pálóczi-Horváth és Sztankovich írták 
meg, olvasták be, Lajta Erika pedig a szekció titkárnője volt, aki lehallgatta és 
lejegyezte a BBC napi hírközléseit, a palesztinai és a budapesti rádió híradásait. 
Ezekkel a szövegekkel, illetve a Reuter-jelentések alapján állította össze Sztanko-
vich és Pálóczi-Horváth a napi híranyagot és a kommentárokat. Emellett a szek-
ció megkapta Isztambulból a magyar sajtószemlét, és késve a magyar heti- és 
napilapokat (előfordult, hogy a hetilapok 3 héttel megjelenésük után jutottak el 
a szekcióhoz).62 

Kezdetben a rádióadások SOE ellenőrzése lazán folyt; a szekció néha kapott 
általános, néha specifikus utasításokat Kairóból, Jeruzsálemből, de Haifában nem 
volt SOE angol tiszt, aki előzőleg naponta ellenőrizte volna az adások tartalmát. A 

                                                           
56 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
211-212.o. 
57 ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 149-151.o. 
58 uo. 151.o. 
59 PÁLÓCZI-HORVÁTH György: Angol Hirszerzés a II. világháboru alatt, ÁBTL 4. 1. A – 3143. 
73.o. 
60 PÁLÓCZI-HORVÁTH tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 213. 
61 ÁBTL. 3. 1. 9. V-145172. 18.o. 
62 PÁLÓCZI-HORVÁTH tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 214. 
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szekció naponta fordította le saját adásának szövegét angolra és küldte el két 
példányban Jeruzsálembe utólagos ellenőrzés céljából, ahonnan egy példányt 
tovább küldtek Kairóba, a propaganda főosztályra.63 Az utólagos ellenőrzés egé-
szen 1941 októberéig tartott, az SOE számára elegendő volt, ha a Reuter hírek 
közlését a szekció csak megemlítette, illetve a színes részeknél is csak a tartalmat 
ismertette.64 

 
A rádió átköltöztetése Jeruzsálembe és további sorsa 
 
1941 áprilisa és augusztusa között Basil Davidson kalandos utat járt be. Miután 
Pálóczi-Horváthnak sikerült Kotorból tovább utaznia, az olaszok az ott rekedt 
angol társaságot, akiknek diplomáciai útlevelük volt, és ezért mentességet kellett 
volna élvezniük, az olaszok elfogták. Kotorból előbb Albániába, majd Közép-
Olaszországba vitték, és innen eresztették haza őket. Davidson augusztusban, 
útban Isztambul felé, megnézte Haifában, hogyan dolgozik a szekció a rádióállo-
máson. Ekkor említette meg Pálóczi-Horváthnak, hogy „kölcsön fogja kérni” őt 
egy isztambuli munkára. Ez októberben meg is történt, Isztambulban Pálóczi-
Horváthnak sajtószemléket és helyzet-kiértékeléseket kellett készítenie magyar 
újságok alapján. A lapok alapján Pálóczi-Horváth a rádióadások szövegét is meg-
írta, amit egy futár Haifában leadott. Isztambulban történt meg Tábori György65 
beszervezése, amikor Pálóczi-Horváth elutazott Jeruzsálembe, ő Davidson mel-
lett maradt, megírta a sajtószemléket és a rádióadások egy részét, amit elküldött 
a titkos adónak. 66 

Mialatt Pálóczi-Horváth Isztambulban tartózkodott, a haifai állomást felszá-
molták és áttelepítették Jeruzsálembe az adó gyengesége miatt. A város 700-800 
méternyi átlagmagasságban fekszik, a palesztinai rádióállomás nagyobb teljesít-
ményű felszerelésével, amit a titkos adó rendelkezésére bocsátottak, így kön--
nyebben fogható adásokat lehetett sugározni. Az adások ellenőrzése, a szekciók 
adminisztrálása megoldhatóbb volt a jeruzsálemi központban, mint Haifában. A 
jeruzsálemi rádió-kirendeltség parancsnoka Kendall őrnagy lett,67 és 1941 nov-
emberétől lépett életbe az adások előzetes ellenőrzése. Az angol szerkesztők 
ellenőrizték az adások anyagát, amit a beolvasás előtt kellett lefordítani angol 
nyelvre. A végső ellenőrzés a parancsnoké volt, és ezen kívül egy-egy példányt el 

                                                           
63 uo. 215.o. 
64 ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 152.o. 
65 A II. világháború után a BBC-nél dolgozott, majd 1947-ben az Amerikai Egyesült 
Államokba emigrált forgatókönyvíróként. Lásd Uo. 180.o. 
66 uo. 152-153.o. 
67 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
215-216.o. 
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kellett küldeni Kairóba, illetve Londonba.68 Az új rendszer és ellenőrzés miatt a 
munka kevésbé volt hatékony; többet kellett adminisztrálni, bejelenteni, tár-
gyalni előzetesen, ezért Pálóczi-Horváth a munka megosztásának érdekében 
Isztambulból elkérte Tábori Györgyöt segéderőnek.69 

1941 novemberében a Sztankovich Viktor és Pálóczi-Horváth György közötti 
széthúzás odáig fajult, hogy a Szabad Magyar Rádió kettévált. Kettejük között a 
nézeteltérés politikai jellegű volt; Pálóczi-Horváth saját elmondása szerint Sztan-
kovich adása konzervatív, míg saját adása marxista jellegű volt. Sztankovich ve-
zette innentől kezdve a Független Demokrata Magyarország állomást, Pálóczi-
Horváth pedig a Magyar Nép Adóját.70 A Független Demokrata Magyarország 
feladata a német-ellenes felső-, illetve középosztály elérése és meggyőzése volt 
olyan hangnemben, ami nem hat riasztóan Bethlen István híveire, a legitimisták-
ra, a kisgazdákra és a liberálisokra. A Magyar Nép Adójának feladata pedig a bal-
oldal és a nem kommunista-ellenes elemek elérése volt. Mindkét állomás alap-
vető feladata volt továbbá, hogy azt a benyomást érje el hallgatói között, hogy 
Magyarországról sugároznak, és az állomást egy ellenálló csoport tartja fent.71  

Pálóczi-Horváth Györgyöt 1942 februárjában az SOE Teheránba küldte abból 
a célból, hogy az ottani magyar kolóniát felmérje, és ejtőernyősöket toboroz-
zon,72 majd Basil Davidson kérésére Isztambulba utazott sajtószemléket és hely-
zet-kiértékeléseket készíteni.73 Ezalatt, márciusban a Magyar Nép Adójának ve-
zetését rövid betanulási időszak után Tábori György vette át, bemondónak és 
kisegítő személyzetnek pedig helybeli magyarokat szerződtettek.74 Általában 
ezek helyiek voltak túlnyomó többségben, akiknek ez főleg munkahely volt, emi-
att soha nem szálltak szembe Kendall őrnaggyal ideológiai okokból.75 

1942 nyarán kezdődtek meg az előkészületek arra vonatkozóan, hogy a PWE 
(Political Warfare Executive – Politikai Hadviselés Igazgatósága) átvegye a propa-
gandát az SOE-től.76 A PWE-t a Foreign Office, a Ministry of Information és a 

                                                           
68 ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 245.o. 
69 uo. 153.o. 
70 uo. 204.o. 
71 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
216.o. 
72 ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 289.o. 
73 uo. 227.o. 
74 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
221.o. 
75 ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 245.o. 
76 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
221.o. 
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Ministry of Economic Warfare felügyelte.77 A PWE intézte minden titkos típusú 
propaganda irányítását, ebbe természetesen beletartozott az is, amelyért Anglia 
nem óhajtott felelősséget vállalni. A szervezet megtervezte a propaganda hadjá-
ratokat, megíratta az ellenséges országokba becsempészett röpcédulákat, intéz-
te az úgynevezett „szájpropagandát”, és a semleges országokban befolyásolta a 
semleges országok sajtóját.78 

Ahogy a PWE átvette a propagandát a SOE-től, megindult a jeruzsálemi állo-
más felszámolása, miután arra a következtetésre jutottak a PWE-nél, hogy azt 
nem érdemes fenntartani, mert a palesztinai rádió rövidhullámú adójával felsze-
relve sem eredményes a rádió, mert nem elég erős a sugárzás. A személyzetet 
átvették, a helyben szerződtetett munkaerőt elbocsátották, a többieket pedig 
Londonba küldték. Így került Sztankovich Viktor, Lajta Erika és Tábori György 
1943 végén Londonba.79 

Pálóczi-Horváth 1942 májusától Kairóban tartózkodott, ott írta meg a rádió-
adásokat, amiket aztán továbbítottak Jeruzsálembe Tábori Györgyhöz. Itt Kairó-
ban, Rommel közeledésének hírére, megkezdték a város kiürítését; a nőket, a 
gyerekeket, a politikailag nem fontos személyeket elküldték. Pálóczi-Horváth 
kalandos út után Dél-Afrikába került, Cape Townba, ahol „további utasításig” ott 
kellett maradnia. Mire visszaérkezett Kairóba, a közel-keleti titkos rádióállomást 
felszámolták.80 

 
Az adások tartalma 
 
A Magyar Nép Adójának adása este 19 órakor,81 míg a Független Demokrata 
Magyarország adása délután 15 órakor82 kezdődött Magyarországon, és mind a 
két adás 30-40 percnyi időtartamú volt. A függetlenség látszatát kellett fenntar-
taniuk, hogy a propaganda sikeres legyen, és úgy látszódjon, valahonnan Ma-
gyarországról sugárzik, és egy ellenálló csoport tartja fent. Ezért nem folytathat-

                                                           
77 David STAFFORD: Britain and European Resitance, 1940-1945., Routledge, Tay-
lor&Francis Group, London and New York, 2006. 67.o. 
78 PÁLÓCZI-HORVÁTH György: Angol Hirszerzés a II. világháboru alatt, ÁBTL 4. 1. A – 3143. 
44.o.  
79 PÁLÓCZI-HORVÁTH György tanulmánya az angol titkosszolgálatról, ÁBTL 3. 2. 5. O-8-028. 
221.o. 
80 ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 155. 227.o. 
81 Magyar Nemzeti Levéltár, K szekció: Magyar Távirati Iroda, Rádiófigyelő, 1942. március 
19. (letöltve az MTI archívumáról. http://archiv1920-
1944.mti.hu/Pages/PDFSearch.aspx?Pmd=1) 
82 Lásd melléklet 
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tak nyíltan angolbarát-propagandát, így időnként egyes angol jelenségeket meg 
is bíráltak.83 

Hogy a rádió „valahonnan Magyarországról” sugárzik, azt részben a szerkesz-
tők helyismeretével próbálták megoldani. De természetesen a budapesti rádiók 
adásait lehallgatták és lejegyezték, amiből sok mindent meg lehetett tudni, és 
sok mindenre lehetett következtetni. Illetve rendszeres lapszemlét közöltek Ma-
gyarországról este 7 óra tájban, ami lehetővé tette, hogy az este 9 órai adásban a 
budapesti lapokkal vitába szálljanak; ezt meg lehetett úgy fogalmazni, hogy azt a 
látszatot keltse, hogy a rádióállomás szerkesztői valóban kézben tartották az 
aznapi lapokat. Illetve repülőgépeken este érkeztek olyan utasok, akik még dél-
előtt Budapesten voltak, és nemcsak az aznapi újságot hozták magukkal, hanem 
apró helyszíni értesüléseket is (például, hogy milyen volt az aznap délelőtti idő 
Budapesten). Így utalni lehetett olyan jelenségekre, amelyeket csak olyan valaki 
tudhatott, aki aznap valóban Budapesten, illetve Magyarországon tartózkodott.84 

Az adó nyelvi stílusa, beolvasási módja és hanghordozása is különbözött a 
budapesti rádióktól; a fekete rádiók egyik feladata ugyanis, hogy a hallgatóban 
azt az érzetet keltse, most valami nagyon izgalmasat, rejtélyeset hall. Egyes mű-
sorszámok összeállításánál nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy egy-egy műsor-
szám ne tartson tovább 4-5 percnél, és minden műsorszám előtt bemondták az 
állomás nevét és hullámhosszát. Közben figyelmeztették a hallgatót, hogy rádió-
ját ne hangosítsa fel túlságosan, nehogy a szomszéd, vagy bárki más meghallhas-
sa és feljelentse őt.85 

Az adásokra jellemző, hogy egy részüket zavarás miatt nem sikerült befogni, 
emiatt hiányosak voltak. Az adások a napi eseményeket ismertették, kommen-
tálták, felhívásokat és cikkeket olvastak be, amellyel általános propagandát fej-

                                                           
83 PÁLÓCZI-HORVÁTH György: Angol Hirszerzés a II. világháború alatt, ÁBTL 4. 1. A – 3143. 
75. Pálóczi-Horváth így emlékszik vissza egy tényleges esetre: „Isztambuli utam előtt, 
1941. augusztus 25-én Churchill mondott egy beszédet, amelyben a magyar, román, bol-
gár, stb. nép háborús bűnösségéről beszélt. Akkoriban még csak utólagos ellenőrzés volt, 
és én beolvastam egy kommentárt, amelynek körülbelül ez volt a vonala: a magyar nép 
rádióállomása természetesen a Szövetségesek mielőbbi győzelmét kívánja, és híve a 
Szövetségeseknek, de ez nem azt jelenti, hogy kritikátlanul szemléli a dolgokat… Churchill 
mondta például ezt, és ezt a beszédet. Erre nekünk az a megjegyzésünk, hogy Churchill 
nagyszerű hadvezér, de fene rossz politikus. Most olyanról beszélt, amihez nem ért, 
elvakítja reakciós elfogultsága, stb. Ebből nagy ribillió lett, Bailey le akart váltatni, inter-
náltatni, stb., de Harmernak az volt a véleménye, hogy ezzel csak hihetőbb a propaganda. 
Az ügyet felterjesztették Londonba, s aztán elaludt.” Lásd: ÁBTL. 3. 2. 4.  K-1629-1. 
153.o. 
84 PÁLÓCZI-HORVÁTH György: Angol Hirszerzés a II. világháboru alatt, ÁBTL 4. 1. A – 3143. 
75.o. 
85 Uo. 75-76.o. 
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tettek ki a németbarátok ellen, szabotázsra ösztönözték ellenlábasaikat, és min-
dent elkövettek annak a meggyőződésnek elhitetéséért, hogy Németország nem 
nyerheti meg a háborút.86 A szövegekből kitűnik a németellenesség, a Független 
Demokrata Magyarország egyik adásának legfőbb üzenete a Kállay-kormányhoz; 
a magyar honvédek visszahívása, hogy megvédjék az országot az igazi ellenség-
től, a németektől. Németországtól érkezik ugyanis az igazi veszély, hogy meg-
szállja Magyarországot: „Igazi ellenségünk egy van: a német. A német most el-
nyeléssel fenyeget bennünket.”87 Hogy a nemzetnek bebizonyítsa, Magyarorszá-
gon kell teljesítenie a honvédségnek az igazi feladatát, a nemzet számára fontos 
terület elvesztésének veszélyével fenyeget, és ezzel egy régi ellenség ellen buz-
dít, Románia ellen. Hiszen a második bécsi döntéssel Magyarországhoz került 
Erdély az ország számára a revízió részleges beteljesedését jelentette, a régi Ma-
gyarország feltámadását, ebből kifolyólag az öröm felette érthető volt. Ennek 
elvesztésének veszélyével fenyeget a rádióadás: „[…] Erdély felszabadításának 
ügye sincs még befejezve. /zavarás/ […] Magyar honvédek! Magyar polgárok! Ne 
engedjétek a magyarságtól ellopni drága kincsét! Itthon a helyetek, hogy meg-
védjétek a magyar nép melegen dobogó szívét: Erdélyt!”88 Erdély elvesztése 
Románia győzelmével egyenlő; ezzel is a német-ellenességet igyekszik feltüzelni. 
Hiszen, ha Románia jobban elégíti ki a német igényeket, akkor félő, hogy Német-
ország visszaadja neki Erdélyt jutalmul. A magyar-román ellenségeskedést ebből 
a szempontból a németek végig ügyesen kihasználták.89 

A haifai, majd jeruzsálemi rádiózás két fontos szereplője, Pálóczi-Horváth 
György és Sztankovich Viktor további sorsának felületes áttekintése elengedhe-
tetlen. Sztankovich Viktor a II. világháborút követően nem tért haza Magyaror-
szágra, hanem 1943-ban Londonban települt le, ahol először a Foreign Office, 
majd pedig a BBC munkatársa lett. Hosszú életútját követően 1961-től a NATO 
rádióbemondója és szerkesztője, végül az Európai Szabad Magyar Kongresszus 
alelnöke, majd elnöke lett. Pálóczi-Horváth György a II. világháborút követően, 
1947-ben a rezsim hívására hazatért Magyarországra, ahol a Tovább c. folyóirat 
szerkesztője lett. 1949-ben koholt vádak alapján letartóztatják, ahol a börtönben 
megírta a szovjetek részére az angol titkosszolgálatról szóló munkáját. 1954-ben 
rehabilitálták, és 1956 végén elhagyta Magyarországot, és Londonban telepedett 
le. 

Az angolok által indított fekete rádióadások sugárzása Magyarország felé a 
történelem alakulásában nem rendelkezett különösebben nagyobb befolyással. 

                                                           
86 Uo. 75.o. 
87 Lásd melléklet 
88 Lásd melléklet 
89 Lásd erre vonatkozóan a Wilhelmstrasse és Magyarország, német diplomáciai iratok 
Magyarországról, 1933-1944. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1968. Ide vonatkozó részeit. 
Például: 497. sz. irat, 671., 498. sz. irat, 671-672., 498-1. sz. irat, 672-673.o. 
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Mivel az adásokat csak egy bizonyos eszközön keresztül lehetett befogni, így a 
célközönség meglehetősen leszűkült volt, hatásuk nem bizonyított; valószínűsít-
hető, hogy bizonyos fokú németellenes, angolszász szimpatizáns érzelem elter-
jesztésében fontos szerepe volt, amivel lényegében az angol propaganda célját 
beteljesítette. 

 
*** 

 
Melléklet 
 
Magyar Távirati Iroda, Rádiófigyelő 
 
1942. október 21. 18 óra 15 perc 
 
5. szám 
 
kr/kr 32. A FÜGGETLEN DEMOKRATA MAGYARORSZÁG 15 órai adásából: 
 
A magyarok büszkén vallhatják magukat Árpád fiainak. A magyarság Európában 
való érkezésekor nem oly alamuszin sompolygott, mint az oláh, hanem játékosan 
dalolva /zavarás/ 
 
Az átkozott Habsburg uralom mérgezte meg a magyar népet! De mi 400 eszten-
dő egy nemzet életében? A Habsburg házzal való rosszul sikerült házasságnak 
vége! A magyar nemzet újra visszanyerte szabadságát, de a szabad magyar haza-
árulói megint láncot akarnak kötni a magyar nemzet kezére: a nácikkal akarják 
összeházasítani. Bízunk azonban abban, hogy a magyar nemzet egységes erőfe-
szítéssel el fogja kergetni a hazaárulókat. /Zavarás./ 
 
Hát csak próbálják meg! Most nem fogják készületlenül találni nemzetünket, 
most is megvédjük magunkat. S jaj, ha egyszer a magyar nemzet ráébred a 
/fenyegető/ Erdélyre törő/ veszélyre! 
 
A Horthy-Kállay-kormány okosabban tenné, ha az elkorcsosodott oláhokat 
/zavar/ A Kállay-kormánynak volna kötelessége, hogy a magyar nép lelkesedését 
helyes irányba terelje. Azt a lelkesedést, azt az akaratot, amit minden magyar 
szent kötelességének tart, hogy megvédje a hazai rögöt [hazai földet – H. D. D.], 
inkább természetes útján igyekeznek levezetni. Magától értetődő, természetes 
dolog: megvédeni a hazát a külső ellenségekkel szemben. 
 
Igazi ellenségünk egy van: a német. A német most elnyeléssel fenyeget bennün-
ket. Oláh csatlósaik még szörnyűbbre készülnek. Az ellenük irányuló utálatot még 
a magyar náci csatlósok se merik tagadni. /zavarás/ 
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Miért nem engedik szabadjára a magyar nép egészséges ösztönét: a magyar nép 
tudja, érzi, hogy nem szabad többé a kulturális inváziót megengedni, s Erdély 
felszabadításának ügye sincs még befejezve. /zavarás/ 
 
Bizonyítsák be, hogy a magyar szabadságnak méltó letéteményesei. Ha látja a 
magyar nemzet, és látnia kell, hogy mai urai nem tudják a rájuk bízott feladato-
kat teljesíteni, rázza le a jmot [valószínűleg hámot – H. D. D.] magáról. 
Magyar honvédek! Magyar polgárok! Ne engedjétek a magyarságtól ellopni drá-
ga kincsét! Itthon a helyetek, hogy megvédjétek a magyar nép melegen dobogó 
szívét: Erdélyt!90 

                                                           
90 Magyar Nemzeti Levéltár, K szekció: Magyar Távirati Iroda, Rádiófigyelő, 1942. október 
21. (letöltve az MTI archívumából: http://archiv1920-
1944.mti.hu/Pages/PDFSearch.aspx?Pmd=1) 
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 Összeesküvés a Csepel-szigeten, a lórévi szerbek, mint nem-
zetbiztonsági kockázat a két világháború között 

Tarján G. Gábor1 
 

Absztrakt: A két világháború között az utódállamokhoz köthető magyarországi nemzeti-
ségek körében hatott az anyaországból irányított nacionalizmus. Így volt ez a szinte telje-
sen szerbek által lakott Lórév lakossága körében is, akik közül többen próbáltak meg 
optálni legálisan és illegálisan. Nemcsak magyarok és szerbek között alakult ki ellentét, 
hanem a szerbeken belül is az anyaországhoz húzók és a Magyarországhoz hűségesek 
között is. Lényegtelennek tűnő apró ügyek mérgezték a közösség légkörét, de ezt annyira 
súlyosnak ítélték meg a közigazgatásban, hogy a rendőrség és csendőrség is magas szin-
ten foglalkozott vele. 
 
Kulcsszavak: szerb bevándorlások, külpolitika, lórévi szerbek, optálás, nacionalizmus, 
ortodox egyház, rendőrség és csendőrség,  
 
Abstract: Between the two world wars, nationalisms linked to the successor states in 
Hungary were influenced by nationalism directed at the motherland. This was the case 
with the people of Lórév, who were almost completely Serbs, many of whom tried to opt 
out legally and illegally. There was not only conflict between the Hungarians and the 
Serbs, but also the Serbs within the Serbs and the faithful to Hungary. Small, seemingly 
tiny things poisoned the atmosphere of the community, but it was considered so serious 
in the administration that police and gendarmerie had dealt with it at a high level. 
 
Keywords: Serbian immigrants, foreign policy, Serbs from Lórév, optin (nationality 
change), nationalism, Orthodox Church, police and gendarmerie, 

                                                           
1 Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, egyetemi docens, ORCID 
azonosító: 0000-0003-2780-452X 
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Szerb bevándorlások Magyarországra 
 

A szerbek a 12. században kerültek kapcsolatba a magyarokkal, amikor II. (Vak) 
Béla feleségül vette I. Uros szerb nagyzsupán lányát, Jelenát (Ilona). Az uralkodó 
feleségének ajándékozta Csepel-szigetet, ahol Ilona szerb szolgáit telepítette le. 
Az 1389. június 15-i rigómezei csatában Szerbia elvesztette függetlenségét, s 
ennek következtében a szerbek – valamint a bunyevácok – a fél évezredes török 
megszállás alatt több hullámban menekültek a Magyar Királyság területére. 
Megkezdődött a 18. századig tartó „nagy szerb kivándorlás”, szerbül: „Velika 
seoba Srba”, amit a szerb történetírás szimbolikus jelentőségűnek tart. I. Ulászló 
király a 15. század első felében telepített Csepel-szigetre, a mai Ráckevére, (Ló-
rév „szomszédja”) szerbeket. 1428-ban a branicsevói és galambóci várak elvesz-
tése után újabb nagyszámú szerb menekült érkezett Magyarországra és részben 
Szentendrén telepedtek le.  

Miután 1459-ben elesett Szendrő és ezzel Szerbia, Brankovics István és Bran-
kovics Vuk vezetésével a Bácskába, Csongrádba, a Szerémségbe, Temes várme-
gyébe és Kevébe újabb szerb bevándorlók érkeztek. „A spontán és szervezett 
betelepedést tovább ösztönözte, hogy 1481-ben Mátyás felmentette a rácokat a 
katolikus egyháznak fizetendő adó alól. Minden bizonnyal ennek is szerepe lehe-
tett abban, hogy a király egyik levele szerint 1479 és 1483 között több mint 200 
000 szerb költözött az ország területére. Az újabb kutatások ezt a számadatot 
némileg túlzásnak tartják, s a 200 000 főt a mohácsi csatát megelőzően a teljes 
magyarországi szerb népességre vonatkoztatják.”2 

A 16. században Bács megyét összefüggő szerb településhálózat fedte le, és 
ez elmondható a Szerémségi területekről, a Tisza – Maros közéről és az Erdélyi 
Fejedelemség és Szlavónia között fekvő területekre is.3 1570-ben a szerb ter-
jeszkedés kiterjedt még Maros jobbparti részére is. Emellett a törökök minden 
módon támogatták a szerbek megtelepedését a Duna-menti részeken. A 16. 
században szinte teljes mértékben megmerevedett a Maros vonalának Dunáig 
való meghosszabbításában a szerb etnikai határ. 

1686-ban Petrovics Novák hadvezér 5000 embere telepedett át török terü-
letről, többek között Baján vállaltak fegyveres szolgálatot. (Egy évvel később a 
katolikus szerbként emlegetett, de napjainkban - az ugyanekkor beköltöző soká-
cokkal együtt – horvátokhoz sorolt bunyevácok telepedtek le nagyobb számban.)  

1690-ben a kancellária a császári csapatok támogatását kérte a szerbektől a 
törökök ellen. Lipót császár megígérte, hogy kudarc esetén letelepedhetnek Ma-
gyarországon, saját vezetőik irányítása mellett kiváltságokat kapnak, templomo-
kat építhetnek és saját vallásuk szerint élhetnek.4 A hadjárat eredménytelennek 

                                                           
2 Kitanics M. (2016) 68. o. 
3 Szakály F. (1991) 21. o. 
4 Uralkodói levél: 1690. április 6. és augusztus 21. 
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bizonyult, ezért 1690-ben Magyarországra érkezett az utolsó és legnagyobb 
szerb bevándorló csoport, több ezer család.5 Vezetőjük a koszovói területek 
nagy befolyással bíró vallási vezetője III. Arsenĳ e Čarnojevi (Csernojevics Arzén) 
ipeki pátriárka volt.  

Szerbia török megszállása után az ortodox egyház fogta össze a szerbeket és 
biztosította a jogfolytonosságot. „A 16. században joghatósága alá vonta Ma-
gyarországon a szerblakta területeket egészen Budáig, vagyonával pedig lehető-
vé tett e a szerb iskolák fenntartását és az anyanyelvi oktatást egészen 1945-ig.”6 
A törökök kiűzése után 1691-ben Lipót császár kiadta a szerbeknek a korábban 
megígért kiváltságlevelet, 7  amivel megalapozta a szerbek nemzett tudatát.  
Lipót politikai nemzetként fogadta be a szerbeket, és kollektív kiváltságokkal 
ruházta fel őket, amelyeket I. József (1708) és III. Károly (1713, 1715) is megerő-
sített.  

A menekült szerbek déli határra történő telepítésének folyamata a török há-
borút lezáró 1699. január 31-i karlócai békekötés után gyorsult fel. A Hadi Ta-
nács, helyben pedig a német várparancsnokok által irányított drávai, al-dunai, 
tiszai és marosi határvidék — mintegy 20.000 határőr — megszervezése 1702-re 
fejeződött be. Ezáltal a szerbek az Adriai-tengertől az Al-Dunáig megszervezett 
határőrvidék leggyorsabban mozgósítható és legolcsóbb katonai erejét jelentet-
ték. A sáncokban, illetve az őrházakban (csárdákokban) őrködők szolgálati birto-
kot kaptak, illetve mentesültek a földesúri, egyházi és állami adók s a robotolás 
alól, kötelesek voltak viszont szállást és előfogatot adni az átvonuló katonaság-
nak, továbbá a várerődítési munkát végezni. (A szolgálati birtokot és a vele járó 
kedvezményeket csupán úgy lehetett átörökíteni, hogy a leszármazott is határ-
őrnek állt.) A határőrök vámmentességet élveztek saját területükön belül, ahol a 
Török Birodalommal és Ausztriával folytatott kereskedelem fontos útvonalai 
haladtak keresztül. 

A „szerb" autonóm területet létrehozása már Csernojevics tervei között is 
szerepelt és ezt az elképzelést a pátriárka halála utána az utódválasztáson 
(Krusedol 1708) is támogatták az összegyűlt szerbek. „Érdekes, hogy ebben a 
követelésben a leghangosabbak a budai szerbek voltak, akik egyéb kívánságaikat 
megfogalmazó levelükben azt is kimondták, hogy a szerbek Szlavónia és a Sze-
rémség mellett kapják meg Bácskát és Bánátot is, hogy ott letelepedhessenek.”8 
Azzal, hogy a 18-században a szerbek nagy része török határ mentén a szlavóniai, 
szerémségi, bácskai, Maros menti majd pedig a bánsági határőrvidék területén 
összpontosult, a szerbekben mégiscsak az a nemzeti mozgalmat jelentősen befo-

                                                           
5 A betelepülő szerbek számát különbözőképp, 40 ezer és 200 ezer fő között adja meg a 
szakirodalom. 
6 Bindorffer – Dóczé – Kállai (2010), 119. o. 
7 Uralkodói pátens: 1691. augusztus 21. 
8 Hegedűs A. (1992) 220. o. 
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lyásoló vélemény alakult ki, hogy ők területileg is önálló entitást képeznek, mert 
a Határőrvidék egész területe ki volt szakítva Magyarország területéből és ki volt 
véve a magyar törvények hatálya alól. Ugyanezt élték meg a szerbek a század 
folyamán megalakuló nagykikindai és Tisza menti kiváltságos kerületekben, va-
lamint a Sajkás Kerületben és a szabad királyi városok területén is, Újvidéken, 
Zomborban és Szabadkán. 

 
Lórév 

 
A Csepel-sziget délnyugati részén fekszik Lórév (Lavra), az egyetlen szerb többsé-
gű magyarországi település. Itt húzódott valamikor a Római Birodalom határvo-
nala, a limes, amit az itt talált római kori őrtorony és hajóroncs is igazol.  

A történelemből a település neve onnan is ismerős lehet, hogy itt akasztot-
ták fel 1848. szeptember 30-án a Habsburg-párti Zichy Ödön grófot, akinek em-
lékét kápolna őrzi 1859 óta. A településnek négy utcája van, az Aleksa Dundic 
(horvát kommunista), Arsenije Carnojevic, Kossuth Lajos és Dózsa György utca. A 
szerb identitás megőrzésében napjainkban is meghatározó az alsó tagozatos 
iskola, ahol szerb nyelven lehet tanulni, valamint az egyház, a templom. 

A falu első írásos említését – latin nyelven – 1259-ből ismerjük „In portu 
equorum” formában. A IV. (Kun) László által 1276-ban kiadott oklevélben szere-
pel először a Loureu helymegjelölés. A középkorban, a török hódítás előtti idők-
ben is lakott helyként tartották számon, amit bizonyít az 1332–1337. évi pápai 
tizedjegyzék, valamint, hogy I. Ulászló király Lórév melletti nyaralójába menekült 
a pestisjárvány elől. 

A Török Birodalom balkáni előretörése miatt az ott élő népek közül sokan ke-
restek védelmet és ideiglenes, majd később véglegessé vált lakóhelyet az észa-
kabbra fekvő területeken. Az első ilyen tömeges áttelepülés Zsigmond király 
uralkodása idején, 1400 táján történt az al-dunai Kevi városából és a környező 
falvakból Csepel-szigetre, majd a török magyarországi hódításai előtt még egy 
menekülthullám érkezett a szerbiai területekről. A helyiek emlékezete szerint 
őseik Szendrő várának eleste után 1440-ben indultak el Kevevára környékéről 
(Smederevo és Kovin). 

Az oszmán birodalomhoz tartozó budai szandzsák kovini nahijéjében9 fekvő 
Lórév lakosságát a török defterdárok a 16. században többször összeírták, felje-
gyezték vagyonát, a fizetendő adó összegét. A családfők száma 1546–1590 kö-
zött harminc–negyven fő lehetett. 

A 17. században harcok, az iszlám hatalom kegyetlenkedései miatt a balkáni 
szerb lakosság helyzete tovább romlott. Ez késztette arra Čarnojević Arzén pátri-

                                                           
9 A náhije (náhije) a magyar „járás”-nak megfelelő közigazgatási egység, a szandzsák 
adózási és gazdasági szempontból önálló része; számuk a katonai helyzet függvényében 
gyakran változott. 
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árkát, hogy a szerb területekről elmenekülő negyvenezer családdal a Magyar 
Királyság határain belül keressen biztonságot. Ezt a költözésüket először átmene-
tinek tekintették, ám miután a karlócai béke következményeként (1699) a Duna–
Tisza-háromszögben fekvő területeket a törökök megtarthatták, nyilvánvalóvá 
vált, hogy hazatérésről nem lehet szó. 

A pátriárkával érkező családok közül – harmadik szerb bevándorlási hullám – 
a legtöbben a déli területekhez közel fekvő megyékben telepedtek meg, de több 
ezren választották Budapest környékét. „Tököl, Szigetcsép, Szigetújfalu, Sziget-
szentmárton, Szigetbecse, Lórév és Cserevics „rác” telepeseiről 1696-ban készült 
az első adatfelvétel. A földbevájt kunyhókban, hanyagul összetákolt kalyibákban 
meghúzódó telepesek roppant szegé- nyes körülmények között éltek.”10 

Az egyik menekült csoport a Csepel-szigeten, Lórév mellett, Ráckevén, vala-
mint Szigetcsépen és Tökölön kapott letelepedési engedélyt. A hely kiválasztásá-
ban szerepet játszott a főváros közelsége mellett a korábbi szerb bevándorlók 
utódaival való folyamatos kapcsolattartás, mert a szigeten Ráckeve kiváltságos 
oppidumában a törökök hódítása alatt is éltek szerbek, sőt szabadon gyakorol-
hatták vallásukat az 1487-ben használatba vett gótikus stílusú templomukban.  

Az 1728-ban készített, országosan elrendelt összeírásban a lórévi lakosok ne-
ve és vagyoni helyzete mellett feljegyezték a földrajzi körülményeket, a gazdál-
kodás módozatát. Ebből kiderül, hogy a megtermelt gabonaneműek felesleges 
része, az eladásra szánt állatok Buda és Pest vásáraira kerültek.11 A sziget föld-
birtokosa Savoyai Jenő herceg volt ebben az időszakban, aki érdekelt volt a gaz-
dálkodás mielőbbi beindításában, az elnéptelenedett területeken letelepedni 
szándékozó új szerb és német közösségek tagjait mindenben támogatta. Savoyai 
halála után a ráckevei birtok az uralkodó család tulajdonába került, s a második 
világháború végéig ráckevei királyi uradalom néven volt ismert. 

A 19. században 26 bolgár férfi benősült a faluba, integrálódásukat, majd as--
szimilálódásukat a hasonló kulturális gyökerek segítették. (A bolgárok az 1688. 
évi csiprovciai felkelés bukása után telepedtek le Magyarországon, kiegészülve 
azokkal a bolgár katonákkal, akik különböző reguláris és irreguláris egységekben 
szolgáltak a Balkánon.) 

A 20. század elején a hagyományait őrző, erős identitástudatú falu lakói to-
vábbra is elsősorban mezőgazdaságból éltek. Az itt élők száma ebben az időben a 
II. József-féle 1786-os népszámláláskor jegyzett 409-ről közel hétszázra emelke-
dett. Az első világháborút lezáró békekötéseket követően, 1924-ben sokan innen 
is Szerbia javára optáltak, azaz visszavándoroltak az óhazába, anyaországba. 

                                                           
10 Miskei A. (2016), 188. o. 
11 Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összírása,  
http://www.macse.org/society/linkek.php?id=%C3%96ssze%C3%ADr%C3%A1s 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_08_1/?pg=330&layout=s&query=L
%C3%B3r%C3%A9v  

http://www.macse.org/society/linkek.php?id=%C3%96ssze%C3%ADr%C3%A1s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_08_1/?pg=330&layout=s&query=L%C3%B3r%C3%A9v
https://library.hungaricana.hu/hu/view/PESM_Pmm_08_1/?pg=330&layout=s&query=L%C3%B3r%C3%A9v


Összeesküvés a Csepel-szigeten - A lórévi szerbek mint nemzetbiztonsági kocká-
zat a két világháború között 

Nemzetbiztonsági Szemle    2018/2  39 

 
Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság alatt nem került sor erősza-

kos cselekményre. A Forradalmi Kormányzótanács 1919. április 2-i XXVI. rendele-
tében („A Tanácsköztársaság alkotmánya”) szerepel a munkás-, katona- és föld-
míves tanácsok létrehozása, mint törvényhozói, végrehajtói és bíráskodási jo-
gokkal felruházott néphatalmi szerv. 1919. április 7-én községi tanácsválasztást 
tartottak az országban, így Lóréven is, majd megalakult a helyi héttagú katona-, 
munkás és paraszttanács. Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása után töb-
bekben felmerült a Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba, illetve Jugoszláviába törté-
nő repatriálás gondolata, mert ezzel az ígéretek szerint földhöz juthattak.12 Az 
1920-as években a telekaprózódás okozott megélhetési problémát, ez az óhazá-
ba történő visszatelepülést erősítette. 1924-ben Zabuković Georgije püspök 
szervezőmunkája révén többen a repatriálás mellett döntöttek, a megyei vezetés 
és a belügyminiszter között 70 lórévi munkás ügyében történt levélváltás. Több 
felterjesztés is érkezett a belügyminiszterhez; 1924. október 20-án a megyei 
alispáni hivatal jelentette, hogy a csatolt kimutatásban szerepkő kivándorlók 
szándékosan kikerülték a magyar hatóságokat „és közvetlenül a budapesti szerb 
konzulátus útján szerezék útleveleiket és szerb hajóval vándoroltak ki”.13 A leve-
lek jól érzékeltetik az óhazához való kötődést „amely helybeliek egyharmadának, 
kétszáz embernek a visszatelepülését jelentette”.  

1699-es adatok szerint Lóréven húsz adózó háztartás volt, két évvel később 
huszonhat. Az 1731. évi pravoszláv összeírás szerint Lóréven 21 szerb család élt, 
5 évvel később a családfők száma 24, nyolc évvel később 22. Az 1757-1759 kö-
zött, Mária Terézia rendeletére elrendelt, úrbérrendezéshez kapcsolódó össze-
írásban csak 15 családfő és 9 felnőtt férfi családtag szerepel, valamint 9 özvegy. 
A bácskai püspökség által készített 1769-es összeírás szerint Lóréven 28 szerb 
ház és egy templom található, ez utóbbi pópával együtt.14 

A 19. század első harmadában Lórév 75 házában 525 fő élt, közülük 519-en a 
nem egyesült görög vallás követői. 1856-ra a népesség 559 főt tett ki, ami 1890-
ben 619 főre, 1910-ben 692 főre növekedett, majd a kivándorlások miatt is 
csökkent.15 Az 1860-as években kezdte meg működését az újonnan épített szerb 
egyházi iskola. 

 
 
 

                                                           
12 A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 1918-ban a Szerb Királyság és a Szlovén-Horvát-Szerb 
Állam egyesülésével jött létre, 1919. október 3-án I. Sándor király Jugoszláv Királyságra 
változtatta az ország nevét. 
13 Lakos Á. (2002) 58. o. 
14 Lakos Á. (2002) 28–38. o. 
15 id. m. 50-51. o. 
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Népesség éves %-os változása: 
 
[1870-1880] -0.58 %/év   1870: 620 fő 
[1880-1890] +0.57 %/év   1880: 585 fő 
[1890-1900] +0.58 %/év   1890: 619 fő 
[1900-1910] +0.54 %/év  1900: 656 fő 
[1910-1920] -0.9 %/év   1910: 692 fő 
[1920-1930] -2.2 %/év   1920: 632 fő 
[1930-1941] -1.06 %/év   1930: 506 fő 
[1941-1949] -0.06 %/év   1941: 450 fő 
[1949-1960] -0.89 %/év   1949: 448 fő 
[1960-1970] -0.38 %/év   1960: 406 fő 
[1970-1980] -0.93 %/év   1970: 391 fő 
[1980-1990] -1.28 %/év   1980: 356 fő 
[1990-2001] -0.18 %/év   1990: 313 fő 
[2001-2011] -1.17 %/év   2001: 307 fő 
[2011-2015] +1,52 %/év   2011: 273 fő 
[2015-2017] +5.05 %/év   2015: 290 fő 

 
Lórév utolsó hivatalosan becsült népessége 320 fő, 170 férfi és 150 nő 

(2017), ami Pest megye népességének 0.03%-a. Területe 987 hektár (9,9 km2), 
népsűrűsége 32 fő/km2. A lakások száma 129, népességet figyelembe véve, ez 
2.5 fő/lakás. Ha a népesség azonos ütemben változna, mint a 2015-2017 közötti 
években (5.05%/év), 2018-ban Lórév lakossága 336 fő lenne.16 

 
Magyar-jugoszláv kapcsolatok 

 
A két világháború közötti magyar- jugoszláv viszony vizsgálata jelentős „eltérése-
ket mutathat ki a magyar kormányoknak és a kisantant egyes államainak a vi-
szonyában. A különbségek nemcsak térben, hanem időben is megállapíthatók. 
Egy-egy országgal fenntartott kapcsolatainkban számtalan feszült szituáció, kö-
zeledési kísérlet, többé vagy kevésbé éles fordulat következett be.”17    

A magyar külpolitika a szomszédsági politika javításában, az érdemi párbe-
széd megvalósításában a Jugoszláviával való kapcsolat erősítését tartotta reális-
nak a környező államok közül. Ezt mutatja az 1924-ben aláírt, a legnagyobb ked-
vezmény elvét tartalmazó magyar-jugoszláv gazdasági egyezmény, amit más 
megállapodások követtek jogsegély, útlevél, kiadatás, határállomás, kettős tulaj-
donlás stb. „A magyar-jugoszláv kapcsolatok alakulására azonban ránehezedett 
az olasz külpolitika, amely 1927-ig törekvéseivel egybevágónak ítélte meg Ma-

                                                           
16 nepesseg.com/pest/lorev  utolsó letöltés: 2018. május 24. 
17 Harsányi I. (2005) 228. o. 
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gyarország és Jugoszlávia kapcsolatainak baráti irányba fejlődését, és ezt jó né-
ven vették a térség megbékélését szorgalmazó más nagyhatalmak is.”18 

A kisebbségi kérdés tekintetében „a Magyarországon maradt délszláv ki-
sebbségek ügye jelentéktelen volt Jugoszlávia számára a Magyarországgal foly-
tatandó politikája formálásában, már csak nemzetrészei viszonylag csekély szá-
ma miatt is.”19 Azaz a „délszláv kisebbség marginális szerepet töltött be a jugo-
szláv politikában – puszta létük is alig volt ismeretes a szélesebb jugoszláv közvé-
lemény előtt -”20 

1926 márciusában Bethlen miniszterelnök Genfben az olasz külügyi államtit-
kártól kapott információk alapján a jugoszláv külügyminiszterrel tárgyalt egy 
magyar-jugoszláv megállapodásról, amiről tárgyalások is indultak. Augusztusban 
Horthy Miklós a mohácsi csata 400. évfordulója alkalmából mondott beszédében 
reményét fejezte ki, hogy Jugoszláviával helyreáll a régi barátság és megértés. A 
tárgyalások során kiderült, hogy a magyarok olyan szerződést szeretnének, 
amely semlegességet biztosítana egy harmadik állammal szembeni konfliktus 
esetén és nem tartalmazza a magyar-jugoszláv határ végleges elismerését. Jugo-
szlávia azonban tartani kívánta magát kötelezettségvállalásához a kisantant ál-
lamokkal szemben, nem szándékozott semlegességet vállalni, ha a magyarok 
Csehszlovákiával vagy Romániával katonai konfliktusba kerülnek. Miután Fiume 
és Albánia kérdésében nézeteltérés alakult ki Olaszország és Jugoszlávia között, 
Mussolini máris ellenezni kezdte a magyar-jugoszláv közeledést. A magyar kor-
mány számára fontosabb volt az olasz kapcsolatok ápolása, amit az 1927. április 
magyar-olasz egyezmény (barátsági szerződés) is tükröz. Csehszlovákia és Romá-
nia pedig elvárta Jugoszláviától a szolidaritást, ezért ragaszkodtak ahhoz, hogy 
csak akkor kössön Magyarországgal döntőbírósági egyezményt, ha azt velük is 
megköti. Így aztán a tárgyalások eredménytelenül fejeződtek be. 

Az egymás közti kapcsolatokban 1927-ig a magyar és jugoszláv politikai dön-
téshozókat még kevésbé presszionálták, mindaddig, amíg április 5-én Bethlen 
István miniszterelnök Rómában aláírta az olasz–magyar barátsági szerződést. 
„Ettől kezdve a két ország mindinkább egymással szemben álló nemzetközi töm-
bökbe tagolódott be; ebben a koordináta-rendszerben a külső hatások is más-
képpen jelennek meg,”21 noha Magyarország szerette volna kétoldalú megálla-
podással rendezni a vitás kérdéseket. A jugoszlávok azonban húzták az időt, ezért 
írta alá a magyar miniszterelnök a barátsági szerződést. A 30-as évek elején a 
magyar politikai vezetés óvta Mussolinit a Jugoszláviával szembeni erőszakos 
fellépéstől, miközben a horvátok, szlovének rovására történő szerb hegemonisz-
tikus és centralizációs törekvésekkel szemben, ezt kihasználva igyekezett bom-

                                                           
18 Johancsik J. (2010), 117. o. 
19 Hornyák Á. szerk. (2016), 27. o. 
20 id. m. 28. o. 
21 id. m. 229. o. 
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lasztani az állam – azóta tudjuk már, hogy nemzettudati szinten sohasem megva-
lósult – egységét. 

Ugyanakkor „a Magyarországon maradt délszláv kisebbségek jelentősége 
nagyon csekély volt Jugoszláviának Magyarország irányában tanúsított politikája 
formálásában, pusztán a viszonylag csekély számából kifolyólag is.”22 

Ezekben az évtizedekben Jugoszlávia lett/maradt az egyetlen állam, „amely a 
korszak egészében komoly szerepet kapott Magyarország Balkán politikájában. 
Ennek legfőbb oka az a magyar törekvés volt, hogy fellazítsa az ország köré vont 
kisantant gyűrűt. Miután a magyar politikai elit legnagyobb része Jugoszláviát 
tartotta a kisantant leggyengébb láncszemének, úgy vélték, Belgrádot le lehet 
választani Prágáról és Bukarestről, s így csökkenthető az ország elszigeteltsége, 
illetve biztosítani lehet Magyarország hátát Jugoszlávia irányából a Csehszlováki-
ával és Romániával szembeni politikájához.”23 

A „húszas években az átmeneti beilleszkedés tényébe kényszerűen belenyug-
vó magyar külpolitika számára kézenfekvő volt, hogy a kisantant blokkot dél felé 
igyekezett fellazítani.”24 

A kisebbségi kérdés tekintetében „a Magyarországon maradt délszláv ki-
sebbségek ügye jelentéktelen volt Jugoszlávia számára a Magyarországgal foly-
tatandó politikája formálásában, már csak nemzetrészei viszonylag csekély szá-
ma miatt is.” 25 Azaz a „délszláv kisebbség marginális szerepet töltött be a jugo-
szláv politikában – puszta létük is alig volt ismeretes a szélesebb jugoszláv közvé-
lemény előtt -” 26 

1930 novemberében előtérbe került az optánsok kérdése,27 akikről a tria-
noni békediktátum rendelkezett. Az állampolgársági kérdés rendezésének két 
formája volt:  

- 1.) mindazon személyeket, akik 1910. január 1. előtt az adott területen 
éltek, megillette annak az országnak az állampolgársága, amelyikhez a 
terület került. A békediktátum életbe lépését követő egy éven belül jo-
gában állt optálni - vagyis állampolgárságot választani - annak az ország-
nak a javára, amelyben 1910. január 1. előtt honossággal bírt;  

- 2.) a békediktátum életbe lépését követően fél éven belül optálhatott 
bármelyik utódállam javára, amennyiben nyelvileg vagy fajilag különböz-

                                                           
22 Hornyák Á. (2008), 193. o. 
23 Hornyák Á. (2016) 246. o. 
24 Pritz P. (1982), 168. o. 
25 Hornyák Á. szerk. (2016), 27.o. 
26 id. m. 28. o. 
27 Az optálás az optánshoz kapcsolódó nemzetközi jogi kifejezés, olyan személyeket 
jelölnek vele, akiknek a területi változások miatt állampolgárságuk felől nyilatkozni kel-
lett. A jugoszláv állampolgárságot csak abban az esetben kaphatták meg, ha ahhoz a 
jugoszláv állam hozzájárult.  
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tek a lakosság többségétől. „A jugoszláv külügyminisztérium a délszláv 
állam nemzeti érdekének tartotta, hogy mindazok a magyar optánsok, 
akik Magyarország javára optáltak, valóban kiköltözzenek; valamint, 
hogy a jugoszláv állampolgárságért folyamodó magyarok kérvényét el-
utasítsák, külföldi állampolgárként bánjanak velük, s eltávolítsák őket az 
országból. A kérdés kényességére való tekintettel azonban fontosnak tar-
tották, hogy ezt nagyobb felhajtás nélkül, néhány hónap leforgása alatt 
hajtsák végre.”28 

 
A jugoszláv külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az első esetben az optálás a 
trianoni békeszerződés hatályba lépésétől, és nem az erről kiállított okmány 
napjától érvényes, amit csak az állampolgárságról való lemondási eljárással lehet 
visszavonni. A második csoport esetében nem az optálási kérvény benyújtásának 
napja volt a döntő, hanem annak az elfogadása. Vagyis, amíg az nem történt 
meg, az illető külföldi állampolgárnak minősült. 

Az optánsok ügye érintkezett a kettősbirtokosság kérdésének problémájával, 
amire itt nem térhetünk ki részletesen. A lényeg, hogy az 1926-os magyar-
jugoszláv kereskedelmi szerződés lehetővé tette, hogy a két ország határkerüle-
tében lakó kettősbirtokosok vámmentesen vihessék át áruikat a határon. A meg-
állapodás 1932. május 18-i lejárta után – közben 1928-ban meghosszabbították – 
Belgrád már nem adta meg a kedvezményeket – azaz nem engedte a határbirto-
kosok terményeinek vám- és illetékmentes ki és bevitelét, illetve nem tette lehe-
tővé jugoszláv állampolgárok számára annak elnyerését. Ez „a jugoszlávok részé-
ről azt eredményezte, hogy a kettősbirtokosok csupán az első osztályú vámúton 
vihették át terményeiket, amelyből mindössze 17 volt az egész jugoszláv-magyar 
határvonalon. Ezekből egy folyóút, 7 vasút és 9 közút, ami azt eredményezte, 
hogy a kettősbirtokosoknak sokszor nagy kerülőt kellett tenni. Mindebből a ma-
gyar külügyi vezetés arra a helytálló következtetésre jutott, hogy Belgrád célja 
ezekkel az intézkedésekkel a kettősbirtokos intézmény megszűntetése.”29 A jugo-
szláv döntés egyik oka, hogy 1931 őszén a horvát emigránsok (usztasák) a határ 
közelében a Zala megyei Jankapusztán külön tábort kaptak, ahol katonai képzést 
is folytattak. A tábor és az itt folyó tevékenység 1934. október 9-e után kerül az 
érdeklődés középpontjába, miután a macedón ORIM és a horvát usztasa moz-
galmak szövetségéből alakult „Tett Propagandája” csoport egyik tagja Marseille-
ben meggyilkolta II. Karadjordjevic Sándor jugoszláv királyt és Louis Barthou 
francia külügyminisztert és a szálak közvetve Jankapusztához vezettek. A me-
rénylet „előkészítéséért több országot terhel felelősség, aminthogy az is köztu-

                                                           
28 Hornyák Á. (2010), 65.o. 
29 uo. 66.o. 
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dott, hogy az ügy, számos – korántsem lényegtelen – mozzanatát ma is homály 
takarja.”30   

A másik ok a határ nem hivatalos, de valóságos viszonylag szabad átjárható-
ságában keresendő, mivel a határjeleket a földtulajdonosok kiszántották, így a 
határvonal eltűnt. Emiatt a helyi parasztok arra panaszkodtak, hogy a magyarok 
ellopják lovaikat és áthajtják a határon, amit nem tudtak/lehetett bizonyítani. A 
„határtalanság” miatt a magyarok aktív és intenzív propagandatevékenységet is 
ki tudtak fejteni és a határmegállapító bizottság jugoszláv vezetője szerint a 
„zöldhatáron” keresztül érkeznek a bombák, fegyverek, brosúrák, kalendáriu-
mok. És ez akadályozta a Sokol mozgalom térnyerését is. (A Sokol mozgalom az 
öszszláv összefogást hirdető tornaegyesületek szervezeti formája volt, amely a 
szláv nemzeti tudatot különösen az etnikailag vegyes területeken igyekezett erő-
síteni, a diákokat a nemzeti ideológia szellemében nevelni.) 

A jugoszláv hatóságok, a káros magyar befolyás megszüntetését, csak a ket-
tősbirtokosság, azaz a határátkelések teljes beszüntetésével vélték megoldható-
nak. „A Belgrádba érkező jelentésekből aggasztó kép rajzolódott ki mind a ket-
tősbirtokosok, mind a szélesebb értelemben vett határmenti sáv lakosságát ille-
tően. A határmegújítási bizottság vezetője (aki jugoszláv volt – T. G.) 1932. július 
20-i jelentésében fontosnak tartotta, hogy az állam ragadja magához a kezde-
ményezést, mert amennyiben a kettősbirtokosokra bízzák a kérdés megoldását, 
hogy ők adják el földjeiket a magyaroknak, akkor azok soha, de legalábbis tíz 
évig nem fogják eladni, mert a magyaroknak ez nem felel meg. Biztosra vette: a 
magyarok minden eszközzel azon lesznek, hogy megakadályozzanak bármiféle 
eladást. Egyrészt, mert tisztán politikai oldalról nézik ezt a kérdést. Másrészt, a 
hírszerzést ezeken a kettősbirtokosokon keresztül végzik.”31 

1934. május 12-én, a határon elkövetett jugoszláv túlkapásokkal szemben a 
magyar kormány a Népszövetség segítségét kérte, noha tisztában volt azzal, 
hogy a szervezet legjobb esetben is csak kompromisszumos megállapodáshoz 
segíti őket. A magyar-jugoszláv tárgyalások július 21-én fejeződtek be Belgrádban 
két dokumentum aláírásával. Talán a legfontosabb, hogy elejtették a határbirto-
kosság felszámolásának tervét, amit a tárgyalások alatt szóban is megerősítettek. 

 

                                                           
30 Pritz P. (1982), 178. o. 
31 id. m. 69. o. 
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Összeesküvés és összeesküvők 

 
1934. június 20-án Pásztóy Ámon, a KEOKH32 helyettes vezetője, miniszteri osz-
tálytanácsos jelentette a belügyminiszternek, hogy Lórév lakosságának jelentős 
része „joghatályos opciót gyakorolt az előírt időben Jugoszlávia javára” de nem 
távoztak el Jugoszláviába, hanem tovább folytatják fölművelő foglalkozásukat.33 
Személyesen győződött meg a lórévi nemzetiségi viszonyokról, „az ellenségeink 
által ott folytatott nagy szerb propaganda érzékelhető és kikövetkeztethető vo-
natkozásairól”.34 Egyenkint vizsgálat alá vette a falu lakosságát Georgovics Milos 
bíró és Koczka jegyző jelenlétében és leszögezte: „Hogy a szerb optánsok forró 
ragaszkodásuk ellenére sem sietnek haza az álomországba, annak egyszerű ma-
gyarázata az, hogy Lórév községben meg van a viszonylagosan túl jó és biztos 
megélhetésük, míg erre itthon nem számíthatnak.” 

A magyar hatóságok túlságosan elnézőek velük szemben. Véleménye szerint 
„semmi remény sincs arra, hogy a szerbek a magyar állameszmébe felszívódja-
nak, noha az tény, hogy ma már a szerb gyermekek jól beszélnek magyarul, a 
magyarok azonban – szerbül.” 

A Belügyminisztérium illetékes vezetője arról tájékoztatta Boór Aladár bel-
ügyminiszteri tanácsost, a Közbiztonsági Osztály vezetőjét 1934. október 10-én, 
hogy felhívta a ráckevei járás főszolgabíráját az ország elhagyására kötelezett 
optánsokkal szemben véghatározat meghozatalára. Ennek végrehajtása nem 
egyszerű, mert magyar részről nem dőlt el, „hogy érdekelt az opció következté-

                                                           
32 A Magyar Királyi Belügyminisztérium Külföldieket Ellenőrző Országos Központi 
Hatóságát (egykorú rövidítéssel a KEOKH-t) az 1930. évi XXVIII. törvénycikk hozta létre. 
Pásztóy Ámon belügyminiszteri titkár Scitovszky Béla belügyminiszter utasítására 
tanulmányozta a svájci idegenrendészeti rendszert, majd ennek ismeretében készítette el 
annak magyar változatát. 1932-ben már a Magyar Királyi Belügyminisztérium VIII. b 
alosztálya néven jelent meg a tárca akkori szervezeti felépítésében. Első vezetője dr. 
Folyovich József miniszteri osztálytanácsos (később miniszteri osztálytanácsos miniszteri 
tanácsosi címmel és jogkörrel) volt, helyettese pedig dr. Polczer / Pásztóy Ámon min-
iszteri titkár, miniszteri osztálytanácsosi címmel és jogkörrel.  A KEOKH élén osztályfőnök 
állt, aki a belügyminiszter nevében intézkedhetett. A törvény a Hatóság vezetőjét és 
helyettes vezetőjét ismerte el hatóságnak, akiknek ügyintéző hatáskörét a törvény szabta 
meg, rendelkezéseiket a „miniszter helyett” hozták. Fontos, hogy egyetlen más min-
iszteriális osztályvezető sem rendelkezett hasonló jogkörrel. A többi osztály ügyintézői 
jogkörét ugyanis a „miniszter rendeletéből” gyakorolta. ld.: Kovács T. 2016. 
33 MOL K 149. BM-res. 1938. 38. d. 8. tét.I – 2042 525538. doboz  
34 A belügyi tárca ellenségként kezelte a nemzetiségeket, a németeket is. 
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ben elvesztette-e a magyar állampolgárságot különösen akkor, ha az optálás 
tényét a magyar hatóság bizonyítani nem tudja”.35 

Ősszel a csendőrség nyomozó osztályparancsnokság jelentése szerint általá-
ban „a szerb lakosság látszólag igen hazafias, más nemzetiségű egyénekkel szo-
ros kapcsolatot nem tart fenn. A jó magyar hazafiasság leple alatt, vezetőik irá-
nyítása mellett, teljesen szerb nemzeti eszmék szerint élnek és aszerint nevelik a 
fiatalságot is.”36 Állítólag a szerb papok, tanítók és kántorok minden 2. évben 
Szerbiába mennek és beszámolnak a tanítás, nevelés eredményéről „és kioktat-
ják őket a szerb nemzeti érdekek szolgálatára”. 

Lórév lakossága teljesen szerb, csak a jegyző, az állami tanító és néhány sze-
génysorsú ember (kanász, csordás) magyar. „Szerbek között vallási villongások 
vannak az új gör. kel. magyar egyház miatt. Bosszúból, kisebb kihágások miatt 
egymást jelentgetik fel az őrsön. Faji tekintetben azonban ezek is egyek és meg-
közelíthetetlenek.” A jegyző közlése szerint a helyi szerb parasztságban „a faji 
hovatartozás érzése születésétől kezdve kiolthatatlanul él.” Nem szervezkednek a 
nemzet ellen, a fajukhoz, egyházukhoz ragaszkodnak, de ezzel kapcsolatos köve-
teléseik nincsenek. Idegeneket nem tűrnek meg maguk között. 

A község bírája a bolgár származású (Georgiov) Georgovits Milos, aki össze-
férhetetlen természetű, minden lakossal szemben személyeskedő, kellemetlen-
kedő alak. Péter nevű fia a helyi Nemzeti Egység Pártjának titkára. Georgovits 
(Georgovics) Péter egy hónappal korábban már bejelentést tett a csendőrségen 
a Budapest környéki nagyszerb propagandáról és előadta, hogy „a helyzet annyi-
ra magyarellenes Lóréven, hogy mindenkinek utána kiabálnak, aki magyar ér-
zelmű és azt ordítják, hogy nemsokára Szentendrén lesz a cseh és szerb határ…”. 
Véleménye szerint „a kerületi, járási csendőrség parancsnoka Gegő Károly tiszt-
helyettes oláh származású oláh származású és éppen a legnagyobb szerbekkel, 
Abrahámovics Márkóval, Vidák Miklóssal a legjobb baráti viszonyban van; ez 
lehet az oka annak, hogy semmiféle szerb propaganda ellenes vizsgálat ered-
ménnyel sohasem szokott járni.”37 

A csendőrség jelentésében szerepel, hogy Bogdán Demeter lórévi lakos 
nemzetellenes magatartása miatt a KEOKH által kiutasításra került; 10 nap alatt 
köteles elhagyni az ország területét. Egyszer már ki lett tiltva, de a pópa és a 
községi bíró közbenjárására a kiutasítási végzést hatálytalanították. Évekkel ez-
előtt közreműködött, hogy lórévi szerbek szerb állampolgárságot szerezzenek és 
ki is utaztatták őket.  

1934. november 20-án a KEOKH-nál megjelent a fent említett Georgovics Pé-
ter lórévi lakos és a szeptember 21-i bizalmas bejelentésével kapcsolatban elő-
adta, hogy november 12-én (hétfőn) Lórévnél kikötött egy szerb teherhajó. Dió-

                                                           
35uo. M. kir. Belügyminiszter Sz: 114/biz/1934./VIII/b. 
36uo. 17/63 szám/B.kt. 1934, BM res. 1934. szept. 6. 8207. sz. 
37Uo.Jkv., felvétetett Budapesten 1935. augusztus hó 5-én 
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szegi Ferenc révésznek feltűnt, hogy Jorgovics lórévi szerb pap ilyen időben a 
Duna partján tartózkodik és figyelni kezdte az eseményeket. Néhány ember ki-
szállt a hajóból, beszélgettek Jorgoviccsal, majd nagyobb terjedelmű csomagot 
tettek ki a partra. Az eső miatt nem tudta kivenni mi lehet a csomagban. A hajó 
északi irányba ment tovább.  

Lóréven „több ember tud arról, hogy a ráckevei csendőrőrs parancsnoka, Ge-
gő tiszthelyettes két lórévi lakosnak megbízást adott arra, hogy figyeljék és je-
lentsék be, ha jugoszláv hajó kötne ki a községnél. Ezért a szolgálatért a tiszthe-
lyettes 20 pengő jutalmat is ígért. Ez a tiszthelyettes azonban ez alkalommal is 
olyan embereket vont be a nyomozásba, akik ezzel érintve vannak.” Georgovics 
elmondta azt is, „hogy a lórévi optánsok körében bizalmasan arról beszélgetnek, 
hogy több komitácsi jött az országba és itt terrorista cselekményekre készülnek”. 

 
A magyar királyi csendőrség, nyomozó osztályparancsnoksága 1934. decem-

ber 29-én arról tájékoztatta a belügyminisztert és a Közbiztonsági Osztály vezető-
jét, hogy a szerb lakosságú településeken milyen nacionalista megnyilvánuláso-
kat tapasztaltak.38 Lóréven a szerb pap (Jorgovics Konstatntin) vélelmezhetően 
bizalmas szerb ügyekben utazgat, mert keveset tartózkodik a községben. A bu-
dapesti 1. csendőrnyomozó alosztályparancsnokság értesülése szerint Jorgovics 
a szerb kormánnyal szoros kapcsolatban áll. Georgovics Miklós bíró – aki vélel-
mezhetően önkényesen változtatta mega nevét – erősen szerb érzelmű és a 
lakosságot is ilyen irányba, tehát károsan befolyásolja. 

Pomázon a szerb lakosság „lehangolt”. A Voisics Dusán vezette szerb dalárda 
hetente kétszer működik, de ennek leple alatt titkos megbeszéléseket folytatnak. 
Budakalászon Horthy Miklós névnapja alkalmából csak a római katolikus temp-
lomban volt istentisztelet, amelyen „a szerb községi elöljárósági tagok közül sen-
ki sem volt jelen”. A görögkeleti szerb templomban nem is tartottak istentisztele-
tet. Problémának látják, hogy a községházán írnokként dolgozó szerb pap fiát 
leventeoktatónak nevezték ki, mert „attól lehet tartani, hogy a leventék kiképzé-
sére vonatkozó adatokat atyja útján a szerb állam javára elárulja”. Ráckevén is 
vannak radikális szerb megnyilvánulások – pl. a határok kérdésében –, itt is a pap 
az egyik meghatározó hangadó személy.   

Az érdi és a százhalombattai szerb lakosság előterjesztést nyújtott be a bu-
dapesti szerb követséghez „amelyben kérték azt, hogy hasson oda a követség, 
hogy a szerb kormány a magyarok kiutasítását szüntesse be, annál is inkább, 
mert ők Magyarországon ugyanolyan elbánásban és jogokban részesülnek, mint 
a magyar lakosság.” Krisztics Miklós honvédelmi minisztériumi tolmács gyakran 
fordul meg a községben, ahol a pappal és a helyi vezetőkkel szoros kapcsolatot 
tart fenn. Ugyanakkor a szerbek – ismeretlen eredménnyel – gyűjtést indítottak 
a Szerbiából kiűzött magyarok részére. 

                                                           
38 K 149 38. d. 17/128 sz./ B.kt. 1934. 
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1935 tavaszán a csendőrség, nyomozó osztályparancsnoksága a lórévi szerb 
mozgalommal kapcsolatban arról számolt be a Belügyminisztériumnak, hogy 
Georgovics Milos lórévi községi bíró és Nikolov Szvetozár lórévi lakosok – bolgár 
származásúak - a lórévi szerb pap lakásán aláírtak egy iratot, miszerint a szerb 
egyház ellen nem fejtenek ki tevékenységet. Hat lórévi lakos pedig azt követelte 
az ott lakó bolgároktól, hogy tegyenek hűségesküt a szerb királyságra, mert gö-
rögkeleti vallásúak. Ehhez egy nyilatkozatot kellett aláírniuk, miszerint a lórévi 
szerb templomban lett megkeresztelve, mindig is pravoszláv szerbnek érezte 
magát, nem tagja más nemzetiségű pravoszláv szervezetnek. „Kívánok tagja 
lenni a lórévi szerb pravoszláv egyháznak, mely egyháznak és iskolának mindig hű 
és odaadó tagja leszek.”39 

Két hónappal később már a rendőrség politikai rendészeti osztálya is foglal-
kozott a „lórévi szerbek államellenes magatartásával”, Hetényi Imre főkapitány-
helyettes, a szakszerű politikai rendészet megszervezője és irányítója írásban 
tájékoztatta Kozma Miklós belügyminisztert.40 Eszerint Lórév és Rácalmás szerb 
lakosai az utóbbi időben mind gyakrabban adnak kifejezést nagyszerb érzelmük-
nek. 1918 őszén Gyurgyevics István – jelenleg szegedi görögkeleti lelkész – Lóré-
ven megalakította a szerb nemzeti tanácsot. A jegyzőkönyv szerb nyelven készült 
és hivatalossá akarták tenni a szerb nyelv használatát a közigazgatásban is. 

1921 januárjában a lórévi szerbek nagy része Jugoszlávia javára optált, de 
majdnem mindnyájan itt maradtak. „Ugyanakkor bezárták a szerb iskolát is csak 
azért, hogy a magyar érzelmű Risztovics Milán görög keleti szerb tanítótól, aki 
jelenleg Mohácson él, megszabadulhassanak, mert magyar érzelemi miatt gyű-
lölték.” Risztovicsot és az akkori községi bírót is kizárták a görögkeleti szerb egy-
házból, akiket a szerb ügy árulóinak tartanak. Az optálásról készített névjegyzé-
ket a budapesti szerb konzulátushoz egy Szlaveb Athanász nevű bolgár, valamint 
két szerb, Tyoszity Miklós és Tomics János vitték fel. Ez utóbbi személy Monte-
negróban került a magyar hadsereg fogságába s ily módon „rekedt” Magyaror-
szágon. Egy időre kiköltözött Jugoszláviába, de később újra visszatért és Dinich 
Ödön a kerület akkori képviselője segítségével magyar állampolgárságot nyert. A 
jugoszláviai szerbek magyarországi összekötőkön keresztül foglalkoznak valuta és 
egyéb csempészettel. A határmenti közvetítőállomás a baranyai Beremend. A 
beszámoló azzal zárul, hogy Lóréven nincs 20 szerb, aki hűséges lenne a magyar 
államhoz. 

1936. február 27-én Nagy Kálmán rendőrfogalmazó (Budapest) arról számolt 
be, hogy Georgiev Péter41 volt lórévi, jelenleg budapesti lakos javasolta, hogy a 
lórévi tejcsarnokba „az édesapja helyett egy horvátul és szerbül tudó nyomozó 

                                                           
39M. kir. csendőrség, nyomozó osztályparancsnoksága17/122 szám/B. kt. 1934.Szerb 
mozgalomBudapest, 1935. március 5. 
40Uo. M. kir. rendőrség, politikai rendészeti osztálya Budapest 279/1935. pol. rend. res. 
41ld. fentebb:Georgovits (Georgovics) Péter néven, uo. szám nélkül 
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menjen le pár hétre, „aki a helyszínen megállapíthatja az ott folyó pánszláv moz-
galmakat. Amennyiben javaslatát elfogadják, úgy kéri, hogy az illető feltétlenül 
szerb nevet használjon, mert a lóréviek nagyon bizalmatlanok az idegenekkel 
szemben.” Az apja majd „kiokosítja” a helyi dolgokról, tudnivalókról.  

Georgiev megismételte korábbi állítását, mely szerint a ráckevei csendőrpa-
rancsnok, Gegő Károly oláh származású. „A ráckevei főszolgabíró Harsányi László 
anyagilag teljesen a ráckevei jegyzőtől függ, akinek az apósa pedig a szerb szár-
mazású Radovits Emil, ráckevei lakos.” Ők azok, akik a nyomozóhatóságokat 
félrevezetik. A főszolgabíró korábban állandóan hazaárulózta a papot, most sű-
rűn vannak együtt, mulatoznak, báloznak.   

1937. április 5-én a lórévi vezetőjegyző Nedelykov Szvetozár görögkeleti 
szerb pap állam- és magyarellenes magatartásáról tájékoztatta a ráckevei szol-
gabírót. Eszerint Szvetozár januárban „vallási alapon szerb és nagyszerb propa-
gandát” kezdett el terjeszteni és a jegyző sejteti, hogy ezzel összefüggésben vit-
tek el a paptól februárban hét fajtiszta postagalambot. A jegyző szerint csak radi-
kális eszközökkel lehet hatni a szerbekre, például fel kell függeszteni az autonó-
miájukat. 

A csendőrség, nyomozó osztályparancsnoksága 1937-ben összefoglaló jelen-
tést készített a belügyminiszternek lórévi szerb mozgalomról „bizalmas felderí-
tés” alapján, amit július 2-án küldtek el a Közbiztonsági Osztály vezetőjének.42 

1913-ban Lóréven titokban alakult meg a „Szokol egyesület”, melynek szer-
vezői (Vidák Boldizsár, Vidák Átyim) 1921-ben Jugoszláviába költöztek. A szoko-
listák a lórévi erdőben, titokban kiképzést kaptak, amiről 1914-ben a lórévi jegy-
ző tudomást szerzett. Értesítette a ráckevei főszolgabírót, Rudnyánszkyt, aki 
kiszállt a településre és vizsgálatot folytatott. A világháború kitörése miatt az 
egyesület további sorsa ismeretlen. 

1918 októberében a községben megalakult a „Nemzeti tanács”. „Ettől az idő-
től kezdve a nagyszerb propagandában a mindenkori lórévi görög keleti pap ma-
gyarellenes tevékenysége vörös vonalként húzódik végig napjainkig” – állapítja 
meg a jelentés. Így tehát nem véletlen, hogy október 23-án a görögkeleti lel-
készt, Gyurgyevics Istvánt választották a szerb nemzeti tanács elnökévé, majd 
november 16-án a néptanács elnökévé.  

Megszervezték a nemzeti őrséget is, amelynek parancsnokává Risztovics Mi-
lánt választották. 

A Tanácsköztársaság bukása után a „magyarság erőfeszítéseiben a lórévi 
szerbség nem vette ki részét. A lórévi nagyszerb propaganda a nemzheti hadse-

                                                           
42K 149 BM-res. 1938. 8. tét.I – 2042 5255 38. doboz: M. kir. csendőrség nyomozó osz-
tályparancsnoksága. 
7559 szám/B.kt. 1937.Lórévi mozgalomról összefoglaló jelentése 
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reg életrekeltésében nagyszerb álmainak széttépését látta és Gyurgyevics pap 
vezetésével minden eszközt megragad, hogy a konszolidáció útjába akadályokat 
gördítsen.” 

A nemzeti hadsereg budapesti bevonulása után, amikor megkezdődött a ka-
tonakötelesek toborzás, Gyurgyevics arra biztatta a behívót kapottakat, hogy ne 
vonuljanak be, hanem szökjenek át Jugoszláviába. Gyurgyevics a paplakban rej-
tegette a katonaszökevényeket, majd a budapesti szerb (!) követségen kért se-
gítséget, hogy átszöktethesse őket Jugoszláviába. 

Gyurgyevics 1919-ben Vidák Boldizsárral, 1921-ben Vidák Átyimmal a belg-
rádi külügyminisztériumban járt, ahol a magyarországi szerbek optálásának és 
kiszállítása tárgyában tárgyalt. Ezt követően közgyűlést tartottak Lóréven, me-
lyen az elnök megkérdezte a szerbeket, hogy akarnak-e az SHS államba költözni? 
Mint mondta, „…bízzunk abban, hogy sikerülni fog… Hogy ez a nép akarja és akar 
visszavándorolni a régi hazájába, ahonnan a dédatyái eljöttek. Ez a nép, joggal 
várta, hogy az S.H.S. királyság, mindent el fog követni a visszavándorlásra.” Ha 
nem, akkor az itteni szerbek beolvadnak a magyarságba, „idegen nép tengerébe 
fulladnak”. Nagyon fontos a nyelvmegőrzés, mert „később már úgy járnak, mint 
a székesfehérváriak, akik nem tudnak már szerbül nyolcat sem kimondani.” A 
közgyűlés végül nem hozott határozatot, „mivel a nép semmi bizonyosat nem 
tud, fogalma sincs, hogy kapnak-e házat és földet, legalább is annyit, amennyi itt 
van, s hol volna ez a föld: Szerbiában, vagy pedig a Bánságban?... Ez a nép föld-
művelő, melynek alapja a föld. Ha a földet biztosítják, akkor ez a nép örömmel 
optál.” 

Az optálással kapcsolatban 1920-ben számos helyi szerb jelentette ki, hogy 
jugoszláv állampolgár akar lenni. A jugoszláv külügyminisztérium a belgrádi ma-
gyar követséggel közölte a névsort: 19 férfinév, közülük 13-an családostól. „Bi-
zalmas adatok szerint azonban a fentieknél jóval több lórévi ember optált – rész-
ben nyíltan, részben titokban – Jugoszlávia javára. Ezek nagyrésze ma is Lóréven 
lakik, noha az optánsok kiköltözésének határideje (1930. november 1.) régen 
lejárt.” 

Annak ellenére, hogy az optánsok kiköltözésének határideje 1930. november 
1-e volt, sokan mennének még 1937-ben is. 1922 januárjában kezdődtek a titkos 
optálások, 1924-ben három helyi lakos küldöttségileg vitte fel az újabb optáns-
kérvényeket a budapesti szerb követségre „és azt kérték, hogy a követség úgy 
tüntesse fel a dolgot, mintha 1921-ben beadott kérvényekről lenne szó”. 1926-
ban megtudták a lórévi szerbek, hogy Jugoszlávia befogadja ugyan őket, de föl-
det nem adhat. Ekkor az előbb említett delegáció ismét megjelent a budapesti 
követségen és kérte, hogy a magyar hatóságokkal ne közöljék az optánsok név-
sorát, mert akkor üldözni fogják őket. Ezt a követ állítólag meg is ígérte nekik. 

1921 őszén 9-10 fős szerb társaság érkezett hajón Lórévre, akiket Gyurgye-
vics és Vidák Miklós községi bíró fogadott. A paplak udvarán vacsora volt, ahol a 
szerb himnuszt és más szerb dalokat énekeltek és Nagyszerbiát éltették. Gyur-
gyevics kijelentette, hogy Lórév lakossága szerb érzelmű. 
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Ezt követően a jelentés Gyurgyevics több magyarellenes magatartását sorol-
ja fel, mint jugoszláv katonai lelkészi állásra pályázat stb. A belgrádi hadügymi-
nisztérium azzal utasította el a kérését, hogy rá Magyarországon is szükség van. 

A jelentés foglalkozik a lórévi bolgár származású családokkal is. Az új pap 
(Jorgovics Konstantin) csak akkor tekintette őket teljes jogú szerb egyházi tagok-
nak, ha azok esküvel megerősített nyilatkozatot adtak, mely szerint bolgár szár-
mazású apától és szerb származású anyától születtek, „magamat pravoszláv 
szerbnek éreztem és hogy most is ilyennek érzem magamat és a jövőben is annak 
érzem magamat.” Volt, aki bolgár származására hivatkozva megtagadta a hűség-
eskü letételét. Azokat, akik szembeszálltak az erőszakos szerbesítéssel, kizárták a 
lórévi görögkeleti egyház választmány tagjainak sorából. 

A görögkeleti papok által osztogatott szerb naptárakban nincs magyarellenes 
szöveg, de alkalmasak a nagyszerb eszme fenntartására, terjesztésére. Rendsze-
res a pengőcsempészés, pl. „a Keleti pályaudvar környékén valamelyik virágke-
reskedésben nyugta ellenében átadják a pénzt s onnan ismeretlen módon kiviszik 
Jugoszláviába.” A településen a görögkeleti felekezeti iskola mellett 1930. óta 
állami elemi iskola működik. Azóta súrlódás van az iskoláztatás körül. A pap kez-
detben megtagadta az állami iskolába járó szerb gyerekek hittan oktatását – nem 
volt hajlandó az iskolába menni, hanem a gyerekektől várta el, hogy a szerb isko-
lába vagy a parókiára menjenek –, de végül iskolaszéki fellebbezés hatására el 
kellett vállalni a hittan oktatását. Az iskolai Szent Száva ünnepek is a nagyszerb 
propagandát szolgálják. 

Gyurgyevicset 1923. október 1-ével Szőregre helyezték, utóda Szabados 
Neofid ugyanolyan magyarellenes szellemű, mint Gyurgyevics. Az ő utóda Jorgo-
vics Konstantin, aki a bolgár származású gör. keletiket „csak akkor tekintette 
teljes jogú szerb egyházi tagoknak” ha azok esküvel megerősített nyilatkozatot 
írtak alá, mely szerint bolgár apától és szerb anyától származnak, a lórévi temp-
lomban keresztelték meg és pravoszláv szerbnek érzi magát. 

Az erőszakos szerbesítéssel szembefordulók beadvánnyal fordultak a rácke-
vei járás főszolgabírójához, hogy egyházi ügyekben is az illetékes magyar hatósá-
gok és ne Belgrád döntsön. A kérvényt aláírókat kizárták a lórévi görögkeleti 
egyház választmány tagjainak sorából. 

A jelentés kitér arra is, hogy a „nagyszerb propagandának bizonyos pénzfor-
rások is rendelkezésére állanak. Például Vidák Zsifkó 1928-1931 között Karlócán 
végzett teológiát, amit Zubkovics György szentendrei gör. keleti püspök 6000 
dínáros pénzbeli támogatása tett lehetővé. Az anya elbeszéléséből arra követ-
keztetnek, hogy Vidák a szerb kémelhárítóknál van alkalmazásban”. Lánytestvére 
Beremenden volt tanítónő, ahol „nagyszerb tevékenységet fejtett ki, sőt kém-
gyanússá is vált, ezért mennie kellett Magyarországról.” Újvidékre költözött át. 

Jorgovics Konstantin Georgiev Péter lórévi lakos állítása szerint kémkedésre 
akarta rávenni és beismerte, hogy „Jugoszláviából pénzt kap és abból többeket 
pénzel”. „Bizonyos jelekből kétségtelennek látszik, hogy a magyarországi szerb-
ség pénzösszegekkel rendelkezik. Ezeknek az összegeknek gyaníthatólag Belgrád 
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a forrása, a kiutalás azonban részben a budapesti szerb követség, részben a 
szentendrei gör. keleti püspök útján történik. Emellett – bizalmas hírforrás szerint 
– a Budapesten élő vagyonosabb szerbek is támogatják a nagyszerb célokat.” 
Ezekből a pénzekből nincstelen görögkeleti vallású szerbeket segélyeznek, „aki 
szerb lányt vesz feleségül”. Segélyben részesítik azt is, akit valamilyen csapás ért, 
pl. elhullott a tehene, lova. Budapesten működik egy szerb fajvédő bizottság, 
mely a fővárosban működő szerb iparosokat támogatja, pl. nősülés esetén. 

Jorgovics Konstantin bizalmas természetű leveleit nem postán, hanem kül-
dönc útján juttatta Budapestre. „Szubotics Istvánné (szül. DusicsVaszilia) feltűnés 
nélkül végezhette ezt a megbízást, mert mint tejeskofa hetenként kétszer fordult 
meg Budapesten. A leveleket a szerb követség Obzics Márkó nevű házmestere 
vette át és továbbította.” Más görögkeleti papok is hasonló összeköttetésekkel 
rendelkeznek. A dunai hajókkal pedig csempészetet is folytatnak, például kukori-
cát hoznak Romániából, bort és pálinkát Jugoszláviából. 

Az optálások során családtagokkal együtt kb. 200-300 ember vándorolt ki Ju-
goszláviába. Ingatlanaik eladása most is folyik. Bizalmas értesülések szerint a 
vételárat kicsempészik Jugoszláviába.  

Lóréven nincs egység a lakosság között. Amikor még Georgiev Milos volt a 
községi bíró, két pártra szakadtak: a magyarokhoz húzó Georgiev pártra és nagy-
szerb pártra. Ez utóbbi csoport egyik vezetője a jelenlegi községi bíró, Vidák Mik-
lós. A két párt viszálya nem annyira politikai, mint inkább családi és személyi 
jellegű. A szerbek „gyűlölettel viseltetnek a magyarok iránt, noha azok helyzete is 
igen súlyos. A szerbek vagyonosak, a magyaroknak azonban kevés kivétellel csak 
házuk van, s ezért napszámos munkára szorulnak. Csak hogy munkát nem igen 
kapnak a szerbektől.” 

A községtől többen bérelnek szántóföldet. Vidák Miklós bíró a szerbeket csak 
ritkán szólítja fel fizetésre, a magyarokat folyton ezzel zaklatja. Több szerbet 
hűtlenség bűntettével és a magyar állam megbecsülése elleni vétséggel vádolt 
meg egy névtelen feljelentés. A gyanúsítottak és a tanúk mindent tagadtak, kivé-
ve három főt, akiknek a vallomása megegyezett a névtelen levélben foglaltakkal. 

1937 tavaszán a ráckevei csendőrőrs által folytatott nyomozás – ami a szerb 
érzelmű „ellenpárt” emberei ellen irányult, akik megrongálták Georgiev Milos 
kerítését – eredményeként feljelentést tettek a budapesti királyi ügyészségen és 
a ráckevei királyi járásbíróságon állam és társadalmi rend felforgatására irányuló 
vétség, becsületsértés, vagyonrongálás és magánlaksértés vétsége, közrend elle-
ni kihágás miatt. „A feljelentett egyének valamennyien pánszláv érzelműek, gyű-
lölik a magyarokat.” 

A csendőrség szerint az „eddig tárgyalt eseményekből nyilvánvalóan látszik, 
hogy Lóréven a nemzetiségi izgatás olyan légkört teremtett, mely a község nyu-
galmát megbontotta, a nyugodt fejlődést megakadályozza és a hatóság munká-
ját is erősen megnehezíti.” 

A nemzetiségi izgatásnak Nedelnyikov Szvetozár görögkeleti pap a vezetője, 
támogatja őt Vidák Miklós bíró és a községi elöljáróság négy tagja. Szvetozár a 
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magyar iskola, nevelő munkáját próbálja akadályozni, szeretné, ha megszüntet-
nék az állami iskolát.  

A jelentés végül az alábbi megállapítással zárul: „Az eddig tárgyalt esemé-
nyekből nyilvánvalóan látszik, hogy Lóréven a nemzetiségi izgatás olyan légkört 
teremtett, mely a község nyugalmát megbontotta, a nyugodt fejlődést megaka-
dályozza és a hatóság munkáját is erősen megnehezíti.” 

A szerb nacionalista nézetek terjesztésének megakadályozását szolgálta az az 
intézkedés is, ami engedélyhez kötötte az iskolai színielőadások megtartását. 
Ennek megfelelően 1937. január 8-án Porisics Alexandra tanítónő engedélyt ka-
pott a ráckevei főszolgabírótól előadás megtartására. A főszolgabíró műszaki 
hiba miatt nem tudta értesíteni telefonon az engedélyezésről a lórévi csendőrőr-
söt, amely megakadályozta az előadás megtartását, majd „kikérdezéseket eszkö-
zölt”. Az erről készült feljegyzés szerint: „A ráckevei főszolgabíró a cső.őrs eljárá-
sát nemzetiségi politikai szempontból károsnak tartja, de károsnak tartja azt is, 
hogy a cső. nyomozók Lóréven az ő tudta nélkül nyomozásokat végeznek. Külö-
nösen azt tartja felháborítónak, hogy a nyomozó alosztály egyik, a ráckevei sza-
kaszparancsnoknak szóló felhívásban ilyen kitételt használt: „Tudja meg a főszol-
gabírótól, amennyiben megbízható.” A szakaszparancsnok a felhívást felmutatta 
a főszolgabírónak, aki feljelentést tesz Pest vármegye főispánjához és intézke-
dést kér a csendőrséggel szemben.43  

Az általunk vizsgált levéltári anyagban az utolsó információ, hogy 1938 júniu-
sában a ráckevei csendőrök ügynöki jelzés alapján egy darab 95 mintájú katonai 
puskát és 7 darab pisztolyt foglaltak le, a tetteseket a járási főszolgabírónál felje-
lentették. Arról nincs tudomásunk, hogy bárki ellen bűnügyi eljárást indítottak 
volna, vagy valakit megbüntettek. 

A második világháború kitörése után a magyarországi szerbek egyértelműen 
ellenséggé váltak. A Honvédelmi Minisztérium 1942. november 29-i rendelete 
alapján44 nemzetiségi munkásszázadokat kellett felállítani, ahova elsősorban 
megbízhatatlannak ítélt szerb, horvát és román katonaköteles férfiakat soroztak 
be, mint „nemzethűség szempontjából megbízhatatlan” egyéneket. Mint láttuk, 
a csendőrség is foglalkozott a lórévi szerbekkel. Ennek háttere, hogy a Magyar 
Királyi Csendőrségen 1930-tól működni kezdett a politikai ügyekért felelős ál-
lambiztonsági szerv. A Csendőrség Központi Nyomozó Osztályparancsnokságának 
létrehozása biztosította a szervezet államrendészeti nyomozási jogkörét, amivel 
korábban nem rendelkezett. Az állambiztonsági vonal öt alcsoportja közül a ne-
gyedik foglalkozott a nemzetiségi mozgalmak elleni fellépéssel. 

A nyilas puccs után a Nemzeti Számonkérő Különítmény is nyomozott szer-
bekre. Egy kiragadott példa: „A nyilas rendszer ellentmondásosságára utal, hogy 

                                                           
43 OL K 149 – 1938 – 8 – 4134 M. Kir. BM. 2149/res. 1938. VII. osztály T.: Lórév községben 
a csendőrség magatartása 
44 68 781. eln. 1. a /1942 
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egyrészt vezethettek nyomozásokat a német kisebbség ellen, ugyanakkor figye-
lemmel kísérték a különböző nemzetiségek németellenes kijelentéseit is. Erre 
példa, hogy Hajnácskőy László rendszeresen figyeltette a muraközi papok német-
ellenes tevékenységét, kijelentéseit.”45 
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Absztrakt: 
 
Időről időre felmerül az Európai Uniós politikai döntéshozók szintjén, hogy létrehozzanak 
egy közös, a tagállamok szolgálataitól független titkosszolgálatot. Bár a Lisszaboni szerző-
dés a hírszerzést egyértelműen nemzeti hatáskörbe utalta, az EU-s hírszerző szolgálat 
támogatói a magasabb szintű Uniós együttműködés egyik nagyon fontos eszközét látják 
benne. A dolgozat arra vállalkozik, hogy az EU jelenlegi hírszerzési lehetőségeit, hírszer-
zéssel is foglalkozó szervezeteit számba vegye, és felmérje, hogy ezeknek a szervezetek-
nek milyen szintű műveleti technikai támogatása van. Létezik-e az EU-ban hírszerzést 
támogató technikai ügynökség vagy hivatal, és ha igen, milyen lehetőségei és eszközei 
vannak az EU területén és kívül egyaránt a hatékony feladat végrehajtásra.  
 
Kulcsszavak: EU, hírszerzés, INTCEN, SITCEN, EEAS, CFSP, SATCEN, Europol  
 
Abstract: 
 
From time to time it becomes apparent on an EU decision making level to create a com-
mon intelligene service that is independent from all member states of the European Uni-
on. Even though the Lisbon Treaty gives international authority to intelligence services, 
supporters of an EU intelligence network see it as the next step to cooperation among 
the member states. The purpose of the paper is to explore the European Union’s current 
opportunities for intelligence services, and to examine the level of operational and tech-
nical costs for these institutions. Is there an existing specialized service agency or office 
that supports the EU intelligence services, and in case there is, what kind of opportunities 
and tools it has inside and outside of the European Union in order to effectively operate? 
 
Keywords: EU, intelligence, INTCEN, SITCEN, EEAS, CFSP, SATCEN, Europol 
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Bevezetés 
 
A hidegháború végével a biztonsági kihívások olyan ütemben alakultak át, me-
lyekkel nem csupán a nemzetközi szerveztek, az európai államok, de a különböző 
hírszerző-elhárító szervezetek sem tudtak egy ideig lépést tartani.2 A korábban 
ellenséges nyugat-, és kelet európai titkosszolgálatok kénytelenek voltak kapcso-
lataikat szorosabbra fűzni, majd alig egy évtizeddel később (az egykori keleti 
blokk államainak 1999-es NATO, majd a 2004-es Európai Uniós csatlakozás után3) 
már egy szövetségi rendszer tagjaiként kellett feladataikat ellátni.  

Az Európát érintő 21. század biztonsági kihívásai („arab tavasz”, szíriai és iraki 
válság, Krím-félszigeti és kelet-ukrajnai katonai konfliktus, a globális terrorizmus 
és Iszlám Állam megjelenése) előtérbe helyezték az Európai Unió (EU) hírszerző 
képességeinek kérdéskörét. Már a 2000-es évek elején felmerült a gondolat – 
első sorban a kisebb tagállamok részéről (Ausztria, Belgium) – hogy egy egységes 
európai hírszerző szervezetet hozzanak létre. A nagyobb tagállamok (Franciaor-
szág, Németország) a kérdést nem tartották időszerűnek, ezért le is került a napi-
rendről. Viviane Reding igazságügyi biztos a kérdésről úgy nyilatkozott, hogy 
2020-ig az EU-nak létre kell hoznia a saját hírszerző szolgálatát. Álláspontja sze-
rint erre azért van szükség, hogy egyrészt az EU belső integrációját és biztonsá-
gát jobban megerősítse, másrészt egyenlő ellenfele lehessen az Egyesült Álla-
moknak a globális hatalmi térben.4 Maga Javier Solana egykori biztonságpolitikai 
főképviselő azonban úgy nyilatkozott,5 hogy noha terrorizmus elleni küzdelem 
nagyon fontos feladata az EU-nak, de egy ilyen központi hírszerző ügynökség 
létrehozásának még nem jött el az ideje.  

Más titkosszolgálati szakértők is hangot adtak annak a véleményüknek, hogy 
a hírszerzés egy szuverén állam egyik alapvető pillére, a nemzeti szuverenitás 
egyik legfontosabb őrzője. A nemzetközi jogilag önálló, független államnak nem 
minősülő EU ezért nem is rendelkezhet saját hírszerző szolgálattal. Vagyis önálló 
európai hírszerző szolgálatot csak és kizárólag akkor lehet létrehozni, ha az EU 
tagállamai lemondanak nemzeti szuveneritásuk egy részéről, a jelenlegi EU-s 

                                                           
2 A témáról bővebben: Biztonsági tanulmányok – Biztonságpolitika. Szerk. Gazdag 
Ferenc, ZMNE Budapest, 
2011. 
3 Az 199-es NATO csatlakozás esetében Magyarország, Csehország és Lengyelország, a 
2004-es EU csatlakozás esetében a három említett államon túl Észtország, Lettország, 
Litvánia. Szlovénia és Szlovákia értendő ide. 
Láczi Renáta: Lesz-e Európai Hírszerző Szolgálat? 
http://kitekinto.hu/europa/2013/11/14/lesz-e_europai_hirszerz_szolgalat (2017.12.18.) 
5 Dr. Hegyes Gabriella: Az Európai Unió terrorizmus elleni küzdelme. 
http://epa.oszk.hu/02900/02932/00002/pdf/EPA02932_terror_elharitas_2012_2_03.pdf 
(2017.12.19.) 

http://kitekinto.hu/europa/2013/11/14/lesz-e_europai_hirszerz_szolgalat
http://epa.oszk.hu/02900/02932/00002/pdf/EPA02932_terror_elharitas_2012_2_03.pdf
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kvázi „államforma” helyett, föderális államok fölötti entitássá alakulna át. Létre-
jönne a valóban közös belügyi-, hadügyi-, külügyi együttműködés legmagasabb 
intézményesített formája, a közös minisztérium.6 Ennek a törekvésnek jelenleg 
nem csupán a politikai döntéshozók állnak ellen, hanem a tagállamok titkosszol-
gálatai is. Alapvető oka az ellenállásnak, hogy a tagállamok önállóan (bár fontos 
kérdésekben nyilvánvalóan egyeztetve) vesznek részt a nemzetközi politikai, 
gazdasági folyamatokban, így (politikai, gazdasági, hírszerző-szakmai) érdekeik 
teljesen különbözőek lehetnek. A Lisszaboni Szerződés a hírszerzést egyértelmű-
en nemzeti hatáskörbe utalta. 

Jelen dolgozatnak nem feladata és célja annak a kérdésnek az eldöntése, 
hogy szükség van-e önálló európai hírszerző hivatalra. Arra kérdésre keresem a 
választ, hogy az EU jelenlegi hírszerzéssel is foglalkozó hivatalai, technikai támo-
gatását önállóan, vagy valamely EU-s szervezet vagy szervezetek közreműködés-
ével tudják biztosítani. 
 
Az Európai Unió hírszerző képessége 
 
A hírszerzési információk szervezetszerű megosztása Európában a hidegháború 
éveire nyúlik vissza. Ekkor alakították meg ugyanis a Kilowatt, Megaton és Berni 
klub nevű hálózatokat.7 Az 1970-ben létrehozott Kilowatt egy multinacionális, 
elsősorban nyugat-európai országok hírszerző szolgálatainak közössége volt, 
melynek alapvető célja az információ csere, információ áramlás felgyorsítása volt 
főként terrorelhárítási területen. Az 1990-ben francia kezdeményezésre létrejött 
Megaton hálózat volt, melyet elsősorban radikális iszlamista (főleg algériai) ter-
roristák elleni fellépésre hoztak létre8.  

A Berni klub a nyugat-európai titkosszolgálatok vezetőinek éves szinten ren-
dezett nem hivatalos találkozója, melynek témái Európai biztonságának kérdései. 
Korábban ez alapvetően a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem 
körül forgott, ma már a legfontosabb témák között megtaláljuk az iszlám funda-
mentalizmust és a tömeges, illegális migrációt is. A klubhoz 1994-től csatlakoz-
hattak a kelet-európai szolgálatok vezetői is. Ami mindhárom szervezetre jellem-
ző volt, hogy önálló hírszerzési jogosultsággal és képességgel egyik szervezet sem 

                                                           
6 Marosi Zsuzsanna: Az Európai Unió hírszerzési együttműködésének helyzete és le-
hetőségei  
http://epa.oszk.hu/02500/02538/00018/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2017
_02_005-018.pdf (2017.12.12.) 
7 John M. Nomikos: European Union Intelligence Analysis Centre (INTCEN):Next stop to 
an Agency? http://rieas.gr/images/editorial/NomikosEUintelligence15.pdf (2017.12.15.) 
8 Richard J. Aldrich: Transatlantic intelligence and security cooperation  
https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/people/aldrich/publications/inta80_4_08_aldrich.pdf 

http://epa.oszk.hu/02500/02538/00018/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2017_02_005-018.pdf
http://epa.oszk.hu/02500/02538/00018/pdf/EPA02538_nemzetbiztonsagi_szemle_2017_02_005-018.pdf
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rendelkezett. Kizárólag a tagok által megosztott információk alapján voltak, és 
jelenleg sem képesek döntéseket hozni.9 

Az EU első intézményesített hírszerző szerve a már említett Javier Solana ál-
tal 1999-ben létrehívott SITCEN10 lett. A szervezet alapvető feladata az volt, 
hogy a tagországokból beérkezett nyílt, vagy minősített információkat feldolgoz-
za, elemezze és azt az EU-s döntéshozókhoz eljuttassa. Mivel a terület a bizton-
ságpolitikai főmegbízotthoz tartozott, ezért nem véletlen, hogy döntő többségé-
ben biztonsági vagy biztonságpolitikai információkat elemeztek. 2011-ben meg-
szűnt a Nyugat-Európai Unió (WEU), ezért annak ilyen irányú feladatait is SITCEN 
vette át. Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) megalapítását követően a SITCEN az 
EKSZ alá került, az elnevezése pedig 2012-től INTCEN11-re változott. Ettől kezdve 
a mindenkori EU-s külügyi biztos irányítja a szervezetet.  

 
Átalakítása után az INTCEN három fő részből álló szervezetként kezdte meg mű-
ködését: 

- Civil Intelligence Cell (CIC), mely elsősorban civil szakértőkből állt, és ter-
rorizmussal kapcsolatos információk elemzése volt a legfontosabb fel-
adata. 

- General Operations Group (GOP) vagy Általános Műveleti Egység mely 
folyamatos háttér támogatást biztosított az EU misszióinak. Nem ide tar-
tozott a hírszerzéssel kapcsolatos kutatások és fejlesztések területe. 

- Communication Unit (CU), Kommunikációs Egység, mely tulajdonképpen 
az EU telekommunikációs központjaként funkcionált.12 

 
A feladatrendszere kibővült, és a szakterületek a profiljuk szerint két jelentős 
igazgatóság, az Elemző Igazgatóság és az Általános és Külügyi Kapcsolatok Igazga-
tóság alá kerültek. Az INTCEN legfontosabb feladatai:  

- Az EU érdekszférájába tartozó régiók eseményeinek nyomon követése. 
- Az EKSZ vezetőjének és helyettesének folyamatos tájékoztatása. 
- A korai előrejelző és helyzetértékelő feladatai tekintetében elsősorban 

hírszerzői beszámolók készítése. 
- Válsághelyzetekben – speciális munkacsoportok megalakításával – bizto-

sítja a hírszerző információk időbeni feldolgozását és továbbítását az ille-
tékesek részére. 

                                                           
9 John M. NOMIKOS: European Union Intelligence Analysis Centre (INTCEN):Next stop to 
an Agency?  http://rieas.gr/images/editorial/NomikosEUintelligence15.pdf (2017.12.15.) 
10 SITCEN: European Union Situation Centre  
11 INTCEN: European Union Intelligence and Situation Centre 
12 John M. Nomikos: European Union Intelligence Analysis Centre (INTCEN):Next stop to 
an Agency?  http://rieas.gr/images/editorial/NomikosEUintelligence15.pdf (2017.12.15.) 

http://rieas.gr/images/editorial/NomikosEUintelligence15.pdf
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- Rendszeres helyzetértékeléseket és kockázatértékeléseket végez azokról 
az országokról, térségekről ahol különböző EU-s missziók zajlanak. Jelen-
téseket készít a különböző válsághelyzetekről. 

- Hírszerzési kérdésekben közvetlen kapcsolatot tart az EU külügyi és biz-
tonságpolitikai főképviselőjével.13 

 
A feladatrendszeréből kiolvashatjuk, hogy az INTCEN az EU közös kül-, és biz-

tonságpolitikájának egyik legfontosabb pillére. Jelentős OSINT14 elemző képes-
séggel rendelkezik. Szakemberei egyaránt figyelik a különböző média felületeket, 
a hírügynökségektől a közösségi médiáig.15 Ezen túlmenően a tagállamok hír-
szerző szolgálataitól beérkező nyílt vagy minősített információkat feldolgozza és 
a megfelelő szerveknek továbbítja. További fontos forrása az információknak, a 
világ számos országában jelen lévő Európai Uniós képviseletek (EUDEL) munka-
társainak, valamint a 13 EU-s polgári válságkezelői vagy katonai16 misszióinak 
jelentései, továbbá olyan partnereinek tájékoztatói, mint az ENSZ, NATO vagy 
EBESZ.17 Világossá válik az is, hogy jelen formájában az INTCEN kevésbé alkalmas 
arra, hogy a saját hírszerző kapacitásának technikai támogatást tudjon nyújtani. 
EU-s polgári válságkezelői misszióban részt vett kollégák arról számoltak be 
szakmai beszélgetések során, hogy egy-egy operatív művelet technikai támoga-
tása a válságövezetben valamely EU-s tagállam szakszolgálata részéről történik. 
 
Az EU Műhold Központja: SATCEN18 
 
Az Európai Unió Műhold Központját 1992-ben alapították a spanyolországi Torej-
jón de Ardoz városában a WEU részeként, és csak 2002 január 1-vel vált az EU 
egyik önálló ügynökségévé. Alapvető rendeltetését és feladatát a létrehozását 
lehetővé tevő Európai Tanács döntésének19 második szakasza határozza meg. 
Eszerint a SATCEN támogatja az EU döntéshozatalait és fellépéseit különösen a 
Közös Kül-, és Biztonságpolitika (CFSP) és Közös Biztonság-, és Védelempolitika 

                                                           
13 LAKATOS Zsolt: Az Európai Unió hírszerzésének jelenlegi helyzete és kihívásai. 
(Hadtudomány XXIII. évfolyam 1-2. szám, 13–22. oldal.) 
14 OSINT: Open Source Information (Nyílt Forrású Információ) 
15 http://eu-un.europa.eu/factsheet-on-eu-intelligence-analyses-center-intcen/ 
(2017.12.15.) 
16 A katonai hírszerzéssel az EU-ban elsősorban az EU Katonai Törzs (EU Military Staff – 
EUMS) alárendeltségében működő hírszerző osztály végzi. 
17 BODA József: Fejezetek a titkos információgyűjtés változó világából 
http://www.pecshor.hu/periodika/XIV/bodaj.pdf (2017.12.16.) 
18 SATCEN: European Union Satellite Centre (Az EU Műhold Központja) 
19 2001/555/CFSP  https://www.satcen.europa.eu/key_documents/Council% 
20Decision%202014.pdf (2017.12.10.) 

http://eu-un.europa.eu/factsheet-on-eu-intelligence-analyses-center-intcen/
http://www.pecshor.hu/periodika/XIV/bodaj.pdf
https://www.satcen.europa.eu/key_documents/Council%25%2020Decision%202014.pdf
https://www.satcen.europa.eu/key_documents/Council%25%2020Decision%202014.pdf
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(CSDP) területén. Szintén alapvető feladata az EU válságkezelői műveleteinek, és 
az EU-s ügynökségek technikai támogatása, valamint a válságövezetek műholdas 
megfigyelése. Az alapító döntésben belefoglalták azt is, hogy az EU ezeket a ké-
pességeit, továbbá az így összegyűjtött információit igény esetén más nemzetkö-
zi szervezetnek (pl. ENSZ) is rendelkezésére bocsájtja, amennyiben nem jár alap-
vető feladatainak teljesítése sérelmével.20  

A felhatalmazásban megfogalmazott feladatokból is láthatjuk, hogy rendkívül 
széles a SATCEN feladatrendszere. Ezeknek a feladatoknak azonban csak korláto-
zott mértékben tud megfelelni. Ennek oka, hogy a SATCEN jelenleg nem rendel-
kezik saját, önálló műholddal.21 Kereskedelmi műholdak szabad kapacitását és 
technikai eszközparkját használja a megfigyelésekre, mérésekre. Az így beszer-
zett képeket, felvételeket a SATCEN szakember gárdája dolgozza fel a spanyolor-
szági központban. A SATCEN által leggyakrabban felkért kereskedelmi műhold a 
francia Helios 2.22 A fent megfogalmazottakon túl, a Műhold Központ hatáskö-
rébe tartozik a GEOINT (Geospatial Intelligence – térinformatikai hírszerzés) is. A 
GEOINT rendszer segítségével a műholdképek és a térinformatikai jellemzők 
összevetéséből és elemzéséből, földrajzi vonatkozású események jeleníthetők 
meg vizuálisan. Bár nyilvánvaló, hogy ezt a térinformatikai rendszert elsősorban 
katonai célokra fejlesztették ki, könnyen belátható, hogy az élet más területein is 
(mint például a közlekedés, telekommunikáció, ingatlanfejlesztés, bányászat, 
régészet stb.) használható.23  

Az EU Műhold Központjának 2016. évi jelentése szerint24 az elmúlt évben 
1846 megkeresést teljesítettek. A SATCEN 2016. évi legfontosabb feladati a kö-
vetkezők voltak: 

- Az EKSZ támogatása (2016-ban is folytatódott az EKSZ döntéshozói és 
missziói hírigényeinek kielégítése a különböző válsághelyzetekben). 

                                                           
20 https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%20 Re-
port%20 201658e24cb1f9d7202538bed52b.pdf (2017.12.10.) 
21 Ez természetesen csak a SATCEN-re vonatkozik. Az EU a Kopernikusz (2014-2020) pro-
gram szerint önálló bolygó megfigyelési programot dolgozott ki az EU 377/2014/EU ren-
delet alapján, mely egyik alappillére, hogy tucatnyi műholdat állítanak pályára kutatási, 
biztonsági illetve távközlési céllal.  
http://publications.europa.eu/resource/cellar/7c677ecd-7b3b-4549-ad41-
7b1c1550e5a7.0013.02/DOC_1  
22 https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%20 Re-
port%20201658e24cb1f9d7202538bed52b.pdf (2017.12.10)  
23 BENEDEK Márta: A hírszerzési együttműködés európai lehetőségei.(Nemzetbiztonsági 
Szemle 2014., II. évfolyam III. szám. 
24 https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%2 
0Report%20201658e 24cb1f9d7202538bed52b.pdf (2017.12.10.) 

https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%20%20Report%20%20201658e24cb1f9d7202538bed52b.pdf
https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%20%20Report%20%20201658e24cb1f9d7202538bed52b.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/7c677ecd-7b3b-4549-ad41-7b1c1550e5a7.0013.02/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/7c677ecd-7b3b-4549-ad41-7b1c1550e5a7.0013.02/DOC_1
https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%20%20Report%20201658e24cb1f9d7202538bed52b.pdf
https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%20%20Report%20201658e24cb1f9d7202538bed52b.pdf
https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%252%200Report%20201658e%2024cb1f9d7202538bed52b.pdf
https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%252%200Report%20201658e%2024cb1f9d7202538bed52b.pdf
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- Tömegpusztító fegyverek proliferációjának megakadályozása érdekében 
a SATCEN folytatta az érintett országok, válságövezetek megfigyelését. A 
Központ elvégezte azoknak az üzemeknek a megfigyelését, melyek bal-
lisztikus rakéták lehetséges összeszerelésére vagy kilövésére alkalmasak 
lehetnek. Ezzel egyidejűleg megfigyelték azokat a nukleáris erőműveket 
is, ahol feltételezhetően nehézvizet állítottak elő, vagy uránt dúsítottak.  

- FRONTEX25 műveleteinek támogatása, mely során az EU külső határai-
nak monitorozása történt műholdak segítségével. A megfigyelés ered-
ményeképpen előre tudták jelezni a FRONTEX-nek a migrációs folyama-
tokat, a migrációs útvonalak változását. 

- Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ, OSCE) részé-
re műholdas felderítés végrehajtása Kelet-Ukrajna felett a katonai aktivi-
tások figyelemmel kísérése és a Minszki megállapodás betartásának el-
lenőrzése érdekében.  

- Az EU NAVFOR26 és EU SOPHIA27 művelet támogatása, mely során a 
Földközi tengeri migrációs és embercsempész útvonalakat figyelte meg 
és jelezte a SATCEN. 

- EUMM GEORGIA28 művelet támogatása érdekében ad-hoc és előre ter-
vezett műholdas felderítéseket végeztek a régió felett, melynek ered-
ményeképpen értékelő jelentések készültek a területen található ipari 
infrastruktúrákról valamint egyéb aktivitásokról. 

- Képzés: A SATCEN komoly kapacitást fordít arra, hogy elsősorban saját 
igényei, másrészt a tagállamok és az EU intézményeinek igényei szerint 
képezze és folyamatosan továbbképezze a szakembereit. Lehetőséget 
teremt a képzési rendszere arra is, hogy nem szakember döntéshozók-
nak tartsanak olyan oktatásokat, mely során ezek a résztvevők megisme-
rik a SATCEN képességeit, lehetőségeit és korlátait. Ezáltal képesek lesz-
nek felmérni azt, hogy az adott információs igényük kielégítésére alkal-
mas-e a SATCEN vagy sem.29   

 

                                                           
25 FRONTEX – Az EU határőrizeti ügynöksége 
26 EU NAVFOR (European Union Naval Fprce: EU haditengerészeti ereje, melyet a Szomá-
liai kalóztámadások elleni küzdelemre hoztak létre 2008-ban http://eunavfor.eu/ (2017. 
12. 19.) 
27 EU SOPHIA: Az EU haditengerészei művelete a Földközi-tengeren a Líbiai és Olasz 
partiőrség támogatására az illegális migráció kezelése érdekében. 
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med_en (2017.12.19.)  
28 EUMM Georgia: Az EU megfigyelő missziója Grúziában  https://eumm.eu/ 
(2017.12.19.) 
29 https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%20 Re-
port%20201658e 24cb1f9d7202538bed52b.pdf (2017.12.10.) 

http://eunavfor.eu/
https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eunavfor-med_en
https://eumm.eu/
https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%20%20Report%20201658e
https://www.satcen.europa.eu/key_documents/EU%20SatCen%20Annual%20%20Report%20201658e
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A spanyolországi központ mellett összekötői irodát tart fent a SATCEN Brüsszel-
ben. 
 
Európai Rendőrségi Hivatal: EUROPOL 
 
Az 1999-ben alapított Európai Rendőrségi Hivatal központi szerepet játszik az EU 
biztonságával foglalkozó szervezetek között. A szervezet székhelye Hollandiában, 
Hágában van, élén az igazgató áll, aki egyben az ügynökség jogi képviselője is. A 
tagállamok nemzeti irodákat tartanak fent a saját nemzeti rendőrségeiknél, 
melynek célja a folyamatos és naprakész kapcsolattartás.  

A szervezet alapvető feladata a terrorizmus, szervezett bűnözés, kábítószer 
kereskedelem, a pénzmosás, az embercsempészet és az EURO hamisítás elleni 
küzdelem.30 Önálló nyomozati jogkörrel nem rendelkezik, a tagállamok közötti 
koordinációt végzi. Emiatt (is) csökkentett hírszerző31 képességei és lehetőségei 
vannak, melyet elsősorban az említett bűncselekmények vonatkozásában vet be. 
Ezek közül is kiemelkedik a terrorizmus elleni küzdelem. A tagországokból, illetve 
nemzetközi társszervektől (INTERPOL, WCO32) érkező információk feldolgozását, 
elemzését és értékelését végzi. Az így megszerzett információkat megosztja az 
EU döntéshozóival, valamint az érintett tagállamokkal az ECIM (European Crime 
Intelligence Model) és a SOCTA (Serious Organised Crime Threat Assessment) 
rendszerek segítségével.33 A terrorelhárítás szempontjából releváns információ-
kat (terrorista gyanús személyek, terrorszervezetek, terrorfinanszírozáshoz köt-
hető személyek és szervezetek, feltételezett európai dzsihadisták adatai) koráb-
ban az AWF (Analytical Work File), a 2017. májusi átszervezést követően az AP 
(Analytical Project) rendszerben tárolják.34 

                                                           
30 https://www.europol.europa.eu/ 
31 Nem a klasszikus titkosszolgálati hanem bűnügyi hírszerzést értünk alatta 
32 WCO: World Customs Organisation – Vámügyi Világszervezet 
33 European Intelligence Handling: Office for Official Publications of the European Com-
munities, EUROPOL 2003 
34 Hugo BRADY: Europol and the European Criminal Intelligence Model:A Non-State re-
ponse to Organized Crime. A Journal of Policy and Practice, 2/1, 2008. 
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Az ECIM rendszer 
 
Tulajdonképpen egy koncepció, amelynek a lényeg, hogy tagállamok nyomozása-
it megfelelő értékelői háttérrel és elemzésekkel támogassák.  

2017. május 1-től életbe lépett az új EUROPOL szabályozás, amely több 
adatkezelési változást is jelentett. Bevezetésre került az információk hozzáférhe-
tősége és felhasználhatóságával kapcsolatban egy új megközelítés, aminek a 
lényege, hogy az most már közös a szervezeti egységek számára, hiszen ugyanaz 
az információ releváns lehet szervezett bűnözéssel kapcsolatban, illetve ember-
csempészetnél vagy akár a terrorizmus elleni küzdelemben is. A koncepció lé-
nyege, hogy az EUROPOL a tagállamoknak jelentős elemzői és értékelői támoga-
tást nyújt, és ezzel segítik a tagállamokban folyó nyomozásokat azzal, hogy fo-
lyamatosan dolgozzák fel a beérkező információkat és kereszt ellenőrzéseket 
hajtanak végre az adatbázisokban. Találat esetén pedig tájékoztatják (visszacsa-
tolás) az érintett tagállamokat.35  

Ezzel lehetővé vált, hogy az EUROPOL-nál összefussanak a bűnügyi szem-
pontból releváns információk. A gyakorlatban ez úgy működik, hogy ha van egy 
bűnügyi információcsere a magyar rendőrség és a német rendőrség között pél-
dául szervezett bűnözőkkel/bűnözéssel vagy terrorizmussal kapcsolatban, akkor 
az EUROPOL tájékoztatja a feleket, hogy például az osztrák és francia rendőrség 
nyomozásaiban is felmerültek az adott elkövetők, és vélhetően ott is követtek el 
bűncselekményeket.  

Röviden, az EUROPOL adatbázisa elsősorban a tagállamoktól illetve partnere-
itől származó információkat tartalmazza, és nagyon jelentős hangsúlyt fektetnek 
a megfelelő és folyamatos elemzésekre és értékelésekre, ezzel segítve a tagálla-
mok nyomozásait. 

 
SOCTA rendszer 
 
Az EUROPOL minden évben elkészíti a stratégiai jelentését az Európai szervezett 
bűnözés állapotáról. Ez a jelentés bemutatja az legfrissebb trendeket, irányokat, 
jelenségeket. A jelentés célja tájékoztatni a döntéshozókat az aktuális helyzetről 
valamint ajánlásokat fogalmaz meg a jelenségek felszámolására.36  

A jelentés, egyrészt az EUROPOL információiból és jelentéseiből készül, ame-
lyeket az AP-k készítenek a saját szakterületükről, valamint a tagállamok részére 
félévente küldenek két kérdőívet. Ezek a kérdőívekben felmérik a tagállamok 

                                                           
35 https://www.europol.europa.eu/activities-services (2017.12.10.) 
36 John D. OCCHIPINTI: Still Moving Toward a European FBI? Re-Examining the Politics of 
EU Police Cooperation (Intelligence and National Security, 30. szám, 2015. áprilisi-június, 
234-258. oldal) 

https://www.europol.europa.eu/activities-services
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saját tapasztalatikat, valamint az tagállamokban végzett nyomozásokat. Ezeket a 
tagállami kérdőíveket összegyűjtik, kiértékelik, és elkészítik a jelentést. A jelentés 
kizárólag nyílt információkat tartalmaz és az EUROPOL minden évben a saját 
honlapján is publikálja.37 
 
AWF/AP rendszer 
 
Az EUROPOL korábbi felépítésében a szervezeti egységek kisebb alosztályai vagy 
csoportjai korábban AWF-nek nevezett (2017.05.01-től az új EUROPOL jogsza-
bály után) most már Analysis Projectek (AP - elemzői projekt), amelyek bűncse-
lekmény specifikusan lettek létrehozva. Ilyenek pl. az ECTC-nél az utazó harco-
sokra, vagy most legújabban az emberiség elleni és háborús bűncselekményekre 
létrehozott AP. A feladatuk, hogy elemzői támogatást nyújtsanak a tagállamok-
nak nyomozásaihoz, valamint segítsék és koordinálják nemzetközi nyomozáso-
kat.38 Az AP-ben két fajta feladatkör/munkakör van, az egyik az elemzői, a másik 
pedig a specialista. Az elemző, aki a tagállamoktól kapott információkat elemzi, 
értékeli, és ezzel támogatja a tagállamok nyomozását. A specialista, aki a saját 
szakterületén komoly tapasztalattal, és szaktudással rendelkezik. A feladata egy-
részt az információ megosztás tagállamokkal, műveleti találkozó, közös akció 
szervezése, gyakorlati segítségnyújtás konkrét ügyekben.39   

Összefoglalva, egy bűncselekmény specifikusan létrehozott egység, amely 
elemzői háttérrel és megfelelő szaktudással rendelkezik, a tagállamokban folyó 
nyomozásokat segítése, valamint a több tagállamban zajló nemzetközi nyomozá-
sok támogatása és koordinálása érdekében. 

A fent bemutatott rendszerek működtetésének egyik legfontosabb feltétele, 
hogy az EUROPOL Műveleti Központja 24 órás háttértámogatást nyújt a szerve-
zet többi egységének, illetve a tagállamok rendőrségeinek a hét minden napján. 
A biztonságos kapcsolattartásra az EUROPOL kifejlesztett egy nagy teljesítményű 
mobil irodai alkalmazást (SIENA).40 Ennek segítségével bárhonnan távolról biz-
tonságosan elérhetik valamennyi nyilvántartásukat a szervezet munkatársai. A 
bűnügyi hírszerző és felderítő munkát tovább erősíti egy mobil labor is, melyet 
szükség esetén telepíteni lehet egy súlyos bűncselekmény vagy terrorcselek-
mény helyszínére. Ez nem csupán a felderítéshez és a bizonyításhoz nyújthat 

                                                           
37 https://www.europol.europa.eu (2017.12.10.)   
38 Monica DEN-BOER: Counter Terrorism, Security and Intelligence int he EU: Gouvernance 
Challenges for Collection, Exchange and Analysis. (EU Counter-Terrorism and Intelligence. 
A critical assessment. Szerkesztette: Javier Argomaniz, Oldrich Bures és Christian Kaunert. 
Taylor & Francis kiadó 2016. 210-227 oldal 
39 https://www.europol.europa.eu/activities-services 
40 https://www.europol.europa.eu/activities-services 

https://www.europol.europa.eu/
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segítséget az adott tagállam rendőrségének, de lehetőség van arra is, hogy a 
különböző igazságügyi szakértők tovább képezhessék magukat. 
 
Összegzés 
 
Az európai (politikai) szinten két nézet ütközik a közös hírszerző szervezet vagy 
képesség létrehozása kapcsán. A támogatói az egységes Európa, míg ellenzői a 
nemzeti szuverenitás feladásának egyik fontos állomását látják benne. Támoga-
tói szerint egy nemzetállamok feletti szervezet létrehozására szükség van, legfő-
képpen abban az esetben, ha meghatározott ügyekre a tényleges információ-
gyűjtő és feldolgozó jogkört az EU teljes területére megkapja a szervezet. Ellen-
zői pont ezt hozzák fel érvként, hogy az ilyen EU-s nyomozások közvetlen lehető-
séget teremtenek egy tagállam szuverenitásának megsértésére. Ilyen ügyek le-
hetnének az EU költségvetési támogatásai, fejlesztési alapjai sérelmére elköve-
tett pénzügyi visszaélések, a nemzetközi terrorizmussal összefüggő ügyek, az EU 
intézményei elleni kémkedés vagy az EU kutatásai sérelmére elkövetett ipari 
kémkedés.41  

Szükségességét támasztja alá az a tény is, hogy az elmúlt időszakban, Euró-
pában elkövetett terrorcselekmények elkövetőiről a tagállamok elhárító és hír-
szerző szolgálatai is rendelkeztek információkkal. Azonban nem volt egy olyan 
szervezet, amelyeket ezeket összegezve és kiértékelve segíthetné a nyomozást 
vagy a megelőzést! Jó példa erre a 2016. március 22-én Brüsszelben és a 2015. 
november 13-én Párizsban elkövetett terrorcselekmények kapcsán lefolytatott 
nyomozások után feltárt, belga és francia titkosszolgálati együttműködések hiá-
nya.42   

Bemutattam azokat a legfontosabb szervezeteket, melyek az EU-ban hírszer-
ző/elhárító vagy hírszerzést/elhárítást támogató tevékenységet végeznek, rövi-
den felvázoltam történetüket, fejlődési fázisaikat. Véleményem szerint két olyan 
szervezet van, amelyikben potenciálisan benne van a lehetőség, hogy sokkal 
hatékonyabban támogassa az Unió működését, vagy éppen az EU-s missziók 
döntéshozói mechanizmusát a jelenlegi rendszernél. Az egyik ilyen szervezet a 
SATCEN, mely „félkarú óriás” addig, amíg saját műholdat nem fog rendszerbe 
állítani, és csak bérelt műholdak által szolgáltatott adatokat elemez. A másik az 
EUROPOL, mely tevékenységi körét tekintve természetesen bűnügyi hírszerzésre 
van berendezkedve, azonban a fent bemutatott információgyűjtési és elemzési 

                                                           
41 Legismertebb ilyen kezdeményezés a témában az Európai Ügyészség létrehozása.  
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/eu-
affairs/20170929STO85001/europai-ugyeszseg-hatekony-fellepes-az-eu-s-penzekkel-valo-
csalasokkal-szemben 
42 FARKAS Sándor: ISIL A legsikeresebb terrorszervezet? In; Hadtudományi Szemle 2018. 
XI. évfolyam 1. szám 
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technikák, rendszerek alkalmazásával szervezetileg magasabb szintre léphet. 
Ennek végső formája, ha önálló nyomozati jogköröket kap, és megalakul egy 
európai FBI.43 
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A szervezeti kultúra jelentősége a generációs kihívás és a 
nemzetbiztonsági szolgálatok fejlesztése szempontjából 

Drusza Tamás1 

 
Absztrakt: 
 
A szerző, a generációs kihívás példáján keresztül mutatja be a szervezeti kultúra jelentő-
ségét a nemzetbiztonsági szolgálatokat illetően. Rámutat, hogy a szervezeti kultúra akkor 
mondható megfelelőnek, ha elősegíti a szervezetek illeszkedését a környezetéhez. 
Ugyanakkor manapság a környezeti tényezők változásának sebessége nagy, míg a szerve-
zeti kultúra változása – különösen biztonsági szervezeteknél – kifejezetten lassú folyamat. 
A problémafelvetésen túl a tanulmány felvázol egy lehetséges megoldást is a kialakult 
helyzetre. 
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Abstract: 
 
Through the example of the generational issue, the author presents the significance of 
organizational culture for national security services. He points out that organizational 
culture can be said to be appropriate if it helps the organizations adapt to their environ-
ment. The enviromental factors, however, are changing rapidly, while the change of or-
ganizational culture - especially in security organizations - is a very slow process. In addi-
tion to describing the problem, the study drafts a possible solution in the subject matter. 
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Bevezetés 
 
Magyarország érdekeinek egyik fontos előmozdítója és védelmezője a nemzet-
biztonsági terület, az itt folyó tevékenység széles körű hatást gyakorolhat a ma-
gyar társadalom sikerességére, fejlődésére. Ezért nem közömbös az, hogy az itt 
tevékenykedő szervezetek milyen képességekkel rendelkeznek, hogyan tudnak 
alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. Radikálisan új helyzet például a 
társadalmi környezet, azaz az emberek viselkedésének átalakulása. Ez a körül-
mény a biztonsági szervezetek esetében is megteremti az igényt új megoldások 
iránt. Ehhez azonban új szemlélet és új ötletek szükségeltetnek, amelyek csak 
nagyon ritkán adódnak a régi tapasztalatokból.  

A szervezetek a napi működésük során érzékelik az új helyzet jelentette 
konkrét problémákat. Ugyanakkor általában nem rendelkeznek megfelelő kapa-
citással arra, hogy képesek legyenek részletekbe menően feltárni a jelenségek 
lényegét, ami viszont elengedhetetlen a napi gyakorlatban jól alkalmazható 
megoldások kidolgozásához. Ez komoly tudományos munkát feltételez, számos 
tudományterület, illetve a nemzetbiztonsági rendszer gyakorlati működésének 
alapos ismeretét egyaránt igényli. Itt lépnek be a képbe azok a szellemi műhe-
lyek,2 amelyek egyik feladata éppen az ilyen gyakorlati megoldások kidolgozásá-
hoz szükséges tudományos háttér megteremtése, illetve a gyakorlati megvalósí-
tás támogatása.  

Az alábbi írás célja, hogy egy nagyon is gyakorlati kihívás – a társadalmi gene-
rációváltozás – példáján keresztül mutassa be a fejlesztés indokoltságát és lehe-
tőségeit. Az új generációk megjelenésének gyakorlati vonatkozása vitathatatlan: 
még a nem humán területtel foglalkozó szakemberek között is népszerű a téma. 
A szervezetek előtt álló kihívásokkal kapcsolatos írások jelentős része érinti ezt a 
kérdést nem véletlenül. A nemzetbiztonsági tevékenység, az ehhez kapcsolódó 
szervezetek pedig egyre inkább a társadalmi érdeklődés homlokterébe kerülnek, 
feltehetően ez nem független a területet eddig körüllengő titokzatosságtól. Bár 
ez a titokzatosság kevés információt enged láttatni, azért az bizonyos, hogy ezek 
a szervezetek is szembesülnek a generációs kihívással. Sőt, mint azt látni fogjuk, 
talán még jobban, mint egy átlagos szervezetet vagy munkahely. A gazdasági 
szféra szervezeteitől ugyanis kevésbé idegen a munkaerőpiaci verseny. A nem-
zetbiztonsági szervezetek számára a minőségi munkaerőért folytatott versengés 
ellenben egy teljesen új helyzet, amellyel kapcsolatosan nem rendelkeznek rele-
váns múltbeli tapasztalatokkal. Az alábbiakban egy, e helyzetre adható lehetsé-
ges választ mutatok be. 
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A generációs attitűd változása 
 
A társadalmi generációváltás folyamata egyidős az emberiséggel, ugyanakkor 
csak az utóbbi évtizedekben indultak meg az ezzel kapcsolatos intenzív kutatá-
sok. Jelenős mérföldkövet jelentettek William Strauss és Neil Howe kutatásai,3 a 
téma az ő munkájukkal vált „népszerűvé”. Biológiai értelmezésben az azonos 
korúakra használhatjuk a generáció kifejezést, illetve a szülők és gyerekeik közöt-
ti átlagos életkori különbséget is jelenheti. Manapság azonban gyakorlati jelen-
tősége sokkal inkább a szociológiai értelemben vett generációnak van. Ez „olyan 
személyek csoportja, akik azon a történelmi időn és téren osztoznak, mely kollek-
tív személyiséget biztosít nekik.”4 A kollektív személyiség következménye pedig 
a hasonló attitűd, azaz a világgal kapcsolatos érzelmek, tudások, és az ezekből 
fakadó cselekvések hasonlósága.5  

A szociológiai értelemben vett generációváltás eddigi formájában egy vi-
szonylag stabil, állandónak tűnő folyamat volt. Ennek során az idősebb szemé-
lyek átadták tudásukat és tapasztalataikat a fiatalabbaknak, akik ezt kibővítették 
saját tapasztalataikkal. E folyamat során az újabb nemzedékek világról alkotott 
elképzelései lassan, de folyamatosan változtak, és mikor már kellően nagymér-
tékben tértek el a korábbi korosztályok nézőpontjától, akkor újszerű gondolko-
dásmódok alakultak ki, amelyek újszerű cselekvésekhez vezettek és ekkor meg-
történt egy új szociológiai generáció megjelenése. Az utóbbi évtizedekben azon-
ban a forradalmi változások történtek ebben a folyamatban, annak 

 sebessége (mértéke), 
 kiterjedtsége, 
 jellege tekintetében. 
 
Az első különbség a generációváltás sebességének „hirtelen” megnövekedé-

se. A korábbi történelmi korszakokban évszázadok, de legalábbis évtizedek kel-
lettek ahhoz, hogy az egymást követő biológiai nemzedékek attitűdjében lénye-
ges változás álljon be. Ennek főleg az volt az oka, hogy a világ változása lassú, az 
új tudás terjedésének sebessége igen alacsony volt. A XXI. század egyik nagy 

                                                           
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Strauss%E2%80%93Howe_generational_theory (letöltve: 
2015.05.14.) 
4 STRAUSS – HOWE: Generations: The History of America's Future, idézi: Marc MCCRIN-
DLE – Emily WOLFINGER: Az XYZ ábécéje. A nemzedékek meghatározása. (ford: Keszeg 
Anna), Korunk c. folyóirat XXI/11 (2010. november) 
http://korunk.org/letoltlapok/Z_RKorunk2010november.pdf (letöltve: 2015.05.14) 
5 A hasonlóság nem jelent egyformaságot. Jelent viszont jól azonosítható közös ponto-
kat, mintázatokat, trendeket. 
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változása, hogy az egyén életében bekövetkező újszerű6 életesemények száma 
nő,7 illetve az új technológiák révén az ismeretek szinte azonnal megoszthatóvá 
váltak bárkivel. A gyorsuló világhoz gyorsuló alkalmazkodás szükséges, ami gyor-
suló attitűdváltozásban, azaz gyorsuló generációváltásban fejeződik ki. A „Z” 
generáció kifutási ideje a várakozások szerint körülbelül szűk 15 év, míg a XX. 
század korábbi generációi esetében ez még 20–30 év is lehetett, korábban pedig 
ennél is több. (Érdekes megjegyezni, hogy a nemzedékváltás, azaz a biológiai 
értelemben vett generációváltás még lassult is azzal, hogy egyre nő az az életkor, 
amelyben a nők gyermeket vállalnak). A sebességből (és a növekvő átlagos élet-
tartamból) fakad, hogy egy adott társadalomban a korábbi 2-3 helyett 5-6 gene-
ráció (azaz kollektív attitűd) van jelen egyidejűleg, míg a munkaerőpiacon a jel-
lemző 1-2 generáció helyett immár 3–48 generáció van jelen. 

A generációváltás másik fontos jellemzője a térbeli kiterjedtsége, az újabb 
generációk már globálisnak tekinthetőek. Ahogy azt Strauss és Howe írták, az 
azonos generációk azonos történelmi téren osztoznak. Ezen írásuk időpontjában 
még jelenlegi formájában nem létezett a virtuális tér, ami jelentősen megnövelte 
az egyén számára tapasztalatot hordozó tér méretét. A ma emberének horizont-
ját jelentősen kitágították a helyváltoztatási lehetőségek bővülése és a virtuális 
tér jelentette lehetőségek. Ebből fakad, hogy a földrajzi távolság már egyre ke-
vésbé jelent szükségszerűen különböző attitűdöt, ennek formálásában bármely 
fontos esemény szerepet játszhat, lokációtól függetlenül. 

Végül talán a legfontosabb újdonság a generációs attitűd változás módjában 
lelhető fel. A szocializáció folyamata korábban megszokott rend feje tetejére állt. 
Korábban a fiatalabb generációk tudásuk túlnyomó részét az idősebbektől sze-
rezték, azt saját tapasztalataikkal kis részben kiegészítették. A felgyorsult fejlő-
dés azonban azt eredményezte, hogy a digitális generációk már tudásuk jelentős 
részét nem az idősebbektől, hanem saját korosztályuktól szerzik meg.9 Tovább 
fokozva a gondolatot szocializáció folyamatának megfordulása mára azt is ered-
ményezte, hogy fontos dolgokat az idősebb generációk tanulnak a fiatalabbaktól. 
A fordított szocializáció jelensége olyan eddig nem ismert helyzeteket teremtett, 
amelyben a társadalom hagyományos működési mechanizmusai egyszerűen már 
nem működőképesek. Mindez a fiatalabb generációkban kialakította azt az ér-
zést, hogy ők már többet tudnak, és ezért „értékesebbek”, mint az idősebbek. Ez 
együtt járt a korábbi generációkhoz való viszonyulás változásával, az irántuk ta-

                                                           
6 BESENYEI Lajos: A generációváltás forradalma 
http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/19 letöltve (2018.05.15.) 
7 MERETEI Barbara: Generációs különbségek a munkahelyeken, in. Vezetéstudomány 
XLVIII. ÉVF. 2017. 10. szám, 10. o. http://unipub.lib.uni-
corvinus.hu/3083/1/VT_2017n10p10.pdf letöltve (2018.05.15.) 
8 MERETEI: uo. 10. o. 
9 BESENYEI: uo. 
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núsított tisztelet csökkenésével. Másrészt az új világ egyes jelenségeinek nehe-
zebb megértése az idősebb korosztályban előhívott egyfajta kisebbségi érzést. 
Ezek az érzések vezettek oda, hogy a jelenlegi multigenerációs társadalmunkban 
a generációs konfliktuspotenciál nagyobb, mint a korábbi időszakokban volt. 
Mindez szükségszerűen nagyobb ott, ahol több generáció folyamatos interakció-
ja elkerülhetetlen. Tipikusan ebbe a körbe tartoznak például az államigazgatási 
szervezetek. 

A generációváltás folyamatának megváltozása tehát elkezdte radikálisan át-
formálni a társadalmunkat, ami igényli a szervezetek alkalmazkodását, ha ered-
ményesek szeretnének maradni. A szervezetek számára a következő évtized 
egyik legfontosabb kérdése talán az úgynevezett „Z” generáció, amely most kezd 
belépni a munkaerőpiacra. Velük kapcsolatban egyelőre még nincsenek gyakor-
lati tapasztalatok, de a kutatók már intenzíven vizsgálják az attitűdjüket. 

 
A „Z” generáció 
 
A „Z” generációt legfőbb jellemzője, hogy nagyrészt már nagyon fiatalon talál-
koztak a digitális technológiákkal, amely révén ők a világ első globális nemzedé-
ke. Számukra az információ gyors megszerzése, megosztása a természetes álla-
pot, a világ bármely pontján is éljenek, azonos eseményeket tudnak meghatáro-
zónak tekinteni. Mindezekből fakadóan közös attitűdjük is különbözik a korábbi 
generációktól. A kutatások alapján az alábbi közös jellemezőkkel írhatóak le e 
generáció tagjai.1011  

 Sokkal fontosabb számukra a hitelesség, ez a tekintély első számú forrá-
sa. A pozícióból fakadó tekintélyt kevésre értékelik.  

 Kevésbé szabálykövetők, mindent kritizálnak, megkérdőjeleznek, újraér-
tékelnek. 

 Fontos számukra az élmény, a megélés, „csak azt hiszik el, amit látnak”. 
 Gyorsabb az életritmusuk, elutasítják azt, ami ezt megpróbálja feleslege-

sen lassítani. 
 Bátrak és kezdeményezők, bíznak önmagukban.  
 Természetesnek veszik a változást, nem félnek tőle, sőt igénylik a válto-

zatosságot. 
 Kevésbé lojálisak, mint a korábbi generációk. 

                                                           
10 PÁL Eszter - TÖRŐCSIK Mária: Irodalmi áttekintés a “Z” generációról  
http://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/mellekletek/2016/01/pal_torocsik_irodalmi_attek
intes_a_z_generaciorol_2013.pdf (2018.05.16) 
11 TÖRŐCSIK Mária – SZŰCS Krisztián – KEHL Dániel: Generációs gondolkodás – A Z és az Y 
generáció életstílus csoportjai 7. o. alapján 
http://dportal.ktk.pte.hu/sites/default/files/mellekletek/2017/03/2014_k2_1.pdf 
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 Inkább okosak, mint bölcsek, azaz a tudást fontosabbnak tartják a ta-
pasztalatnál. 

 Gyakorlatiasak, pragmatikusak, azt becsülik meg, aminek gyakorlati 
haszna van. 

 
A fenti felsorolás persze közel sem jelenti azt, hogy az adott generáció min-

den tagját, minden fenti jellemző ugyanolyan mértékben jellemzi, azt mondhat-
juk, hogy az átlagos mérték szignifikánsan különbözik a korábbi generációkétól. 
Ahhoz, hogy megvizsgálhassuk az új generációk és a régi szervezetek illeszkedé-
sét, meg kell találnunk azokat a faktorokat, amelyek összemérhetőek, összeha-
sonlíthatóak egymással. A kollektív tudat vagy kollektív attitűd fogalma azonban 
nem csak a társadalmi generációk esetében értelmezhető, hanem a szervezetek 
esetében is. A fogalom maga jelentős átfedést mutat a szervezeti kultúra fogal-
mával, így figyelembe véve a témánkat, a következő lépés nemzetbiztonsági 
szervezetek kultúrájának vizsgálata. 
 
A nemzetbiztonsági szervezeti kultúra 
 
A szervezeti kultúrát számos szerző számtalan módon definiálta már. Vélemé-
nyem szerint a szervezeti kultúra olyan kulturális elemek öszessége (múlt, érté-
kek, normák, hiedelmek, szertartások, nyelv), amelyek egy adott szervezetet 
jellemeznek, és amelyek alapján a szervezet tagjainak viselkedése azonos helyze-
tekben nagy valószínűséggel hasonlóvá válik.   

Gyakorlati szempontból a szervezeti kultúra a szervezetek talán legfontosabb 
jellemzője, mert valamilyen mértékig a szervezet minden munkatársának min-
den döntését befolyásolja. Mégis, gyakorlati alkalmazása – elsősorban összetett-
sége és elvontsága miatt – nem könnyű. Összetettség alatt azt értem, hogy a 
szervezeti kultúra sokféle összetevőjét és ezek egymásra hatásának folyamatát 
nehéz a maga teljességében feltérképezni és bemutatni. Így az ezzel foglalkozók 
hajlamosak egyes részeket kiragadni és azokból általános, de téves következte-
téseket levonni. Rendvédelmi szervezetnél például gyakran emlegetik a külsősé-
geket (pl. egyenruha, tisztelgés, stb.), mint a szervezeti kultúra meghatározó 
elemeit, jóllehet ezek a szervezeti működés szempontjából nem a legnagyobb 
hatású, inkább csak leginkább látványos elemek. Az elvontsága azért jelent prob-
lémát, mert bár a szervezetek tagjainak minden cselekedetét befolyásolják, való-
jában ennek jellege, mértéke nehezen tudatosul az egyénekben, mert használa-
tuk inkább ösztönös, mint tudatos. Kicsit olyan ez, mint a bennünket körülvevő 
levegő: közvetlenül nem érzékeljük, mégis komoly és közvetlen hatással van 
mindennapi életünkre. 

A szervezeti kultúrát ezeknél fogva a szervezetek (vezetői) hajlamosak egy-
fajta elméleti problémaként kezelni, amelynek nincsenek vagy minimálisak a 
gyakorlati vonatkozásai, amelyekkel nem is kell igazán foglalkozni. Pedig a szer-
vezeti kultúra elemei valójában minden szervezet működésének leginkább meg-
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határozó tényezői. Minden cselekedet mögött megtaláljuk azokat a kulturális 
elemeket, amelyek az adott cselekedetet kiváltották, meghatározták, befolyásol-
ták. Mindezekből következik, hogy a szervezeti kultúra vizsgálatának van egy 
nagyon is gyakorlati vonatkozása: aki ismeri az elemeit, az képes valóban hatni a 
szervezetek mindennapos működésére. A szervezeti kultúra figyelembe vétele 
nélkül egy szervezetet irányítani, még inkább megváltoztatni olyan, mint bekö-
tött szemmel autót vezetni: pusztán szerencse kérdése mi lesz a végeredménye. 

 
Szervezeti kultúra elemei 
 
A szervezeti kultúra leírására számos modell született, ezen modellek sok ténye-
zőt vizsgálnak. Ezek közül a szakirodalomban az alábbiakat tarják a leginkább 
fontos faktoroknak, dimenzióknak:12 
 
„1. Munkakörrel vagy a szervezettel való azonosulás: azt mutatja meg, hogy a 
szervezet egészével, vagy szakmánkkal, szűkebb szakterületünkkel azonosulunk. 
 
2. Egyén vagy csoportközpontúság (individualizmus-kollektivizmus): azt mutatja, 
mennyire helyezik az egyéni célokat a csoport elé és szervezik egyénileg a mun-
kát, vagy az egyéni célok a csoportcélok alá rendelődnek és a munka is csopor-
tokba szervezett. 
 
3. Humán orientáció (feladat-kapcsolat): azt mutatja, milyen mértékben veszi 
fontolóra a vezetés a szervezeti feladatok megoldásának emberekre gyakorolt 
következményeit. 
 
4. Belső függés – függetlenség: azt mutatja, mennyire elfogadott az egyes szer-
vezeti egységek önálló, független fellépése és cselekvése, vagy mennyire elvárt a 
koordinált cselekvés.  
 
5. Erős vagy gyenge kontroll: azt mutatja, mennyire kontrollálja a szervezet a 
tagjainak viselkedését előírásokkal, szabályokkal, közvetlen felügyelettel. 
 
6. Kockázatvállalás – kockázatkerülés (bizonytalanság tűrése, illetve kerülése): 
azt mutatja, mennyire elvárt a munkatársaktól az innovatív, kockázatkereső, 
rámenős magatartás. 
 
7. Teljesítményorientáció: azt mutatja, hogy a szervezeti jutalmak mennyiben 
teljesítményhez kötöttek, illetve mennyiben múlnak más tényezőkön (pl. szeniori-
tás, protekció, nem teljesítményhez kötött egyéb tényező). 

                                                           
12 BAKACSI, 2010, 188–189. o. 
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8. Konfliktustűrés – konfliktuskerülés: azt mutatja, hogy milyen mértékben nyil-
váníthatók ki nyilvánosan a konfliktusok és a kritikák. 
 
9. Cél (eredmény) – eszköz (folyamat) orientáció: azt mutatja, mennyire koncent-
rál a vezetés a végső eredményre, vagy inkább az eredményhez vezető folyama-
tokra, technikákra fordít figyelmet. 
 
10. Nyílt rendszer (külső) – zárt rendszer (belső) orientáltság: azt mutatja, men--
nyire követi és válaszolja meg a szervezet a külső környezet változásait, vagy csak 
saját belső működésére koncentrál.  
 
11. Rövid vs. hosszú távú időorientáció: azt mutatja, hogy a szervezet rövid vagy 
hosszú távra tekint előre, milyen időhorizonton tervezi jövőjét.” 
 

Jól látható, hogy mindegyik tényező különböző preferenciákat, választásokat 
jelent döntési helyzetekben. (Pl. ha egy szervezetben fontos teljesítménykritéri-
um a munkaidő betartása, viszont kevésbé az eredményesség, akkor a személyek 
a munkaidő betartására fognak koncentrálni és nem az eredményesség javításá-
ra). A fenti faktorok skálán ábrázolható (pl. 0-9-ig) értékei megmutatják, hogy 
egy szervezet munkatársai (beleértve ebbe a vezetőket és a beosztottakat egy-
aránt) napi cselekvéseik során milyen elvek mentén döntenek, mi a fontos a 
számukra. Ezek alapján nevezi Hofstede a szervezeti kultúrát a szervezeti gon-
dolkodás és cselekvés programozottságának.13 Működése ugyanis hasonlít egy 
szoftveréhez. Azonos inputok (információk, körülmények, döntési helyzetek) 
esetében bizonyos szempontok szerint azonos eredményre, cselekvésekre, reak-
ciókra lehet számítani. Ezért fontos a kultúra megismerése és alakítása, hogy 
szervezeti szinten képesek legyünk felülírni ezt a programozottságot, azaz átír-
hassuk a szervezetet vezérlő képzeletbeli szoftvert. 
 
A szervezeti kultúra funkciója, hatékonysága 
 
Amennyiben meg szeretnénk ítélni a szervezeti kultúra megfelelőségét, akkor 
annak alapvető funkciójából kell kiindulnunk. A szervezeti kultúra fő funkciója, 
hogy a szervezeti működés programozásával segítse a szervezet igazodását egy 
adott környezethez, segítse a túlélését, támogassa az eredményes működését. 
Egy adott szervezeti kultúra akkor megfelelő, azaz kellően hatékony adott kö-
zegben, ha biztosítja a szervezet optimális működését. Ha hiányzik az illeszkedés, 
akkor a szervezet szinte bizonyosan komoly hatékonyságveszteséget lesz kényte-
len elszenvedni, akár még a léte is veszélybe kerül. Ez a hatékonyságveszteség 

                                                           
13 BAKACSI, 2010. 185 o. 
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jelentheti az eredményesség csökkenését, vagy pedig a működési költségek nö-
vekedését, legtöbbször mindkettőt. Ilyen helyzetekben a szervezet figyelmét és 
erőforrásait az köti le, hogy azokat a problémákat kezelje, amelyek abból fakad-
nak, hogy a rendszer nem illeszkedik jól a környezetéhez, azaz a szervezeti kultú-
ra nem megfelelő, az adott környezetben nem hatékony. Ilyen gyakorlati prob-
léma lehet például a szervezetbe belépők nagy fluktuációja. Ha ez valamilyen 
okból fennáll, akkor a szervezet figyelmét az köti le, hogy folytonosan pótolja a 
kiesőket, miközben a szervezet eredményessége csökkeni fog a munkaerőhiány 
miatt. 

Fontos tehát hangsúlyoznunk, hogy egy adott szervezeti kultúra, nem önma-
gában jó vagy rossz, vizsgálata nem erkölcsi értékítéletet jelent. Pusztán annak 
vizsgálatát, elemzését, hogy adott környezetben a működés adott módja haté-
kony-e. Így nincs más dolgunk, mint annak vizsgálata, hogy a szervezeti kultúra 
tényezői, azaz a szervezeti kultúra jellegzetességei vajon támogatják ezt az adott 
környezeti faktorok közötti működést. Ha nem, akkor – mivel a környezeti jel-
lemzők a szervezet által legtöbbször nem befolyásolhatóak – a szervezeti kultúra 
változtatása, fejlesztése révén lehetséges a szervezeti hatékonyság javítása.  

Felmerülhet a kérdés, hogy a kultúra változása nem következhet-e be ilyen 
helyzetben „magától”. A kultúra fontos jellegzetessége, hogy nagyon lassan vál-
tozik, sőt bizonyos helyzetekben önmagát védő mechanizmusokat működtet. A 
környezeti változások sebessége manapság sokkal nagyobb, mint a kultúra ma-
gától történő alakulásának, változásának sebessége.  
 
A nemzetbiztonsági szervezetek kultúrája 
 
Ahhoz, hogy részletesebben megvizsgálható legyen ez a jelenség, először is pon-
tosítani kell a vizsgálat tárgyát. Joggal merülhet fel a kérdés az olvasóban, hogy 
beszélhetünk-e egyáltalán nemzetbiztonsági szervezeti kultúráról, mivel ez a 
rendszer nem egyetlen, hanem több önálló szervezetet ölel fel.14 Szervezeti 
kultúrája pedig nem több, hanem egy adott szervezetnek van. Véleményem sze-
rint azonban – bár a kifejezés valóban nem teljesen pontos – a különböző nem-
zetbiztonsági szervezetek kulturális vonásaiban számos jól kitapintható hasonló-
ság található. Ennek oka a közös gyökerek, a hasonló (és közösen végzett) tevé-
kenység, és a hasonló fejlődési pálya. Ezeket a közös vonásokat nevezzük a to-
vábbiakban nemzetbiztonsági (szervezeti) kultúrának.  

A nemzetbiztonsági rendszer szervezeteinek kultúrája eddig kevéssé kutatott 
és dokumentált. Ismereteim szerint a szférára vagy akár szervezeteire vonatko-
zóan nem készült átfogó szervezeti kultúra felmérés, azonban addig sem va-

                                                           
14 Információs Hivatal, Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Ter-
rorelhárítási információs és Bűnügyi Elemző Központ, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgá-
lat. 
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gyunk teljesen támpontok nélkül. Közvetett jelekből képesek vagyunk következ-
tetni arra, hogy ezen szervezetek kultúrája milyen jellemzőkkel bírhat, összevet-
hetjük ezt saját tapasztalatainkkal. A szervezeti kultúra forrásaiként általában 
három tényező szoktak említeni:15 

 
 A szervezetek története.  
 A külső hatások, ami közé a környezeti, társadalmi hatásokat szokás so-

rolni. 
 A tevékenység jellege. 

 
A szervezetek története első sorban azon szervezetek esetében fontos, ame-

lyek, hosszú múltra tekinthetnek vissza. E hosszú múltból adódhatnak olyan 
helyzetek, személyek, történések, amelyek hosszú távú értékválasztások alapjait 
teremtik meg. Történetileg a mai nemzetbiztonsági szervezetrendszer kulturális 
elemei leginkább talán az alábbi forrásokból táplálkoznak: 

1. A honvédség (katonaság),  
2. az állambiztonsági rendszer és 
3. a rendszerváltást követően működődő nemzetbiztonsági rendszer.  

 
A katonaság (első sorban a 20. század elejére jellemző tömeghadsereg), mint 

a szervezeti kultúra forrása azért lényeges, mert a magyar nemzetbiztonsági 
szervezetek első huzamosabb ideig működő szervezeti formái ennek keretében 
alakultak ki. Gondolkodásmódjukat, viselkedésüket alapjaiban meghatározták a 
katonai működés jellegzetességei. Ezek közül érdemes kiemelni 

 
 az erős hierarchiát, 
 a parancs végrehajtásának elsődlegességét, 
 a tagolt struktúrát,  
 a sokszor végletes formalizáltságot.16   
 
Ennél is jelentősebb hatást gyakorolt a mai nemzetbiztonsági kultúrára az ál-

lambiztonsági időszak. Az akkori rendszer – szovjet mintára – szintén erősen 
magán hordozta a katonai jegyeket. Azonban a legfontosabb jellegzetessége, 
hogy ebben az időszakban a szervezetek elsődleges funkciója a diktatúra védel-
me volt a társadalommal szemben, amely alapjaiban meghatározta a szervezeti 
működés jellegzetességeit. Fő feladata a társadalom megfigyelése, megfélemlí-
tése, elnyomása, amely tevékenységhez rendkívül erős felhatalmazást és komoly 
erőforrásokat kapott. Harmadsorban a gondolkodásmódra komoly hatást gyako-

                                                           
15 BAKACSI, 2010. 189. o.  
16 GYIMESI Gyula – NAGY Kálmán: A szervezeti kultúra értelmezési nehézségi a katonai 
szervezetekben in: Nemzet és Biztonság, 2010. május  
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rolhatott a szovjet biztonsági szervek kiszolgálásának elsődlegessége, egyfajta 
erős függő szerepbe kényszerítve a magyar állambiztonság szerveket. Végül fon-
tos megjegyezni továbbá, hogy az állambiztonsági szervezetrendszer sok évtize-
dig egy szinte állandó, mai szemmel lassan változó környezetben működött. Csak 
a BM III. Főcsoportfőnökség közel három évtizedig állt fenn, amely időszak – 
összehasonlítva a maival – rendkívül stabil és viszonylag kiszámítható volt. Sokkal 
kevésbé igényelte a változó viszonyokhoz való igazodást, így az állandóság ko-
moly értékké vált. Az állambiztonsági kultúra témánk szempontjából azért fon-
tos, mert a szervezeti jogutódlás és az állomány átvétele miatt nagy valószínű-
séggel a kultúra is jelentős mértékben átörökítődött a nemzetbiztonsági szerve-
zetekbe. 

A társadalmi eseményeket vizsgálva meghatározó volt – sőt véleményem 
szerint, hatásait tekintve mai napig az – a rendszerváltás. Ekkor a korábbi jogsza-
bályi, szervezeti keretek megváltoztak ugyan, a rendszer mögöttes szervező elve-
it tekintve alig változott,17 miközben környezete radikális átalakuláson ment 
keresztül. Figyelemre méltó, hogy az új rendszer gyakorlatilag – a nyugdíjazáso-
kat leszámítva – a jogelőd szervezet teljes személyi állományt átvette,18 sőt a 
Dunagate botrány miatti „sietős” átalakítás következményeként a struktúrája is 
erősen emlékeztetett az állambiztonsági időszakra.19 Ugyanakkor a rendszeren 
belül nem voltak tapasztalatok a nemzetbiztonság, mint fogalom gyakorlati tar-
talmára vonatkozóan,20 illetve arra, hogy a titkosszolgálati rendszert demokráci-
ában pontosan hogyan, milyen funkcióval kellene működtetni. Komoly sokként 
érhette a rendszert, hogy az állambiztonsági időszakban megfigyelés alatt tartott 
célszemélyek „egyik napról a másikra” válhattak a nemzetbiztonsági rendszert 
felügyelő személyekké. Ennek az időszaknak a meghatározó élménye így a bi-
zonytalanság lehetett. Ez, az azóta eltelt három étvizedben nyilvánvalóan eny-
hült ugyan, de a hiányzó társadalmi konszenzus, és az egymást váltogató, sokszor 
ellentmondásos politikai koncepciók21 között továbbra is a rendszer lényeges 
része maradt. Jól mutatja ezt példának okáért, a heterogén, gyakran változó 

                                                           
17 Ezt jól mutatja a Dunagate botrány. A szervezet – „pusztán” a jogellenesség okán, 
egyszerűen képtelen volt befejezni azt a tevékenységet, amelyet már évtizedek óta foly-
tatott, önjáró módon mentek tovább a megszokott folyamatok.  
18 UNGVÁRY Krisztián: A magyar katonai elhárító szolgálatok vezetői, Életek - sorsok – 
csoportok. in: Drusza Tamás (szerk.): A Magyar elhárítás fejlődése (Tanulmányok a mag-
yar polgári és katonai nemzetbiztonsági elhárítás múltjáról, jelenéről jövőjéről). Kézirat, 
(várható megjelenés 2018) 26. o. 
19 KOVÁCS Zoltán András – DOBÁK Imre: Korszakváltások a magyar nemzetbiztonsági 
intézményrendszerben. in. SABJANICS- FINSZTER (szerk.): Biztonsági Kihívások a 21. szá-
zadban, Dialóg Campus, Budapest, 2017 
20 Uo. 179. o. 
21 Uo. 193–207. o. 
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irányítási és intézményi struktúra, illetve a mai napig késő nemzetbiztonsági 
ágazati stratégia. Szintén a bizonytalanság egyik jele a gyakori vezetőváltás.22  
Ez a fajta bizonytalanság a szervezeteket általában arra ösztönzi, hogy magukba 
forduljanak, és visszanyúljanak a korábbi már berögzült értékekhez, ezzel növel-
ve a belső stabilitást, másrészt, hogy kockázatminimalizáló cselekvési stratégiá-
kat alkalmazzanak.  

Az előbbi révén a régi értékeknek megfelelő, már megszokott cselekvések 
válnak még inkább elvárttá és jutalmazottá. A kockázatminimalizálás a gyakor-
latban pedig úgy valósul meg, hogy az ilyen időszakokban a szervezetek kerülni 
igyekeznek minden olyan cselekvést, ami számukra kockázatot hordoz, legfő-
képp a változást, az újdonságokat. Ezt azt jelenti, hogy „biztosra mennek”, jólle-
het a nemzetbiztonsági felderítő tevékenység jelentős részét jelenti a kifejezet-
ten jövőorientált, újszerű helyzetek kezelésé, ami nehezen végezhető ésszerű 
mértékű kockázatvállalás nélkül. 

A nemzetbiztonsági kultúra jellemzőinek harmadik forrása maga a tevékeny-
ség, annak jellegzetességei. E tevékenység legfőbb jellemzője a titkosság, aminek 
az a funkciója, hogy előnyhöz juttassa a szervezeteket az ellenérdekelt felekkel 
szemben. Mivel a társdalom korábban ellenérdekelt félnek számított, ezért a 
rendszer mindent titkolt önmagával kapcsolatosan. A rendszerváltás után azon-
ban a titkosság egy része teljesen okafogyottá vált, mivel a társadalmat és annak 
érdekeit nem lehet megvédeni annak tevékeny közreműködése nélkül. Azonban 
a titkosság egyben nagyon kényelmes helyzetet teremt egy szervezet számára, 
mert ezáltal, a külső kontroll nehezebben valósul meg. A titkos működés szintén 
hajlamosít a befelé fordulásra, a környezet „kizárására”, jóllehet ettől a környe-
zeti hatások nem szűnnek meg. A tevékenység másik fontos jellemzője a szabá-
lyozottság. A tevékenység jogkorlátozó jellege miatt erősen szabályozott, de ez 
egyben azt is jelenti, hogy a szervezetek belső működésüket is hajlamosakká 
vállnak túlszabályozni, ami kedvez a változó környezetben értelmetlenné váló 
szabályozások, továbbélésének, mivel túl nagy erőfeszítés azokat érdemben 
megváltoztatni. 
Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik a Quinn-féle kultúramodell,23 amely a kife-
lé/befelé fordulás mértéke, illetve rugalmasság/kontroll mértéke alapján külön-
böztet meg négyféle kultúratípust az alábbiak szerint.  
 
 
 

                                                           
22 A magyar polgári elhárításnak a 1990 óta 10 vezetője volt, míg a németországi 
megfelelőjének (BfV) ugyanezen időszak alatt mindössze 5. 
23 BAKACSI, 2010, 204.o 



A szervezeti kultúra jelentősége a generációs kihívás és a nemzetbiztonsági szol-
gálatok fejlesztése szempontjából 

 

Nemzetbiztonsági Szemle    2018/2  81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forrás: N. KOLLÁR Katalin – SZABÓ Éva: Pszichológia Pedagógusoknak, 2004. 

 
A fenti gondolatmenet alapján a nemzetbiztonsági szervezetek iskolapéldái a 
szabályorientált kultúrának, amely az egyik legrégebbi szervezeti elképzelésen 
alapszik, a bürokratikus modellen. „Egy ilyen iskola tagjainak biztonság- és állan-
dóságigényét tudja leginkább kielégíteni. Az alkalmazottaknak jól definiált szere-
peik, feladataik vannak, legfőbb elvárás feléjük, hogy kövessék a szabályokat, 
fontos a formális pozíciók tisztelete. Jól strukturált feladatok esetén funkcionál jól 
az ilyen intézmény, olyankor, amikor nem kell gyorsan reagálni. A befelé irányult-
ság és a kontrollálás, ellenőrzés magas foka jellemzi, amely rendet, stabilitást, 
egyensúlyt eredményez. Ehhez a szervezeti kultúrához két fontos kritérium tarto-
zik: a szabályozottság és a szervezettség. A hierarchiában a stabilitás, a folyama-
tosság megteremtésének eszköze a szabályozás, a dokumentálás és az informá-
cióáramlás megszervezése.”24 

Egy másik vizsgálati dimenzió szerint a nemzetbiztonsági kultúra az erős kul-
túrák közé tartozik. Ezt azt jelenti, hogy a kulturális elemek magatartásbefolyáso-
ló képessége nagy,25 és ebből persze következik, hogy rendelkezik azokkal az 
eszközökkel, amelyek saját maga megváltoztatása ellen hatnak. Így azokban a 
helyzetekben, amelyek rugalmas alkalmazkodást kívánnak, az erős kultúrák álta-
lában roppant nehéz helyzetbe kerülnek. Mivel a XXI. század a gyors változások 
időszaka, ez várhatóan nagy kihívást jelent majd e szervezeteknek.  

                                                           
24 Uo. 205.o. 
25 Uo. 207.o. 
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A nemzetbiztonsági szervezeteket lassan 30 évvel ezelőtti megalakulása óta 
a jogszabályi környezet elég stabilnak mutatkozott. Elsősorban a technológiai 
fejlődés hatására a felszíni struktúrák, folyamatok és eszközök fejlődhettek, a 
gondolkodásmód azonban ezekkel nem tartotta a lépést. A mögöttes, „láthatat-
lan” vezérlőelvek jelentős része továbbra is változatlan. Zalai Noémi a témával 
kapcsolatos írásában a konzervatív26 kifejezést használta arra utalva, hogy a 
szervezetek kultúrája csak rendkívül lassan képes a változásra. 

Ezzel összefüggésben szakmai körökben elterjedt vélemény, hogy nem szer-
vezetek és kultúrájuk konzervatívak, hanem a törvényi szabályozottság eleve 
determinál mindent cselekvést. Ezzel kapcsolatosan két dolgot fontos rögzíteni. 
Először is azt, hogy a különböző szintű jogszabályok magukon viselik a kulturális 
jegyeket. Másodsorban a jogszabályok a legtöbb kérdésben igen tág teret en-
gednek az egyes szervezeteknek, ezért rajtuk áll, hogy a kereteket, hogyan töltik 
meg tartalommal (jó példa erre az ún. TÉR /Teljesítmény értékelési rendszer/  
alkalmazása27). Ezekből következően, nem lehet egyirányú ok-okozati viszonyt 
felállítani közöttük, a jogszabályok és a szervezeti kultúra oda-vissza hatnak 
egymásra, ha az egyik jelentősen változik, akkor előbb-utóbb hatást gyakorol a 
másikra is.   
 
Az új generációk beilleszthetősége a nemzetbiztonsági szervezetekbe 
 
A fenti két fejezetben bemutattam két olyan jelenséget, amelyek összevethetőek 
egymással, ezért összehasonlító vizsgálatok alapját képezhetik: A „Z” generációs 
attitűdöt és a nemzetbiztonsági szervezeti kultúrát. Láthattuk, hogy-e két foga-
lom rendelkezik azokkal a dimenziókkal, amelyek révén összehasonlíthatjuk őket, 
és előrejelzéseket tehetünk arra vonatkozóan, hogy az újabb generációk várha-
tóan mennyire fognak illeszkedni a rendszerbe.  

A következőkben áttekintem a nemzetbiztonsági kultúra dimenzióit, meg-
vizsgálva, hogy azok egy általam lényegesnek gondolt vonásai jelenlegi állapotá-
ban mennyire illeszkednek a jövő nemzedékeinek gondolkodásmódjához, érzés- 
és értékvilágához, illetve hogy milyen módszerekkel lehet ezeken javítani. 

 

                                                           
26 ZALAI-GÖBÖLÖS Noémi: A Z és az alfa generációk jövője a nemzetbiztonsági szolgála-
toknál. in: Belügyi Szemle 2018/2. 46. o. 
27 A Belügyminisztérium által, az államigazgatási szervek teljesítményének értékelésére 
üzemeltetett TÉR rendszer lehetővé tenné az objektív kritériumok megjelenítését is, ez 
azonban csak akkor lehetséges, ha a szervezetek kidolgozzák hozzá saját objektív mérő 
rendszerüket, mivel az egyes szervezetek munkatevékenysége és eredményességi kritéri-
umai eltérnek egymástól. Az egyszerűség miatt azonban legtöbbször a szubjektív krité-
riumok használata jellemző, így a TÉR-ben rejlő teljesítménypotenciál egyelőre még 
kihasználatlan. 
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1. Munkakörrel vagy a szervezettel való azonosulás: A jövő generációi sokkal 
inkább ahhoz kötődnek, amit szeretnek csinálni, a szervezetben betöltött szere-
pükről egyenlő félként szeretnek dönteni. A nemzetbiztonsági szolgálatokra in-
kább az jellemző, hogy a munkatársaktól sokkal inkább a szervezettel, mint a 
szakterülettel való azonosulást várják el, a szervezet pedig első sorban saját ér-
deke szerint egyoldalúan dönt a munkakörbe helyezésről. A változás irányába 
hathat például a tervezett munkakör-rotáció, illetve előre belátható karrierutak 
kialakítása.  
 
2. Egyén vagy csoportközpontúság (individualizmus-kollektivizmus): Az újabb 
generációknak egyre fontosabb az önmegvalósítás, a fejlődés lehetősége, más-
részt viszont szeretnek csapatban dolgozni. A nemzetbiztonsági szervezetek 
számára, részben a tevékenység jellegéből fakadóan a szervezet érdeke az elsőd-
leges, és kevéssé elterjedt a team munka fogalma. Megoldást jelenthet a cso-
portmunka intézményesítése. 
 
3. Humán orientáció (feladat – kapcsolat): A nemzetbiztonsági rendszer – a vé-
delmi rendszerekhez hasonlóan – elvárja a személyes áldozathozatalt, sokszor 
homályos, bizonytalan, vagy nem érthetően kommunikált célok érdekében. A 
jövő generációitól az áldozathozatal akkor várható el, ha annak céljai előttük 
világosak és összhangban állnak saját értékrendjükkel. A stratégiai szemlélet és a 
modern humán menedzsment módszerek alkalmazása jelentheti a megoldást. 
 
4. Belső függés – függetlenség: A nemzetbiztonsági szervezetekben alapvetően 
az utasítás megelőzi a cselekvést, míg az újabb generációknak fontos az öntevé-
kenység, a proaktivitás. A stratégiai menedzsment és a proaktivitás jutalmazása 
jelenheti a megoldást. 
 
5. Erős vagy gyenge kontroll: A nemzetbiztonsági szervezetrendszer fontos ér-
tékként tekint a formalizáltságra, a szabályok tökéletes betartására, a viszonyok 
összetettebbé válására hajlamosak a szabályok burjánzásával reagálni. Az újabb 
generációk számára ezzel szemben a szabályok egyre komolyabb visszatartó erőt 
képviselnek. Minél erősebb és minél kevésbé gyakorlatias a szabályozási környe-
zet, annál kevésbé lesznek elkötelezettek és motiváltak. A megoldást a belső 
szabályozók szemléletének átalakítása jelentené. Ennek során a múlt elavult 
szokásait teljesen új eljárásokkal kell felváltani, az öncélú szervezeti kontroll he-
lyett működési hatékonyságra kell a hangsúlyt fektetni. 
 
6. Kockázatvállalás – kockázatkerülés (bizonytalanság tűrése, illetve kerülése): A 
nemzetbiztonsági szervezetek kifejezetten kockázatkerülők, ezt a viselkedést 
várják el és preferálják, komoly értékként tekintenek a hibáktól való mentesség-
re. Ezzel szemben a jövő generációiban a kockázatvállalási hajlandóság jóval na-
gyobb a megelőző nemzedékekhez képest. A megoldás fontos szerepe az ésszerű 
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kockázatvállalás bátorítása, a hibák megfelelő kezelésének intézményesítése (pl. 
személyes fejlesztési tervek). Ennek fontos eleme a szigorú kompetencia alapú 
kiválasztás, mert csak kompetens személy képes megítélni a kockázat mértékét.    
 
7. Teljesítményorientáció: A nemzetbiztonsági szervezetek az eredményességen 
túl értékként tekintenek sok olyan tényezőre, ami az újabb generációk számára 
kevéssé az. Ilyen például a szervezetben eltöltött idő vagy a már említett „hiba-
mentes” működés. Mindezek mellett a nemzetbiztonsági szervezetekben a szub-
jektív teljesítménymérés a kizárólagos és a megszokott, míg az újabb generációk 
számára fontosabb az objektív mérhetőség, hogy megmutathassák saját képes-
ségeiket. A megoldást egy objektív, mérőszámokra épülő teljesítménymenedzs-
ment rendszer bevezetése jelentené. 
 
8. Konfliktustűrés – konfliktuskerülés: Az újabb generációk nem tartják ördögtől 
valónak a konfliktust, bátrabban kiállnak érdekeikért, vélt vagy valós igazukért. 
Ezzel szemben a nemzetbiztonsági szervezetrendszer igyekszik kerülni a konflik-
tust, nem rendelkezik intézményes eszközökkel a különböző vélemények konst-
ruktív ütköztetésére. A hatalmi szóval történő konfliktuskezelés viszont a pozitív, 
konstruktív konfliktusok lehetőségét is elfojtja. Fontos annak deklarálása, hogy 
eltérő véleménye kinyilvánítása miatt senkit nem érhet hátrány, illetve más 
konfliktuskezelő eszközök intézményesítése is célszerű lenne. 
 
9. Cél (eredmény) – eszköz (folyamat) orientáció: Az újabb generációk számára a 
legfontosabb az eredmény, nem az oda vezető út. Ezzel szemben a nemzetbiz-
tonsági szervezetekben olyan cselekvési formák elvégzésének is komoly jelentő-
sége van, amelyek a gyakorlatban inkább akadályozzák, mint segítik az eredmé-
nyességet („így szoktuk”). A stratégiai gondolkodás és szervezeti eredményesség 
középpontba helyezése lehet a megoldás kulcsa.  
 
10. Nyílt rendszer (külső) – zárt rendszer (belső) orientáltság: Az újabb generáci-
óknak lételemük a nyitottság, míg a nemzetbiztonsági tevékenység rejtett jelle-
géből adódik a rendszer zártsága, befelé orientálódása. A szervezetekben célsze-
rű lenne intézményesíteni a társadalmi kommunikációt, a megújulást, illetve 
ösztönözni kell a modern ismeretek megszerzését és alkalmazását.    
 
11. Rövid vs. hosszú távú időorientáció: Az időorientáció szerepe első sorban, 
nem az illeszkedés hiánya miatt fontos. Az újabb generációk számára a hosszú 
táv önmagában nem jelent értéket. Azonban a nemzetbiztonsági szervezetrend-
szer számára fontos, hogy fel tudjon készülni az előre látható kihívásokra. A stra-
tégiai menedzsment alkalmazása jelentheti a megoldást a problémára. 

 
A tanulmány keretei között természetesen nincs lehetőség részletesen kifej-

teni az egyes kultúra dimenziók tartalmi elemeit, inkább csak néhány általános 
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jellegű, de mégis alapvető ellentmondásokra kívántam rámutatni. Mivel ezek a 
jövőben, alapjaiban befolyásolhatják a nemzetbiztonsági szervezetek és az újabb 
generációk viszonyát, érdemes lenne alapos vizsgálat tárgyává tenni ezeket. A 
részletes elemzéshez szükség lenne egy alapos adatgyűjtésre, a jövő generációit, 
illetve a nemzetbiztonsági szervezeti kultúrát illetően egyaránt. Bíztató, hogy a 
nemzetbiztonsághoz sok tekintetben hasonló rendvédelmi területen a közel-
múltban már történtek hasonló, nagy mintaszámú szervezeti kultúra kutatások, 
amelyek eredménye sok tekintetben egybecsengenek a fent leírtakkal.28 
 
A kultúra fejlesztésének gyakorlati lehetősége 
 
A fenti áttekintés után első ránézésre akár úgy is tűnhet, hogy lehetetlen vállal-
kozás az új generációk attitűdjét és a nemzetbiztonsági szervezetrendszer kultú-
ráját összesimítani. Nem véletlen talán, hogy az ezzel kapcsolatos szakmai dis-
kurzusok, általában egyfajta, zéróösszegű játszmának gondolják a helyzetet. Azaz 
vagy a nemzetbiztonsági szervezetek „győznek” vagy az újabb generációk, a felek 
csak egymás kárára tudnak érvényesülni. Ez azonban egyáltalán nincs így, az 
érdekek, értékek összehangolhatóak, ha eddig nem alkalmazott módon közelít-
jük meg a kérdést. Olyan megoldásokat kell alkalmazni, amelyek mindkét fél 
számára elfogadhatóvá teszik a kialakuló új rendszert.29 Nem sérülnek a titkos 
tevékenység eredményességéhez szükséges feltételek, mégis az új generációk is 
megtalálják a számításukat, sőt büszkék lehetnek arra, ha itt dolgozhatnak, ami 
nagyon komoly hajtóerő lehet.30  

Mivel az újabb generációk jellemzői a szervezetek szempontjából megváltoz-
tathatatlan adottságnak tekinthetőek az egyetlen járható út a szervezeti változá-
sok átgondolt megvalósítása. A nemzetbiztonsági rendszer az államigazgatáson, 
de még a biztonsági szerveken belül is ideális kísérleti terep lehet ehhez, viszony-
lag kis mérete és homogenitása miatt. Első lépésként elengedhetetlen annak 
tudatosítása a nemzetbiztonsági szervezetrendszer szereplőiben, hogy az újszerű 
megoldások nem jelentik a rendszer lényegének feladását, pusztán ugyanazt a 
feladatot eddig nem ismert módokon célszerű megközelíteni. Megítélésem sze-
rint így tehát a fő feladat a szemléletmód formálása, azaz a nemzetbiztonsági 
szervezeti kultúra fejlesztése.  

A kérdés azonban, hogy egy ilyen erős kultúra esetén ezt mi módon lehet 
megtenni. Sok esetben ez a folyamat valamilyen erős külső negatív behatás ese-

                                                           
28 PIRGER Tamás: A RENDVÉDELMI SZERVEK SZERVEZETIKULTÚRA-VIZSGÁLATA, Doktori 
értekezés, 2015, 129-130 o. 
29 ZALAI. 2018. 47. o. 
30 GYIMÓTHY Éva: A büszkeség a leghatékonyabb motiváló erő. 
https://www.hrportal.hu/hr/buszkeseg-a-leghatekonyabb-motivalo-ero-20090710.html 
(2018.05.20) 

https://www.hrportal.hu/hr/buszkeseg-a-leghatekonyabb-motivalo-ero-20090710.html
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tén indul meg, ami viszont nemzetbiztonsági területen egyáltalán nem kívánatos. 
Viszont egy átgondolt koncepció mentén a vállalkozás bár kihívást jelentő, de 
nem lehetetlen. Mielőtt kitérnénk a kultúra fejlesztésének lehetőségeire, érde-
mes számba venni néhány szempontot: 

 
 Könnyebb megváltoztatni a szervezeti kultúrát, ha a változás fókusza a ma-
gatartási normákra irányul, nem pedig a rejtett feltevésekre vagy természet-
re. Ennek megfelelően kívánatos magatartásformákat célszerű kidolgozni és 
ösztönözni, ami idővel elvezet a mögöttes értékek átalakulásához.31 
 A vezetők és a beosztottak egyaránt vegyenek részt a folyamatban, hogy azt 
mindenki magáénak érezhesse. 
 Fokozatos átmenetet jelentsen, hogy a szervezeti működőképességet a le-
hető legkevésbé érintse. 

 
Ha a kulturális tényezők felsorolását vesszük alapul, akkor első sorban a hu-

mánorientáció, a nyitottság, az objektív teljesítmény, és rugalmasság értékeinek 
meghonosítására lenne szükség, mindezek elősegítése érdekében szükség lenne 
a hosszú távú időorientáció fejlesztésére. A példa okáért, az alábbi lépések egy-
idejű megvalósítása révén sikeresen véghez vihető lenne kultúra megújításának 
folyamata. 

 
1. Stratégiai szemlélet fejlesztése: Ennek fő feladata a változások koncepcionális 
támogatása és az erőfeszítések összehangolása lenne. Lehetővé válna egyfajta 
kontrollált, kiszámítható változtatás, és elősegítené az érintettek újdonságokkal 
történő azonosulását. A kapkodás és a bizonytalanság, illetve a tervek hiánya 
inkább ellenállást és bizalmatlanságot keltene, mint támogatást.  

                                                           
31 KILMANN R. H. - SAXTON M. J. - SERPA R. (1987): A vállalati kultúra megértésének 
és megváltoztatásának kérdései. Vezetéstudomány, 18 (12) 27-28. idézi PIRGER: 18. o. 
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Lehetséges lépések: 
 Ágazati stratégia kialakítása 
 A teljes vezetői állomány stratégiai szemléletű fejlesztése, képzése, tá-

mogatása (pl. coaching32) 
 Szervezeti stratégiák készítése és végrehajtása 
 Erőforrások, feladatok priorizálása (mindenre nincs elég erőforrás) 

 
Az USA-ban 2004-2009 közötti időszakban valósítottak meg hasonlót. Az ebben 
az időszakban megvalósított tervet „átalakulás integráció és innováció révén” 
címmel illették. 
 
2. Modern emberi-erőforrás menedzsment rendszer kialakítása: Egy ilyen rend-
szer fő funkciója annak elérése, hogy a megfelelő ember kerüljön a megfelelő 
helyre, és hogy segítsen összehangolni az egyéni és szervezeti célokat. Fontos 
szempont, hogy a szervezetbe nem illeszkedő személyek be se kerüljenek a 
rendszerbe, illetve fokozatosan, a lehető legkisebb konfliktussal ki legyenek ve-
zetve onnan. 

 Munkaköri rendszer kialakítása 
 Karriermenedzsment (rotáció-karrierutak) 
 Objektív, kompetencia alapú kiválasztás munkatársi és vezetői szinten 

egyaránt 
 Outplacement33 eljárások 

 
3. Teljesítménymérés objektív alapokra helyezése: Az objektív mérőeszközök 
jelentősen növelnék a munkatársak motivációját, miközben javítanák az ered-
ményességet javító magatartásformák megbecsültségét. 
 
4. Változásmenedzsment intézményesítése: Olyan felsővezetői szervezeti egy-
ség, létrehozása, amelynek fő feladata a folyamatosan változó környezeti felté-
telekhez történő igazodás innovatív módszerekkel történő támogatása.  

A fenti pontok együttes megvalósulása jelentős mértékben hozzájárulhatna 
ahhoz, hogy a befelé forduló, formaközpontú szervezetek nyitottabb, teljesít-
ményközpontú szervezetekké váljanak, így a jövőben képesek legyenek megszó-
lítani, megnyerni és megtartani, egyszóval integrálni a fiatalabb generációkat. E 
megújítási folyamatot jelentősen segíthetné a politikai szereplők részéről törté-
nő ösztönzés és támogatás. Egy ilyen teljesítményre joggal lehetne büszke nem 

                                                           
32 A coaching egy olyan eszköz, amely a személyes és vezetői képességek, illetve erős-
ségek azonosítására, személyre szabott fejlesztésére szolgál. 
33 Az outplacement eljárás az elbocsátás humánus formája, amely során a szervezet 
támogatja az elbocsátás alatt álló munkavállalót (pl. új állást találni) annak érdekében, 
hogy a kilépés minél gördülékenyebb legyen. 
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csak a nemzetbiztonsági terület, de a teljes magyar biztonsági szféra, sőt a ma-
gyar társadalom egésze is.  
 
Összefoglalás 
 
Sokáig makacsul tartotta magát a nézet, hogy a nemzetbiztonsági szervezetek 
kivonhatják magukat a generációváltás hatásai alól. Ez a fajta tevékenység 
ugyanis olyan erős belső kohéziót és tartást feltételez, aminek megőrzése látszó-
lag minden áldozatot megér. Azonban a társadalmi változások erejét legyőzni 
nem lehet, csak alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz. A jó hír az, hogy e 
változások semlegesek abban az értelemben, hogy minden szervezet ugyanazok-
kal a jelenségekkel szembesül, és maga döntheti el, hogy ezekre mi módon rea-
gál. Megvan tehát a lehetőség olyan egyedi, kreatív megoldások alkalmazására, 
amely a megújulás során sem kényszeríti a szervezeteket értékrendjük teljes 
feladására.  

A XXI. század kihívásainak jellegzetessége, hogy a környezeti illeszkedés töb-
bé nem valósítható meg a már bekövetkezett változásra való utólagos reagálás-
sal. A változások sebessége miatt a proaktív, jövőorientált tervezésnek és cselek-
vésnek nincs alternatívája. A jövő szakembereinek így nem csak a szakmai tudá-
suk elmélyítésére kell fókuszálniuk, hanem magukévá kell tenni a proaktív gon-
dolkodás és cselekvés szemléletét is. Ma már nem kell hozzá jóstehetség, hogy 
észrevegyük: a jövő egyre nagyobb nyomás alá fogja helyezni a nemzetbiztonsági 
rendszert a számtalan forradalmi méretű és jellegű változás miatt. Sok tanul-
mány, ezen változások negatív hatását domborítja ki, azonban tartós eredményt 
csak pozitív gondolatok hozhatnak. Ez pedig az, hogy a rugalmassá váló, előrelá-
tó, innovatív szervezetek számos előnyre tehetnek szert a versenytársaikkal, az 
ellenérdekelt felekkel szemben. A tanulmány e gondolat a nemzetbiztonsági 
szervezetrendszeren belüli megvalósításához kívánt hozzájárulni. 
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