
So
ós

 M
ih

ál
y A

 m
ag

ya
r p

ol
gá

ri 
hí

rs
ze

rz
és

 N
AT

O 
el

le
ni

 te
vé

ke
ny

sé
ge

 a
z 

19
80

-a
s é

ve
kb

en

Soós Mihály

A magyar polgári hírszerzés  
NATO elleni tevékenysége  

az 1980-as években 



Soós Mihály

A magyar polgári hírszerzés  
NATO elleni tevékenysége 

az 1980-as években 



A Hamvas Béla Kultúrakutató Intézet kiadványa

Budapest, 2014



3

 

„Születtek eredmények, kirajzolódtak irányok, megfogalmazódtak a célkitűzések,  
voltaképpen a lendület sem hiányzik, de…”

A Belügyminisztérium (BM) III/I. Csoportfőnökség1 Személyügyi és Kiképzési Osztálya 1982-ben, tananyag-
ként megjelentetett kiadványában a „hírszerző tevékenységet” a társadalmi rendszerek, osztályok és álla-
mok között folyó küzdelem titkos formájaként, illetve módjaként határozta meg, amelynek kettős felada-
ta van. Az egyik a vezető szervek tájékoztatása olyan, más eszközökkel nem megszerezhető információkról, 
amelyek az ellenfél politikai, gazdasági, katonai, tudományos-műszaki, kulturális felkészültségére, céljaira, 
az általa alkalmazott módszerekre vonatkoznak. A másik az ellenséges tevékenység kivédése, megszakítá-
sa, illetve megtorlása a lehető legjobb eszközök és módszerek alkalmazásával.2 A tankönyv – a tudomány 
és a technika fejlődése következtében előállt változások, különböző elektronikai berendezések, kémműhol-
dak szerepének elismerése mellett – a hírszerzés fő eszközeként az arra megfelelően felkészített „élő em-
bert”, a hírszerző hálózatot nevezte meg.3 A hálózat tagjainak feladatait megbízatásuk, tevékenységük és 
feladatkörük alapján, tárgyalt időszakunkban, az 1980-as években, a főkategóriás, illetve a segédkategóri-
ás funkciók csoportjába sorolták. A főkategóriás funkciók közé a titkos információk és dokumentumok szer-
zését; a befolyásolást, operatív kombinációk, akciók4 végrehajtását; a hálózatépítést5, ezen belül a tippkuta-
tást6, a tanulmányozás7, ellenőrzés8, feldolgozás munkáját9 és a beszervezést; a hálózati csoport vezetését 
és az okmányszerzést sorolták. Az úgynevezett segédkategóriás funkciók csoportjába pedig az összekö-
tők10, a futárok11, a konspirált anyagátadásihely-tulajdonosok12, a levélcím-tulajdonosok, a telefontulajdono-
sok13, a konspiráltlakás-tulajdonosok14, a legalizálók vagy más néven fedést biztosítók15, az operatív figyelők,  

1 A Belügyminisztérium III/I. Csoportfőnöksége volt felelős a polgári hírszerzés irányításáért és működtetéséért.
2 ÁBTL 4.1. A-3005/36/1. A hírszerzés hálózatépítő munkája. (Tankönyv) I. kötet 1982. 9. Bevezetés.
3 Uo. 11. A hálózat helye és szerepe a hírszerző munkában.
4 Operatív akció: egy-egy összetettebb szakmai feladat eredményes végrehajtásának operatív módszere, amelynek során 

a részfeladatokat koordináltan, több hírszerző tiszt vagy hálózati személy hajtja végre. ÁBTL 4.1. A-3642. Operatív szavak 
és kifejezések értelmező szótára. Tervezet. Magyar Néphadsereg vezérkara Felderítő Csoportfőnökség Operatív Szolgálat 
1981. 72–73. (A továbbiakban ÁBTL 4.1. A-3642.)

5 Hálózatépítő munka: a meglevő hírszerző hálózat fenntartását, pótlását és továbbfejlesztését szolgáló kutató, tanulmányo-
zó és szervező tevékenység összessége. Uo. 40.

6 Tippkutatás: a hálózatépítés első fázisa, amikor egy meghatározott hálózati funkcióra keresnek személyeket. ÁBTL 4.1. 
A-3036. Állambiztonsági értelmező kéziszótár. Összeállította: Gergely Attila r. alezredes. Budapest: BM Könyvkiadó, 1980. 
186. (A továbbiakban ÁBTL 4.1. A-3036.)

7 Tanulmányozás: a hálózatépítő munka kutatást követő fázisa, amelynek célja a tipp lehetőségeinek, személyi tulajdonsá-
gainak, körülményeinek, adottságainak, alkalmasságának, a beszervezés alapjának és motívumának, valamint a beszerve-
zés lehetséges módjának megismerése, illetve meghatározása. ÁBTL 4.1. A-3642 85–86.

8 Ellenőrzés: a felkutatott új tippek és kapcsolatok, esetleg ezek hozzátartozói operatív nyilvántartásokban történő ellen-
őrzése. Uo. 24.

9 Feldolgozó munka: a tanulmányozás alá vett tippek adminisztratív és személyes tanulmányozása érdekében végzett rész- 
és össztevékenység. (Például anyag-összeállítás, környezettanulmány elkészítése.) Uo. 31.

10 Összekötő: aki a forrás és a rezidens vagy a forrás és a központ közötti személyes összeköttetést biztosítja. Uo.75.
11 Futár: honi területről, összeköttetési feladat végrehajtására útba indított hírszerző. Uo. 34.
12 Anyagátadás, -átvétel: a hírszerző munka során megszerzett anyagok, jelentések, a központ utasításainak továbbítási mód-

ja, amely lehet személytelen (rejtekhelyen keresztüli) vagy személyes. Uo. 9.
13 Konspirálttelefon-tulajdonos: a célországokban vagy harmadik országban beszervezett ügynök, aki a hírszerző feladatok-

kal kapcsolatos hívásokat fogadja, az üzeneteket átveszi, esetleg továbbítja. Uo. 57.
14 Konspiráltlakás-tulajdonos: a célországokban vagy harmadik országban beszervezett ügynök, illetve az országon belül 

megnyert olyan személy, aki a lakását szakmai célra rendelkezésre bocsátja. Uo. 56.
15 Legalizálás: a konspiráció részét képező rendszabály, olyan szervezeti, okmányolási, kiképzési és felkészítési intézkedések 

rendszere, amely lehetővé teszi a hírszerző munkatársak országon belüli és a célországokban történő hatékony működé-
sét, a szolgálathoz tartozásuk leplezését. Uo. 63.
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környezettanulmány készítők16 és az információfeldolgozók által végzett tevékenységek kerültek.17 A legfon-
tosabb hálózati funkciót ellátó személyek – a hírszerzés hálózatépítő munkáját bemutató irat tanúsága szerint 
– a célterületen vagy célobjektumban dolgozók, illetve a megfelelő információszerző pozícióval rendelkezők 
voltak, akik titkos információk, illetve dokumentumok megszerzésére kaptak feladatot. Tevékenységük kiter-
jedt többek között „az ellenséges politikai, gazdasági, katonai csoportosulások”, így a NATO, az Atlanti Tanács 
vagy az Európai Gazdasági Közösség (EGK) tevékenységének felderítésére is.18 A hírszerző hálózat tagjainak 
rendszerbe sorolását – az eddigieken túl – a szolgálathoz fűződő munkakapcsolatuk tartalma és együttmű-
ködésük alapja szerint végezték. E szerint megkülönböztették a hazai hálózatot a külföldi hálózattól. A hazai 
hálózat tagjának volt tekinthető a titkos munkatárs (Tmt), a titkos megbízott (Tmb) és az ügynök (Ü), a külföl-
di hálózaténak pedig a hivatásos munkatárs (Hmt), a hírszerző ügynök (HÜ), a segédkategóriás ügynök (SÜ), 
a titkos munkatárs (Ktmt) és a titkos megbízott (Ktmb).19

A „szocialista hírszerzés” egyik kiemelt célpontja:  
Brüsszel, az Európai Gazdasági Közösség és a NATO székhelye

A BM III/I. Csoportfőnökség Személyügyi és Kiképzési Osztálya által 1983-ban kiadott Tájékoztató, amelyet 
szovjet eredetiből fordítottak magyar nyelvre, hatvannyolc oldalon keresztül igyekszik megfelelő mennyisé-
gű információval szolgálni a belga fővárosról, az ott székelő európai, illetve euroatlanti szervezetek intézmé-
nyeiről.20 A Tájékoztató alaposságát jelzi, hogy mielőtt az európai intézményekről esne szó, olvashatunk ben-
ne Brüsszel közlekedéséről, lakosságáról, nyilvános helyeiről, közigazgatási felosztásáról, kerületeiről, valamint 
Brabant Önálló Tartomány legfontosabb településeiről is. Az érdemi rész a belga elhárítás operatív figyelő szol-
gálatának munkájáról szóló rövid leírással kezdődik. E szerint ez a szerv két fő részlegből állt. Az egyik a ha-
zai objektumok figyelését végezte, a másik pedig a külföldi tulajdonban lévőket. Szintén ennek a részlegnek 
volt feladata a külföldi állampolgárok figyelése is. A Tájékoztatóban a figyelő szolgálat munkamódszereinek 
ismertetése után az EGK korabeli szerveinek bemutatása következik. A Miniszterek Tanácsa, valamint a hiva-
tali apparátus feladatainak leírását és a Tanács épületének elhelyezkedésére, ki- és beléptetési rendszerére 
vonatkozó közléseket az EGK Bizottsága szervezetének részletező felsorolása, valamint az előzőekhez hason-
lóan, az EGK Bizottsága címének és beléptetési rendjének ismertetése követi. A szovjet hírszerzési anyag utol-
só része legelőször is a NATO székháza és a NATO különböző objektumainak védelméért felelős NATO Bizton-
sági Szolgálat és a belga speciális szervek ez irányú működéséről tájékoztat. A közösen végzett kémelhárítás 
magas színvonaláról árulkodik a Tájékoztatóban szereplő tárgyszerű közlés, miszerint „a NATO-objektumok 
környékén kialakított elhárítási rendszer gyakorlatilag lehetetlenné teszi az objektumok személyes-vizuális felderí-
tését”.21 A kiadvány befejező részeiben a NATO székházának beléptetési rendjéről, kulturális és egyéb jellegű 
(például posta, bank, orvosi rendelő) szolgáltatásairól, valamint a NATO és az EGK munkatársainak legismer-
tebb pihenő- és szórakozóhelyeiről olvashatunk.

16 Környezettanulmány: az előzetes tanulmányozáshoz tartozó önálló munkafolyamat, amely a hírszerzés titkos operatív esz-
köze. A környezettanulmány a tipp és hozzátartozói lakó- és munkahelyi, valamint baráti környezetéből konspiratív módon 
szerzett adatokat, információkat szolgáltat, amellyel elősegíti az adott személyek tanulmányozását, ellenőrzését. Uo. 57.

17 ÁBTL 4.1. A-3005/36/1. A hírszerzés hálózatépítő munkája. (Tankönyv) 17. A hírszerző hálózat funkciói.
18 Uo. 17–18. Főkategóriás hálózati funkciók. Titkos információk és dokumentumok szerzése.
19 Uo. 29. A hírszerző hálózat minősítése.
20 ÁBTL 4.1. A-3000/162. Tájékoztató.
21 Uo. 57. A NATO székház.
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Az EGK és a NATO intézményeinek szigorú védelme ellenére éppen 1983 elején vált ismertté, hogy az EGK 
biztonsági irodájának főnöke és helyettese rendszeresen lehallgatta az EGK szerveinél szolgálatot teljesítő 
tisztviselők telefonbeszélgetéseit. Az ezt rögzítő, a BM III/I. Csoportfőnökség 2. Osztályán készült feljegyzés 
a biztonsági intézkedések megerősítéséről számol be.22 Így döntést hoztak arról, hogy a Külső Kapcsolatok 
Főigazgatósága által készített anyagok és dokumentumok nagy részét belső vagy titkos jelzéssel látják majd 
el, hogy korlátozzák az említett főigazgatóság szolgálati helyeire a bejutás lehetőségeit, fokozzák az EGK 
épületeinek és parkolóinak megfigyelését, a biztonsági iroda állományát a kétszeresére növelik, s talán nem 
véletlenül arról is döntés született, hogy különleges figyelmet fordítanak a „szocialista országok” Brüsszel-
ben dolgozó diplomatáinak ellenőrzésére. Ez azt jelentette, hogy az EGK-s tisztviselőknek minden „szocialis-
ta országbeli” diplomatával történt találkozás után jelentést kellett írniuk a lefolytatott beszélgetésről veze-
tőik számára. Egy 1983. december 15-én keletkezett másik feljegyzésből pedig az derül ki, hogy az év során 
titkos NATO-dokumentumok tűntek el, amelyeket a magyar hírszerzés értesülése, álláspontja szerint a bel-
ga titkosszolgálattal kapcsolatban álló szélsőséges elemek loptak el.23 Ebből az alapállásból kiindulva egy 
operatív akció előkészítéséről is értesülhetünk a feljegyzésből. A szöveg szerint ugyanis „illetékesek” annak 
a lehetőségét mérlegelték, hogy egy, az ellopotthoz hasonló dokumentumot állítanak össze, s azt becsem-
pészik egy szocialista ország külképviseletén dolgozó személyhez, ezzel kívánva bizonyítani, hogy a kele-
ti tömb államai kémkednek a NATO ellen, és ehhez felhasználják a szélsőséges szervezeteket is. A kérdés az, 
hogy az ilyen áldokumentumok „bizonyító erején” túl mennyire voltak pontos ismereteik a NATO-államok-
nak, illetve a NATO központi és tagállami szerveinél elhárító szolgálatot teljesítőknek a Szovjetunió és a ke-
let-európai szocialista országok valóságosan ellenük irányuló hírszerző tevékenységéről. Erre a kérdésre je-
len tanulmány még kísérletet sem tesz válaszolni, mint ahogy arra sincs módja, hogy a Szovjetunió, illetve 
az európai szocialista országok által folytatott NATO-ellenes tevékenységről bármilyen apró részlettel szol-
gáljon. A hozzáférhető levéltári források alapján kizárólag a magyar belügyi – vagy más néven polgári – hír-
szerzés NATO-val kapcsolatos 1980-as évekbeli terveiről, céljairól kíván szólni, kiegészítve ezt néhány olyan 
példával, amelyek ezeknek a terveknek és céloknak a gyakorlati megvalósításába, illetve inkább annak kí-
sérletébe engednek bepillantani.

A magyar polgári hírszerzés NATO elleni tevékenységének kezdetei  
és megerősödésének okai az 1980-as években

Az 1970-es évek közepét megelőző időszakban a NATO-val szembeni magyar hírszerző tevékenységet túl-
nyomórészt a néphadsereg katonai felderítő szerve, az MNVK 2. Csoportfőnöksége24 látta el. Tanulmányom-
ban erre az időszakra nem kívánok kitérni. A NATO elleni fellépés egyre erősödő komplex jellege – tudniillik, 
hogy magában egyesítette a politikai és katonapolitikai hírszerzést, a NATO-tagállamok speciális szolgála-
tai elleni munkát, a stratégiai műszaki-tudományos és gazdasági hírszerzést, valamint a NATO-val szembeni  

22 ÁBTL 3.2.5. O-8-644/1/A. 76–77. Feljegyzés, 1983. augusztus 10. A BM III/I. Csoportfőnökség 2. (Külső Elhárító) Osztályának 
B alosztálya volt 1982-től a felelős a NATO-val szembeni elhárításért.

23 Uo. 91–92. Feljegyzés, 1983. december 15. Ez az álláspont egyébként teljes bizonyossággal hamisnak tekinthető, amit bizo-
nyítanak egy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában (ÁBTL) található dosszié iratai. ÁBTL 3.2.1. Bt-2658/1. 
Az ügyre a tanulmány befejező részében még visszatérek.

24 MNVK/2: Magyar Néphadsereg Vezérkara Felderítő Csoportfőnökség. Felderítő szolgálat: a felderítés tervezésére, szer-
vezésére és végrehajtására létrehozott szervezet, intézmény. Hazai használatban az MNVK Felderítő Csoportfőnökséget 
értjük alatta.
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aktív intézkedések megvalósítását25 – már önmagában indokolta volna a polgári hírszerzés erőinek bevoná-
sát ebbe a tevékenységbe. Ezen túl azonban a nemzetközi viszonyokban bekövetkezett kedvezőtlen válto-
zások, a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok közötti kapcsolatok megromlása, valamint ennek kö-
vetkezményeként a két világrendszer államai közötti elhidegülés következménye lett, hogy a NATO titkainak 
kifürkészése egyre fontosabbá vált. Az első lépéseket 1977-ben tették meg, amikor a III/I. Csoportfőnökség 
egyik alosztályán, immár szervezetileg is elkülönítetten, de még kizárólag a NATO déli szárnya ellen, elindult 
a hírszerző munka.26 Ez a polgári hírszerzés tevékenységének kiterjesztését jelentette Görögországra, Spa-
nyolországra és kisebb mértékben Törökországra, valamint Portugáliára is, mivel Olaszország és Franciaor-
szág ellen már korábban is folyt bizonyos szintű kémtevékenység.27

Az évtizedforduló után az egyre súlyosbodó nemzetközi helyzetben tovább romlott az „ellenséges ka-
tonai szervezet” szovjet – és ennek nyomán magyar – megítélése is, ami újabb változásokat idézett elő.28 
Az 1980-as évek elejére kialakult kül- és katonapolitikai helyzet állambiztonsági értékelését úgy foglalhat-
juk össze, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak a stratégiai erőviszonyok megváltoztatására, a katonai 
erőfölény megszerzésére irányuló politikája sikerrel járt, amelynek következtében a NATO politikai és ka-
tonapolitikai szerepe megnövekedett. Ez felértékelte az európai tagállamok katonai potenciálját is, amely 
a NATO-n belüli szorosabb koordináláshoz, egyeztetéshez vezetett. Ennek keretén belül pedig a tagálla-
mok olyan stratégiai, katonapolitikai titkok birtokába jutottak, amelyeket korábban az USA magának tar-
tott fenn. Az állambiztonsági szervek, közöttük kiemelten a hírszerzés számára ez a helyzet azt jelentette, 
hogy földrajzilag jelentősen kitágult az a terület, ahol létfontosságú – a béke és a háború kérdését illető 
– titkok megszerezhetővé váltak. A NATO tevékenysége ugyanakkor nem korlátozódott kizárólag katonai 
területekre, hiszen a tagállamok külpolitikájának legmagasabb szintű koordinációját is végezte, szorosan 
együttműködve más integrációs szervezetekkel. Ezen kívül a „szocialista országok” elleni gazdasági küzde-
lem ösztönzőjévé és – ahol lehet – irányítójává is vált.29 Mindezek a megállapítások kellőképpen indokol-
ták, hogy az 1980-as évek elejére a NATO-ellenes tevékenység a magyar polgári hírszerzés fő iránya legyen, 
és össz-állambiztonsági feladattá váljon.30

25 Az aktív intézkedés olyan közvetlen vagy közvetett, kezdeményező, operatív beavatkozás, amely: az ellenséget cselekvésre 
készteti; az ellenségről információkat ad; az alkalmazott titkos nyomozati (operatív) eszköz hatásfokát növeli; az elért ope-
ratív pozíciókat védi vagy tovább erősíti. ÁBTL 4.1. A-3036. 11.

26 ÁBTL 1.11.1. 45-13/8/1985. 3. A NATO elleni hírszerző munka helyzete és feladatai, 1985.
27 ÁBTL 1.11.4.67-98-152/1987. 1. A NATO elleni hírszerző munka. (Szóbeli bevezető főkapitányi értekezleten.)
28 1981. december 28–29-én Budapesten megbeszéléseket folytatott a Szovjetunió Állambiztonsági Bizottságának küldött-

sége a Magyar Népköztársaság (MNK) Belügyminisztériumának küldöttségével. A tárgyalások fontosságát jelzi, hogy a 
szovjet delegáció vezetője Jurij Andropov, a KGB elnöke, a magyaré pedig Horváth István belügyminiszter volt. A felek 
értékelték a kialakult világpolitikai helyzetet s megállapították, hogy az Egyesült Államok és NATO szövetségesei példátlan 
méretű fegyverkezési versenybe kezdtek, katonai fölény elérésére törekednek a Varsói Szerződés Szervezetével szemben. 
A KGB és a magyar belügyminisztérium sikeres együttműködésének említésén túl többek közt kijelölték a két ország hír-
szerző szervei közös akcióinak fő irányvonalait is. Ez egyrészt a katonapolitikai kérdésekkel kapcsolatos titkos információk 
megszerzésére irányuló tevékenység fokozását jelentette, másrészt a gazdasági hírszerzés célirányosabbá tételét. ÁBTL 
1.11.12. 41-Sz-181/25-8/1981. Jegyzőkönyv a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumának küldöttsége és a Szovjetunió 
Állambiztonsági Bizottságának küldöttsége közötti eredményről. Budapest, 1981. december 29.

29 Uo. 2–3.
30 Össz-állambiztonsági feladatnak tekinthető a BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség különböző csoportfőnökségei-

nek (III/I. – hírszerzés, III/II. – kémelhárítás, III/III. – belső elhárítás, III/IV. – katonai elhárítás), valamint a budapesti és a me-
gyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szerveinek együttműködésével elvégzett minden tevékenység.
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A NATO elleni hírszerző tevékenység szervezeti keretei  
az 1980-as években

A III/I. Csoportfőnökség 1981-es átszervezése nyomán létrehozott új 3-as osztály alapfeladata lett a NATO  
elleni hírszerzés, a volt 3-as és 4-es osztály korábbi feladatainak meghagyása mellett.31 Erre a szervezeti vál-
toztatásra azért került sor, mert a nemzetközi viszonyok fentebb taglalt kedvezőtlen tendenciái miatt a szov-
jet társszerv egyre jobban szorgalmazta, hogy a magyar hírszerzés fokozza a NATO elleni erőfeszítéseit.32 
1982-ben az osztály kidolgozta ennek a tevékenységnek a korszerűsítését megalapozó javaslatát, az 1982-ben 
és 1983-ban megtett intézkedések pedig már a javaslatban foglalt koncepció végrehajtását szolgálták.33 E sze-
rint a 3. osztályon belül az addig csak a NATO déli szárnyával foglalkozó alosztály feladatait az egész NATO-ra 
kiterjesztették, az operatív állomány létszámát a korábbi hét főről tizennégyre emelték. Emellett az 1982-től 
létező NSZK alosztály is kapott feladatokat a NATO nyugatnémet nemzeti objektumai34 felderítésében. Az eb-
ben az időben meglévő tizenhat külföldi hírszerző egységből tizenegynek kifejezetten a NATO elleni munkát 
szabták feladatául. Az osztály operatív állományát pedig a NATO elleni hírszerző feladatok sikeres teljesíté-
se érdekében katonapolitikai továbbképzésben részesítették.35 Említésre méltó, hogy a 3-as osztály továb-
bi szervezeti módosítását tervezték 1983-ban, még pedig amiatt, hogy hírszerző feladatai elvégzése mellett 
képessé váljon a NATO-ellenes tevékenység belügyi szintű, össz-állambiztonsági koordinációjára. E funkci-
ójában a katonapolitikai, katonai és operatív információk feldolgozása, illetve ezek hazai és nemzetközi cél-
ba juttatása lett volna a feladata.36

A főtevékenységként NATO-ellenes hírszerzést folytató 3-as osztály mellett, a III/I. Csoportfőnökség egyéb 
szervezeti egységei is elláttak ez irányú részfeladatokat. Így a 11-es osztály, amely a NATO-tagállamok harma-
dik országban működő diplomáciai és egyéb képviseletei ellen folytatott hírszerzést, az 1-es osztály, amely az 
Amerikai Egyesült Államok elleni főirányú hírszerző munkát végezte, és ennek során érvényesítette a NATO 
elleni kémtevékenység szempontjait is, feldolgozva több olyan intézményt is, ahonnan NATO-titkok voltak 
megszerezhetők. Fontos szerepe volt még a 7-es, aktív intézkedéseket végrehajtó osztálynak, amely egyrészt 
a NATO-tagállamok közötti ellentétek, másrészt az egyes NATO-országok és a katonai tömbhöz nem tartozó 
országok ellentéteinek erősítésére törekedett. Ezeken kívül említendő még a 2-es osztály, amelynek feladata 
a NATO-országok speciális szolgálatai elleni fellépés irányítása és az állambiztonsági szervek közötti koordi-
nálása volt, valamint az 5-ös osztály, amely a műszaki-tudományos és gazdasági hírszerzésért felelt. Ez ma-
gában foglalta a NATO haditechnikai fejlesztési koncepcióinak megszerzésére irányuló tevékenységet és a 
közreműködést valamennyi NATO embargós termék beszerzésében.37

31 A BM III/I. Csoportfőnökségének ez az osztálya, amelyik a Nyugat- és Dél-európai Hírszerző Osztály, majd 1982-től a Nyu-
gat-európai Hírszerző Osztály nevet viselte, lett felelős a nyugat-európai államok elleni hírszerzés mellett az ideológiai 
diverzió felderítéséért, illetve a NATO-val szemben folytatott kémtevékenységért is. Az 1945 és 1990 közötti polgári hír-
szerzés szervezettörténetéről lásd Tóth Eszter: A politikai és gazdasági hírszerzés szervezettörténete, 1945–1990 című ta-
nulmányát. (In: Betekintő. 2011/2.)

32 ÁBTL 1.11.4. – III/I-3. osztály iratai – 67-58-704/1983. 10. Jelentés a NATO elleni hírszerző munka célkitűzéseiről, a jelenlegi 
helyzetéről és a további feladatairól, 1983. december 13.

33 Sajnos ezt az 1982-ben készült, az 1983-as első átfogó tervet előkészítő, a NATO elleni tevékenység korszerűsítésének irá-
nyait felvázoló iratot nem sikerült megtalálnom az ÁBTL-ben.

34 Az NSZK területén található egység, objektum, amely részét képezi a NATO haderejének, illetve politikai szervezetének.
35 ÁBTL 1.11.4. – III/I-3. osztály iratai – 67-58-704/1983. Jelentés a NATO elleni hírszerző munka célkitűzéseiről, a jelenlegi hely-

zetéről és a további feladatairól, 1983. december 13. 10–11.
36 Uo. 18.
37 ÁBTL 1.11.1. 45-13/8/1985. 9–11. A NATO elleni hírszerző munka helyzete és feladatai, 1985.
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Az első átfogó NATO-ellenes stratégiai terv
Információszerzés, célobjektumok, ügynöki hálózat I.

Az 1980-as évtizedben a III/I. Csoportfőnökség 3-as osztályán három nagy NATO-ellenes tervet állítottak ösz-
sze. Az első, a többször idézett, Jelentés a NATO elleni hírszerző munka célkitűzéseiről, a jelenlegi helyzetéről és 
a további feladatairól címet viselő, 1983 decemberére elkészült dokumentum38 szolgált alapul mind tartalmá-
ban, mind szerkezetében a már szintén említett 1985-ös és 1987-es jelentéshez. A Nyugat-európai Hírszerző 
Osztály munkájának a különböző felsőbb utasítások, főcsoport-főnökségi, csoportfőnökségi munkatervek, 
valamint a KGB Hírszerző Főcsoportfőnökségével kötött megállapodás39 szabott irányt, fogalmazott meg 
konkrét célkitűzéseket három területen. Az egyik ilyen terület az információszerzés, a másik az úgynevezett 
célobjektumok40, a harmadik pedig a hálózati személyek beszervezése és foglalkoztatása volt.

Az 1983-as jelentés információszerzést érintő részeit olvasva az lehet a benyomásunk, hogy szinte minden 
szóba jöhető témakört hírigényként, azaz megszerzendő értesülésként kezeltek. Így csak a legfontosabba-
kat kiemelve:

– a NATO terveit, előkészületeit a „szocialista közösség” országainak megtámadására, illetve a világ kü-
lönböző térségeiben politikai és katonai válsághelyzetek kialakítására;

– a NATO terveit a „szocialista közösség” és a Magyar Népköztársaság ellen folytatandó politikai, katonai 
és gazdasági lépésekre, valamint az ideológiai, „diverziós, felforgató” tevékenységre41;

– a NATO katonai stratégiáját, hatókörének kiterjesztésére irányuló terveit;
– a NATO katonai és politikai programjainak megvalósulására vonatkozó információkat, az egyes tagál-

lamok ezekhez való hozzájárulását, valamint ezzel szoros összefüggésben a NATO vezető szervei ülé-
seinek határozatait;

– az egyes NATO-országok álláspontját az érintett kérdésekben;
– a nyugat-európai országok lépéseit, terveit a katonapolitikai integráció megvalósítására, ezen orszá-

gok egymás közötti, valamint a NATO vezetésével és az Egyesült Államokkal való nézetkülönbségeit  

38 ÁBTL 1.11.4. – III/I-3. osztály iratai – 67-58-704/1983. Jelentés a NATO elleni hírszerző munka célkitűzéseiről, a jelenlegi hely-
zetéről és a további feladatairól, 1983. december 13.

39 A Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió hírszerző szervei között egészen 1950-ig visszanyúló együttműködés létezett. 
Akkor szovjet kezdeményezésre „Tito jugoszláviai klikkje” elleni hírszerzésre és a kölcsönös segítségnyújtás céljára léte-
sült az intézményes kapcsolat. A szocialista állambiztonsági szervek képviselőinek 1955. márciusi, moszkvai tanácskozásán 
Jugoszlávia mellett már a nyugat-európai „imperialista” országok és az Egyesült Államok elleni együttes intézkedésekről 
tárgyaltak. A forradalom leverése után folytatódott az együttműködés a magyar és a szovjet hírszerző szervek között, s 
az 1950-es évek végétől a két ország állambiztonsági szerveinek delegációi évenként találkoztak. 1960-ban Moszkvában 
megállapodtak a kémelhárítás és a hírszerzés megszerzett adatainak kölcsönös cseréjében, majd az 1962. júniusi újabb 
együttműködési megállapodásban az információcserén kívül már szerepelt a kölcsönös segítségnyújtás az ellenséges ob-
jektumokba való ügynöki beépüléssel kapcsolatos intézkedések végrehajtásához is. A továbbiakban a két ország titkos-
szolgálatainak együttműködését a kétoldalú megállapodások határozták meg, amelyeket 1964-ben, 1966-ban, 1968-ban, 
1971-ben, majd 1973-ban kötöttek. A két ország hírszerző szervei vezetőinek 1975. évi budapesti tárgyalásai alkalmával a 
két szerv tevékenységének minden területét érintő hároméves perspektivikus együttműködési terv aláírására is sor került. 
Ilyen perspektivikus együttműködési terveket az 1980-as években is kötöttek. Ezt bizonyítja, hogy az 1985-ben összeállí-
tott NATO elleni jelentés konkrétan említi az 1983-1985 közötti időszakra megkötött tervet. A magyar és a szovjet hírszerző 
szervek kapcsolatáról részletesen lásd Baráth Magdolna: Adalékok a magyar és szovjet hírszerző szervek együttműködésé-
hez. In: Baráth Magdolna–Bánkuti Gábor–Rainer M. János szerk.: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati 
György tiszteletére. Budapest: L’Harmattan Kiadó, 2011. 29–41. Az 1973-as megállapodást, valamint az 1989-es részleges 
korszerűsítésének terveivel kapcsolatos véleményeket közli Krahulcsán Zsolt: KGB és III. Főcsoportfőnökség: egy kapcsolat 
vége…(?) A szovjet–magyar állambiztonsági együttműködés szabályozása 1989-ben. In: Betekintő. 2007/4. <http: www.be-
tekinto.hu/2007_4_krahulcsan> (A letöltés ideje 2014. február 13.).

40 Célobjektum: szerv, szervezet, intézmény, ahol az ellenséges aknamunkát szervezik vagy végzik. E helyeken számítani lehet 
elhárítás jelenlétével is. ÁBTL 4.1. A-3036. 33.

41 Ideológiai diverzió: „a burzsoá eszmék és nézetek becsempészése a propaganda modern eszközeivel a szocialista országok köz-
életébe”. ÁBTL 4.1. A-3036. 87.
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a Nyugat-európai Unió helyéről, szerepéről egy jövőbeni európai biztonsági és katonapolitikai szövet-
ségben;

– a Közös Piac szerepét a NATO katonai programjainak végrehajtásában;
– a jelentősebb hadgyakorlatok céljait és eredményeit.

A III/I. Csoportfőnökség 3. Osztálya számára az információszerzés után a célobjektumokkal összefüggés-
ben fogalmazódtak meg elvárások. Ez azt jelentette, hogy kijelölték a hírigények megszerzéséhez szük-
séges ügynöki behatolás intézményeit, helyszíneit. Erről megint csak elmondható, hogy rendkívül széles 
kört ölel fel az azon szereplők listája, hiszen a felsorolás a NATO Tanácsának alárendelt főbb bizottságokkal 
és munkacsoportokkal kezdődik és a NATO szerveivel állandó kapcsolatban álló nem kormányszintű nem-
zeti intézményekkel, intézetekkel fejeződik be. Közöttük pedig ott található szinte valamennyi releváns  
NATO-hoz köthető nemzetközi és tagállami szerv. Így a NATO Nemzetközi Titkársága, a NATO Nukleáris Ter-
vező Csoportja, a NATO nemzetközi vezérkarai és európai törzsei, a Római Védelmi Kollégium, a tagállamok-
nak a NATO mellett működő állandó képviseletei, a tagországok elnöki és miniszterelnöki hivatalai, a tag-
államok hadügyminisztériumai, külügyminisztériumai, belügyminisztériumai és a más minisztériumoknál, 
főhatóságoknál működő NATO-osztályok, a NATO-tagországok parlamentjeinek hadügyi, külügyi és költ-
ségvetési bizottságai, a vezető pártok védelmi és biztonságpolitikai bizottságai. A „jelentés” – a már ko-
rábban felsorolt hírigények mellé – további operatív információszerzési feladatként szabja meg a célob-
jektumok felépítéséről, elhelyezkedéséről, őrzési és biztonsági rendjéről, személyi állományáról, az azokba 
történő felvétel rendjéről és feltételeiről, a NATO-intézmények képzési helyeiről, a NATO-objektumokkal 
kapcsolatot tartó tudományos, kutatási, oktatási intézményekről, a kiszolgáló egységekről szóló informá-
ciók felkutatását, továbbá a NATO-objektumokba való ügynöki beépülést előmozdító minden adat és ré-
szadat megszerzését.

A harmadik nagy terület – ahogy már említettük – a NATO-val szembeni hírszerző ügynöki tevékenység 
volt. A jelentés rögzítette a leendő hálózati személyek fontosabb kategóriáit, vagyis azt, hogy honnan cél-
szerű és kell a NATO ellen kémtevékenységet végző ügynököket verbuválni. Ezek a kategóriák, illetve cso-
portok a következők: a NATO nemzetközi objektumaiba kihelyezettek, a NATO nemzeti objektumaiban 
dolgozók, a NATO-szerveknél szerződéssel betöltött posztok (a technikai személyzet), a NATO-t körülvevő 
kiszolgáló intézmények (üzletek, éttermek, garázsok, pénzintézetek stb.) munkatársai. A NATO nemzeti ob-
jektumait az ügynöki behatolás szempontjából a nemzetközieknél könnyebben megközelíthetőnek tartot-
ták, ezért az előbbi kategóriákat figyelembe véve a legfontosabb célobjektumoknak a NATO-központ mel-
letti nemzeti delegációkat tartották.

A NATO katonai szervezeti jellegéből kiindulva a jelentés kitér arra is, hogy az osztály tevékenységének ki 
kell terjednie katonapolitikai, stratégiai és katonai kérdésekre is, anélkül, hogy a katonai hírszerzés feladata-
it átvállalná. A NATO katonai objektumaiba a beépülést azonban csak hosszabb távon tartották reálisan ki-
tűzhető célnak, amelynek eléréséhez végig kell járni a NATO nemzetközi intézményeihez vezető utat. Ennek 
az útnak kiinduló állomásai pedig a NATO-országokban található, a NATO-val kapcsolatot tartó egyetemek, 
posztgraduális továbbképzők, diplomataképzők, tudományos intézetek és nyelviskolák.

Az előbbieken túl – a NATO nemzetközi objektumaihoz újabb lépcsőfokként – a közvetlen beépülés szem-
pontjából igen fontos intézményeket nevezett meg a jelentés, például a NATO-országok minisztériumait, 
illetve országos főhatóságait. Kiemelt fontosságukat a szöveg tanúsága szerint az magyarázza, hogy ezek-
nél a hivataloknál NATO-titkok találhatók, a NATO nemzetközi objektumaiba, köztük a brüsszeli központba 
innen kerülnek ki a szakemberek és ebből a körből választják ki a NATO melletti állandó nemzeti képvisele-
tek munkatársait is.
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A NATO-ellenes ügynöki tevékenység szempontjából utoljára említett, különleges jelentőségű szervezet 
maga a Közös Piac volt. Ennek oka, hogy számos NATO-döntés (gazdasági, katonai vonatkozású gyártási, el-
látási kérdésekben) rajta keresztül valósult meg, s a Közös Piac apparátusa állandó személyi utánpótlást je-
lentett a NATO számára.

Ami ennek a gyakorlati megvalósítását illeti, a helyzet a magyar hírszerző szerv szempontjából nem volt túl-
ságosan kedvező. A jelentés elkészítésének időpontjában a III/I. Csoportfőnökség 3. Osztálya negyvenhárom 
külföldi ügynökkel, hetvenhat külföldi és százhét hazai titkos munkatárssal rendelkezett, akiket igyekeztek  
az új követelményeknek megfelelően felkészíteni, s megfelelő pozícióba juttatásuk lehetőségeit is vizsgálták. 
Az összefoglaló anyag tanúsága szerint azonban mivel a rendelkezésre álló hálózat nem a NATO elleni tevé-
kenységre szerveződött, hanem a hírszerzés hagyományos irányaira, a külföldi ügynökök közül csak huszon-
nyolc volt alkalmas rendszeres információszerző munkára. Közülük is csak hat ügynöktől vártak a NATO-ról 
értékes információkat, amellett, hogy a szervezet katonai objektumait és hadászati titkait szinte teljesen elér-
hetetlennek minősítették. 1981 és 1983 között a III/I. Csoportfőnökség 3. Osztálya 10 külföldi személyt szer-
vezett be, ebből nyolc 1983 decemberében is a magyar hírszerzés szolgálatában állt. Négyet NATO-vonal-
ra42, közülük kettőt célobjektumba, kettőt pedig távlati, perspektivikus céllal vontak be a hírszerző munkába.  
A jelentés ezen a ponton is kiemeli a NATO katonai területeihez való közelkerülés nehézségeit, s reálisan csak 
hosszú távon, a NATO követelményeknek megfelelő feltételek alapján kiválasztott ügynökök munkájával tar-
totta azt megvalósíthatónak.

Annak érdekében, hogy legalább hosszabb távon legyen erre esélye a magyar hírszerzésnek, lépések tör-
téntek a NATO-objektumok képzőhelyein operatív pozíciók kiépítésére és néhány, NATO-val együttműködő 
intézmény tanulmányozására. A célirányos kapcsolatépítést a rezidentúrákon dolgozók is feladatul kapták.43 
Az „állomány” egy részének túlzott óvatossága, illetve a partnerek bizalmatlansága miatt azonban azt kel-
lett megállapítaniuk, hogy a kapcsolatok bővülésével nem nőtt egyenes arányban az operatív értékű infor-
mációs források száma.

További feladatok. Javaslatok az eredményesebb hírszerző tevékenység érdekében
A jelentés befejező része azokat a feladatokat foglalja össze, amelyeket a NATO elleni eredményes munka ér-
dekében a magyar állambiztonsági szerveknek el kell végezniük. Kiemelt feladatokként a jelentés a követ-
kezőket nevesíti:
1.  Úgynevezett perspektivikus ügynöki hálózat44 megteremtése, amelynek majdani tagjai olyan személyek 

köréből kerülnének ki, akik a NATO-intézmények felvételi követelményeinek megfelelnek. Ezek legfőkép-
pen a NATO-országokban működő, „a káderutánpótlást biztosító” egyetemek hallgatói lehettek.

2.  A NATO-objektumok, különösen a NATO nemzetközi objektumai vonatkozásában kutató ügynöki háló-
zat megszervezése. Rájuk, e hálózat tagjaira, a kapcsolatépítő, tippkutató, személyfeldolgozó munkában 
kívánt támaszkodni a hírszerzés. A kutató ügynököket főleg a „megbízható, baloldali, elvi alapon beszer-
vezhető” személyekből tartották célszerűnek kiválasztani.

42 Vonalas elv: az állambiztonsági munkának az a szervezési rendszere, amikor az ellenséges tevékenység speciális jellegének, 
sajátosságainak figyelembevételével szervezik az operatív egységeket (alosztály, csoport vagy operatív tiszt) az adott vo-
nalon folytatott ellenséges tevékenység felderítésére és leleplezésére. ÁBTL 4.1. A-3036. 200.

43 Rezidentúra: állambiztonsági tisztekből vagy a hálózat tagjaiból álló, meghatározott állambiztonsági operatív feladatok 
ellátására felkészített, konspirált szervezeti forma. Vezetője a rezidens. Uo. 165.

44 Perspektivikus beszervezés: a jövőben kialakítható operatív – hírszerző – lehetőség kihasználása céljából végrehajtott be-
szervezés. Uo. 152.
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3.  Közvetlen hálózati beépülés a NATO-országoknak azokba a minisztériumaiba, főhatóságaiba, amelyek-
nél NATO osztályok működnek. A leendő hálózati személyek körét itt is meghatározták, amikor beszerve-
zések végrehajtását irányozták elő a NATO-országok harmadik országokban és Budapesten működő kül-
képviseleteinek munkatársai köréből.

A kiemelt feladatok rögzítése után praktikus, a NATO elleni eredményes hírszerző tevékenységet elősegítő 
javaslatokkal zárul a jelentés. Ezek a következők voltak:

– a brüsszeli rezidentúra kerüljön a 3-as osztály irányítása alá, amit az indokol, hogy itt van a NATO központ-
ja, azon felül a Közös Piac elleni munkában is szükséges érvényre juttatni a NATO elleni feladatokat;

– a NATO-országokba olyan személyeket helyezzenek ki, akik politikailag megbízhatóak, és vállalják töb-
bek közt a NATO elleni feladatokat is;

– a NATO elleni munka össz-állambiztonsági feladattá tételét miniszteri parancsban rendeljék el, s min-
den csoportfőnökségnek legyen meg az erről szóló terve, amelynek elvégzéséről év végén kötelesek 
beszámolni45;

– a BM III/I. 3. és a III/I. 5. osztályának, azaz a Nyugat-európai Hírszerző Osztálynak, illetve a Műszaki,  
Tudományos és Gazdasági Információszerző Osztálynak legyen szorosabb az együttműködése a stra-
tégiai hírszerzés témáiban;

– valósuljon meg a Közös Piac ellen és a műszaki-tudományos vonalon foglalkoztatott ügynökök esetle-
ges NATO-ellenes lehetőségeinek feltárása.

Végezetül a jelentés amellett érvelt, hogy a NATO-ellenes tevékenység nagyobb részét hazai bázisról vé-
gezzék.46 Ezt indokolja az ország nyitottsága, a hivatalos és a nem hivatalos kapcsolatok, a személyes érint-
kezések széles köre, a NATO-országokból tartósan Magyarországon szolgálatot teljesítők viszonylag magas 
száma. Ezeken kívül igen lényegesnek tekintették, hogy Magyarországon minden operatív eszköz az állam-
biztonsági szervek rendelkezésére állt a célszemélyek47 tanulmányozására és feldolgozására. Ezzel szemben 
a NATO-államokban működő rezidentúrákat korlátozottabb lehetőségekkel rendelkezőeknek és sebezhetőb-
beknek is tartották a NATO-titkok fokozott védelme érdekében folytatott erőteljes elhárító tevékenység kö-
vetkeztében. Ezen a ponton érhető tetten az a csapdahelyzet, amely a magyar politikai hírszerzést fogva tar-
totta és lehetőségeit korlátozta, hiszen a fenti megállapításoknak az igazsága nem kendőzheti el azt a tényt, 
hogy távol a NATO politikai döntéshozó központjaitól és katonai támaszpontjaitól, jóval kisebb esélye volt 
a fontos politikai vagy katonapolitikai titkok megszerzésének.

Az 1984-es év eseményei

A III/I. Csoportfőnökség 3. Osztálya 1984. február 24-én értekezletet tartott, amelyről 1984. március 5-i kel-
tezéssel készült feljegyzés.48 Az 1983. decemberi, jórészt feladatkijelölő, nagy ívű terveket tartalmazó anyag-
gal szemben ebben röviden értékelték a korábbi időszak teljesítményét, benne a NATO-val szembeni hírszer-
zés tapasztalatait is. A Nyugat-európai Hírszerző Osztály 1983. évi munkáját értékelő parancsnoki beszámoló 

45 A BM III. Főcsoportfőnökség 1984 első felének miniszterhelyettesi értekezleteit tervező irata 1984. április 24-re ütemezte 
be a NATO elleni támadólagos munka a BM III. Főcsoportfőnökség szerveinél című téma megtárgyalását. Nem tudjuk, hogy 
erre sor került-e, mert ennek az értekezletnek nincs meg a jegyzőkönyve az ÁBTL-ben. 1.11.4. Miniszterhelyettesi értekezle-
tek, 1978–1989. Miniszterhelyettesi értekezletek munkaterve, 1984. január 1–június 30., 1983. december.

46 A hírszerző tevékenység folytatható volt külföldi bázison, tehát az adott országban, ahonnan az információkat meg kíván-
ták szerezni, hazai bázison, az adott hírszerző szerv saját országának határain belül és harmadik országban is.

47 Célszemély: akire a tanulmányozás vagy a bizalmas nyomozás irányul. ÁBTL 4.1. A-3036. 33.
48 ÁBTL 1.11.4. 67-98/70/1984. Feljegyzés, 1984. március 5.
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ugyan azt állapította meg, hogy az ötéves terv időarányos része a fő mutatók tekintetében teljesült, azonban 
jelentős részben nehézségeket, illetve kritikákat fogalmazott meg az elvégzett munkáról.49 Az egyik ilyen, 
hogy döntő részben nem az aktuális igények alapján beszervezett hálózati személyeket kellett az új informá-
ciós elvárásoknak megfelelő tevékenységre szorítani. Ez a NATO-val foglalkozó alosztály tekintetében sikerült  
a legkevésbé, mivel a másik két alosztállyal (NSZK elleni, illetve ideológiai) közel azonos mennyiségű megszer-
zett értesülésből a NATO-ra vonatkozó felhasználható információk száma volt a legalacsonyabb. A beszámo-
ló azt is kifogásolta, hogy nem elég pontosan tisztázott, mit jelent a NATO-ra vonatkozó információ fogalma, 
mivel egy leszűkítő értelmezés az osztály feladatvégzésének értékelését torzíthatja. Később – ahogy a tanul-
mány elején lévő mottóban szó szerint idéztük – az elért eredmények elismerése mellett, azt kellett meg-
állapítania, hogy az osztály keretén belül a NATO elleni munka minden erőfeszítés ellenére nem került még  
a helyére, s hogy vannak vitatott részek ennek a tevékenységnek a koncepciójában.

A nem kellően kielégítő eredmények javítása érdekében a parancsnoki beszámoló és az azt követő hozzá-
szólások számos javaslatot tartalmaztak. Ezek közül a legfontosabbak a követezők voltak: az ügynöki hálózat 
tagjaival való összeköttetés biztonságosabbá és hatékonyabbá tétele; a hírigényeknek ügynökökre lebon-
tott, konkrétabb megfogalmazása; a lényegi feladatokra való koncentrálás; a titkos munkatársi kör utánpót-
lásának biztosítása; a „holt” ügyektől és a hírszerző lehetőséggel nem rendelkező titkos munkatársaktól való 
gyorsabb megszabadulás; a hírszerzés hazai bázisának, valamint a társszervekkel való együttműködésnek  
a szélesítése a kutató-szűrő munkában.

Az 1984-es esztendő említendő eseményeihez tartozik, egyben jól jellemzi az időszak hidegháborús lég-
körét, hogy ez év tavaszán, április 12-én a III/I. Csoportfőnökség készített egy jelentést, amelyet a május 9-i 
állambiztonsági miniszterhelyettesi értekezleten terveztek megtárgyalni. A jelentés A váratlan atomháború 
veszélyének felderítésére irányuló állambiztonsági munka helyzete és a további feladatok címet viselte.50 A szö-
veg alapján megállapíthatjuk, hogy a szovjetek által tájékoztatott magyar állambiztonsági szervek – legalább-
is a hivatalos dokumentumok tanúsága szerint – ekkortájt számoltak egy váratlan, az Egyesült Államok ál-
tal kezdeményezett atomháború kitörésének a lehetőségével. Ennek a realitása – ma már nagy biztonsággal 
megállapíthatjuk – nem volt számottevő, mégis fokozta a NATO-ellenes hisztériát, és újabb célkitűzéseket, il-
letve feladatokat generált. A szovjet szervek összeállítottak egy úgynevezett „jelkatalógust” a NATO-államok 
politikai, gazdasági, katonai, polgári védelmi tevékenységének, illetve speciális szolgálatainak működéséről, 
amely „jelek” a váratlan atomcsapás előkészítésének jelzői lettek volna. Ezzel összefüggésben a politikai hír-
szerzés számára a NATO-országok döntési centrumaiba való közvetett vagy közvetlen beépülést, a műsza-
ki, tudományos és gazdasági hírszerzés számára a hadviselési szempontból fontos konszernek, vállalatok és 
intézmények stratégiai jellegű információinak – a meglévő pozíciók kihasználásával – megszerzését irányoz-
ta elő. Ez utóbbiak ugyanis indirekt következtetések levonását tették volna lehetővé a NATO haditechnikai 
színvonalára. Kiemelt jelentőséget tulajdonítottak a NATO-országok hírszerző, elhárító és rendőri szerveibe 
beépült vagy ezután beszervezendő, illetve a Magyarországra érkező és beszervezésük után visszafordítha-
tó ügynökök szerepének is, közvetlenül a lehetséges atomcsapást megelőző időszakban. Miként a NATO el-
leni hírszerző tevékenység általános előírásai között szinte mindenhol, úgy itt is hangsúlyozták a felderítés 
össz-állambiztonsági jellegének fontosságát.

49 A hírszerző tevékenység irányait, céljait, eszközeit 1981-től a népgazdasághoz hasonlóan ötéves tervben rögzítették. Föld-
esi Jenő altábornagy, miniszterhelyettes 1985. február 6-án, a miniszterhelyettesi értekezleten vita-összefoglalójában ki-
emelte, hogy egyik feladata a második ötéves terv előkészítése és kidolgozása. ÁBTL 1.11.4. 67-98/65/1985. 3. Miniszterhe-
lyettesi értekezletek, 1978–1989. 

50 ÁBTL 1.11.1. 45-13/6/1984. A váratlan atomháború veszélyének felderítésére irányuló állambiztonsági munka helyzete és a 
további feladatok, 1984. április 12.
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A NATO-ellenes hírszerzés elméleti alapjaival való foglalkozás az atomháború lehetőségét felvető jelen-
tés elkészülte után is folytatódott. 1984 végén keletkezett egy rövid előterjesztés a III/I. Csoportfőnökségen, 
minden bizonnyal a III/I-3. osztályon. Ezt Zsigmond Ferenc rendőr alezredes51, a csoportfőnökség Törzs Önál-
ló Alosztályának vezetője terjesztette fel 1984. december 10-én Bogye János rendőr vezérőrnagy, csoportfő-
nök, egyben főcsoportfőnök-helyettes számára.52 Zsigmond alezredes megjegyzése szerint a dokumentum, 
amely A NATO ellen folytatott hírszerző munka helyzete, feladatai címet viselte, a december 13-i állambiztonsá-
gi miniszterhelyettesi értekezletre készült.53 Ennek talán legfontosabb részei azok, amelyek már korábban is 
felbukkantak, illetve a későbbi NATO-val összefüggésbe hozható hírszerzési anyagokban is előkerültek. Így  
a NATO-nak mint katonai jellegű szervezetnek a sajátosságaiból adódóan a katonai és politikai hírszerzés 
együttes jelenléte, bizonyos elkerülhetetlen átfedések problémája és ezek megoldása. A központi NATO-szer-
vek elleni ügynöki tevékenység korlátozott lehetőségei, ügynöki hálózat kiépítése a nemzeti NATO-objek-
tumokban, különösen a periférikusabb, úgynevezett szárnyországokban, mint Törökország, Görögország,  
Portugália. Az egyeztetett NATO-politikának az egyes tagországok szintjén való megismerése. A rezidentú-
rákon végzett munka javítása mellett – a társszervek lehetőségeire és segítségére alapozva – erőteljesebb és 
szélesebb alapokra helyezett, hazai bázison folyó kutató és feldolgozó tevékenység.

A második NATO-ellenes helyzetértékelő és feladatkijelölő  
stratégiai terv
Információszerzés, célobjektumok, ügynöki hálózat II.

A BM III/I. Csoportfőnöksége, másfél évvel az 1983-as jelentés, valamint szűk fél évvel az 1984. decemberi rövid, 
problémafelvető és javaslattevő összeállítás után, a NATO ellen folytatandó hírszerző tevékenység egy újabb át-
fogó helyzetértékelő és feladatkitűző összefoglalóját készítette el, amelyet a BM állambiztonsági miniszterhe-
lyettesi értekezletén, 1985. június 4-én tárgyaltak meg.54 A NATO elleni hírszerző munka helyzete és feladatai című 
jelentést természetesen ismét a hírszerző csoportfőnökség 3-as osztálya állította össze. Az elkészült dokumen-
tum végső változatának szerkezete némiképp más, mint a korábbi, 1983-as anyagé, részletezőbb és ebből követ-
kezően terjedelmesebb is, ami nem utolsósorban annak köszönhető, hogy három melléklet is tartozik hozzá.55

51 Zsigmond Ferenc (1965-ig Zsiga Ferenc) 1928. október 8-án született Gyulán. Belügyi pályafutását még 1952-ben az önálló 
Államvédelmi Hatóság (ÁVH) hadnagyaként kezdte, az ÁVH I/2-e alosztályán, amely a Belső Reakció Elleni Harc Osztályának 
Tudományos Alosztálya volt. Ezt követően a BM különböző alosztályain csoportvezető, alosztályvezető-helyettes, illetve 
alosztályvezető volt. 1956 után a BM Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) II. Főosztályának III. Osztályán kezdett dolgoz-
ni. Ekkor ez az osztály volt a kapitányságon a felelős a belső reakció elhárításáért. A BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfő-
nökségének megalakulása után a titkárságon dolgozott, majd 1964-ben kerül a III/I. Csoportfőnökségre. Itt többek között 
alosztályvezető-helyettes, alosztályvezető, osztályvezető, a római rezidentúra rezidense, később főrezidense volt. 1983 és 
1985 között a BM III/I. Csoportfőnökség Törzs Önálló Alosztályát vezette. 1985. október 31-én nyugállományba helyezték. 
A hírszerző csoportfőnökség hivatásos állományú tagjainak életrajzi adatait, pályaképüket az ÁBTL honlapján található ar-
chontológia segítségével állítottam össze (<https:// www.abtl.hu/archontologia>).

52 Bogye János 1931. január 17-én született Pesterzsébeten. 1949 és 1950 között a BM Rádiótávírász Tiszti Iskola hallgatója 
volt, majd 1950 és 1953 között a Magyar Népköztársaság (MNK) berlini, Buenos Aires-i és moszkvai nagykövetségén táv- 
írász. 1953 és 1955 között a BM II/2. osztályán operatív tiszt. 1955 és 1957 között az MNK Buenos Aires-i nagykövetségén, 
illetve az itteni rezidentúrán szolgált. 1957-től 1960-ig a BM II/3. Osztály főoperatív beosztottja volt, 1960 és 1965 között 
pedig a római magyar nagykövetségen, illetve rezidentúrán teljesített szolgálatot. 1965 szeptemberétől a BM III/I-6 majd 
a III/I-8, még később a III/I-3. osztályán dolgozott, amelyik az NSZK irányába folytatott politikai, gazdasági hírszerzésért 
volt felelős. 1971. novembertől volt a III/I-3 Osztálynak a vezetője, 1976 májusától csoportfőnök-helyettes, 1977 januárjától 
főcsoportfőnök-helyettes, egyben a III/I. Csoportfőnökség csoportfőnöke. 1989. november 30-ával helyezték nyugállo-
mányba.

53 ÁBTL 1.11.4. 67-98/361/1984. A NATO ellen folytatott hírszerző munka helyzete, feladatai, 1984. december.
54 ÁBTL 1.11.1. 45-13/9/a/1985. Emlékeztető az 1985. június 4-i Miniszterhelyettesi Értekezletről.
55 ÁBTL 1.11.1. 45-13/8/1985. A NATO elleni hírszerző munka helyzete és feladatai, 1985.
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Az információszerzés feladatait, azaz a konkrét hírigényeket, amelyeket a NATO elleni állambiztonsági mun-
kát céljaiban és irányaiban meghatározó tényezőknek tekintettek, az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.  
A négyoldalnyi felsorolás öt nagyobb témakörbe sorolja a hírszerző munka információs feladatait. Ezek a „szo-
cialista közösség” és Magyarország, valamint „a haladó világ” és a nemzetközi biztonság; a stratégiai fegyver-
kezés; a NATO belső helyzete, fejlődése; a NATO-hoz köthető gazdaságpolitikai, tudományos-műszaki és gaz-
dasági információs feladatok; valamint a NATO-tagállamokra vonatkozó operatív hírigények.

A hírigények után sor került a NATO elleni célobjektumok kijelölésére is, amely részben új célobjektumok 
felvételét, részben pedig a már korábban is feldolgozás alatt tartottak további, intenzívebb tanulmányozá-
sát, vizsgálatát jelentette. Az előterjesztés 2. melléklete hat oldalon keresztül sorolja a kijelölt NATO célob-
jektumokat. Ezek főbb csoportjai a következők voltak: a NATO nemzetközi szervei, a tagállamok Brüsszelbe 
akkreditált nemzeti delegációi, a NATO Főtitkársága, a fegyverkezés területén működő speciális nemzetkö-
zi NATO-intézmények, a NATO nemzeti szervei, az integráció szervezetéhez kapcsolódó nemzeti és magán-
szervezetek (a tagállamok legfelsőbb szintű államhatalmi és államigazgatási szervei, valamint alsóbb szintű 
szervei, nem állami magánszervezetei, társaságai, pártjai). Ezen kívül a NATO-tagállamok, illetve azokkal szo-
rosan együttműködő speciális szolgálatok közül az amerikai CIA56 müncheni kihallgató és beszervező központ-
ja, a frankfurti amerikai konzulátuson, a párizsi és a bécsi nagykövetségen működő rezidentúrája, a nyugat-
német BND57 müncheni kihallgató központja és emigrációs referatúrája, a bécsi NSZK-nagykövetség fedése 
alatt működő rezidentúrája, a SIS58 londoni központja, valamint osztrák belügyminisztérium központi szer-
vei. Célobjektumnak minősültek Nagy-Britannia, NSZK, Franciaország, Olaszország, Belgium, Spanyolország, 
Törökország, Portugália Görögország, Ausztria és Svédország bizonyos tudományos intézetei, illetve egyete-
mei is. A célobjektumokról, ahogy már említettük, a hatoldalas 2. melléklet tájékoztat, felsorolva a szóba jö-
hető szinte összes nemzetközi és nemzeti célobjektumot, sokkal részletezőbben, mint ahogy azt az 1983-as 
jelentés tette. Azt azonban érdemes kiemelni, hogy a dokumentum összeállítói a nemzeti NATO-objektumok 
elleni munkát, az azokba való hálózati beépülést tekintették reális célnak és a magyar hírszerzés elsődleges 
feladatának, a nemzetközi szervezetekkel szemben folytatandót pedig – hasonlóan az 1983-as jelentésben 
leírtakhoz – csak hosszabb távon tartották megvalósíthatónak. E mellett a másodlagos célobjektumok cso-
portjába tartozó úgynevezett „közbenső objektumok”, azaz a NATO-val szorosan együttműködő igazgatási, 
oktatási, kutató intézmények-intézetek fontosságát emelték ki. Ennek az a magyarázata, hogy a III/I. Csoport-
főnökség és a „baráti” hírszerző szervek tapasztalatai szerint is a NATO nemzeti és nemzetközi szervezeteibe 
„perspektivikusan” ezen az intézményrendszeren keresztül lehetett eljutni.

A dokumentum 3. melléklete három oldalon ismerteti az úgynevezett „beszervezési kontingenseket”, vagy-
is a magyar hírszerzés NATO-ellenes tevékenységét a jövőben potenciálisan szolgáló ügynökök különböző 
csoportjait – munkahelyeik, ellátott feladataik szerint felsorolva őket. Az első nagy csoportot a NATO nem-
zetközi apparátusának munkatársai alkották. Magas rangú tisztviselők vagy az úgynevezett „A” kategóriába 
tartozó NATO-diplomaták, a NATO-hoz delegált, a tagállam állandó képviselőjének vezetése alatt álló nem-
zeti delegáció tagjai, továbbá a NATO Főtitkárságának „B” kategóriába sorolt munkatársai, titkárnők vagy 
előadók, akik nem rendelkeztek diplomata státussal. Rajtuk kívül a NATO Főtitkárság minősítése szerint a „C” 
kategóriás munkatársak, például a nyilvántartó részlegek dolgozói vagy az őrszemélyzet és az „L” kategó-
ria képviselői, a tolmácsok és fordítók. Ugyanígy a Katonai Bizottság és a Nemzetközi Vezérkar szervezeté-
nek nem diplomáciai státusú munkatársai. A második nagy csoportba a különböző integrációs szervezetek 

56 CIA – Central Intelligence Agency, az Amerikai Egyesült Államok szövetségi hírszerző szervezete.
57 BND – Bundesnachrichtendienst, a Német Szövetségi Köztársaság hírszerző szervezete.
58 SIS – Secret Intelligence Service, Nagy-Britannia hírszerző szervezete.
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(pl. EGK, WEU59) olyan diplomatáit sorolták, akik a NATO-val való koordináció feladatait látták el. A harmadik 
nagy csoportba a nemzeti NATO-objektumok dolgozói tartoztak: egyrészt a tagállamok államhatalmi és ál-
lamigazgatási szervében feladatokat ellátó olyan személyek, akiknek a NATO-val valamilyen kapcsolatuk volt, 
másrészt az alsóbb szintű államigazgatási szerveknél vagy nem állami magánszervezeteknél, pártoknál fog-
lalkoztatottak, akiknek a munkaadóik NATO érdekeltségekkel rendelkeztek. Az úgynevezett „közbenső ob-
jektumok” munkatársai közül, a negyedik nagy csoport tagjai közé sorolták a nemzetközi szervezetek, illetve 
az egyes NATO-tagállamok közigazgatása számára szakembereket képző intézmények oktatóit és hallgató-
it, a stratégiai, biztonsági kérdésekkel foglalkozó kutatóintézetek vezetőit, szakértőit, illetve mindazon sze-
mélyeket, akik rendszeresen közvetlen kapcsolatba kerülnek a NATO nemzetközi és nemzeti objektumaiban 
dolgozó munkatársakkal. Az ötödik nagy csoportot pedig a NATO-tagállamok speciális szolgálatai elleni „tá-
madólagos munkában”60 felhasznált, ezekben a szervezetekben dolgozó személyek, valamint az ismeretsé-
gi köreikbe tartozók alkották.

Azok csoportjait tehát, akik közül a potenciális beszervezéseket érdemesnek tartották végrehajtani, a 3. mel-
lékletben pontosan meghatározza a dokumentum. Ehhez további fontos adalék azonban a perspektivikus, a 
kutató és az információszerző ügynöki kategóriáknak az újbóli említése, mint amelyeknek kiemelt jelentősé-
ge lehet a NATO elleni hálózati munkában. A perspektivikus ügynökség tagjai a fentebb említett „közbenső 
objektumok” azon hallgatói vagy dolgozói közül kerülhettek ki, akik esetében a nemzeti NATO-szervekben 
való munkavállalás lehetősége fennállt. A kutató ügynökök beszervezését a „beszervezési kontingens” köré-
be tartozók tanulmányozásának, feldolgozásának a szükségessége indokolta, s csak rendkívül megbízható, 
szigorú speciális követelményeknek megfelelő, valamelyik NATO-tagállam állampolgára jöhetett szóba erre a 
szerepre. A lehetséges információszerző ügynökök pedig a NATO-tagállamok olyan minisztériumainak vagy 
egyéb fontos intézményeinek a dolgozóiból verbuválódhattak, amelyekben a NATO-val együttműködő osz-
tályok, illetve más szervezeti egységek voltak találhatók.

A beszervezés és NATO elleni ügynöki hírszerzés gyakorlati eredményeit illetően ezúttal sem lehetett ok 
túl nagy elégedettségre. A jelentésben értékelték a III/I. Csoportfőnökség 3. Osztálya rendelkezésére álló há-
lózati személyek NATO elleni lehetőségeit. E szerint 1981-től az előterjesztés elkészültéig, kizárólag erre a fel-
adatra, tizenegy ügynököt szerveztek be, közülük ötöt célobjektumokba, hatot pedig perspektivikus céllal. 
Esetükben már érvényesítették azokat a speciális követelményeket, amelyeket az eredményes munkájukhoz 
szükségesnek ítéltek meg. A fő problémájuk továbbra is az volt, hogy az osztály rendelkezésére álló hálózati 
személyek döntő többségét – a korábban beszervezetteket – nem erre a feladatra készítették fel, amely tény-
nek kimondatlanul is döntő szerepet tulajdonítottak a hírszerző munka színvonalának egyenetlenségében.

Javaslatok a NATO elleni hírszerző tevékenység javítására

Az 1985-ös előterjesztés két ponton fogalmazott meg a NATO elleni hírszerző tevékenység eredményessé-
gét elősegítő javaslatokat. Ezek egyike ismét a hazai bázisú munka szerepének és hatékonyságának növelése 
volt. A hatékonyság növelése pedig elképzelhetetlennek tűnt az össz-állambiztonsági jelleg erősítése – azaz 
a BM más csoportfőnökségeivel, a budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szerveivel 
való szorosabb együttműködés – nélkül, a hírszerző csoportfőnökség koordinációja mellett. A másik javaslat 
a NATO-országokban, rezidentúrákon folytatott állambiztonsági tevékenység intenzitásának és célirányossá-
gának fokozására irányult, amelyet aktívabb kapcsolatépítő, tippkutató munkával kívántak elérni. Elsősorban 

59 WEU – Western European Union, Nyugat-európai Unió.
60 Támadólagos hírszerzés: az ellenséges hírszerző szervek dezinformálása, erőik lekötése, félrevezető adatok kezükre játszá-

sa. ÁBTL 4.1. A-3036. 182.
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olyan intézményeket céloztak meg, amelyekben NATO-részlegek működtek. Így a NATO nemzeti intézmé-
nyeinek feltérképezését kívánták a leginkább erősíteni, de aktívabb tevékenységet javasoltak az adott or-
szágban működő nemzetközi NATO-szervekkel és a NATO-val együttműködő nemzetközi szervezetekkel, 
valamint a NATO-országok harmadik országbeli diplomáciai és más képviseleteivel szemben is. Ezen kívül 
a NATO-országok speciális szolgálatai közötti nemzetközi egyeztetés mechanizmusának felderítését és a tu-
dományos-műszaki területen, illetve a Közös Piac ellen foglalkoztatott hálózati személyek NATO-val szembe-
ni lehetőségeinek feltárását tartották fontosnak.

Az 1985. június 4-i állambiztonsági miniszterhelyettesi értekezlet lényegében elfogadta az előterjesztést, 
ám tömörítést, összegzést, egyes feladatok pontosítását, konkretizálását irányozta elő. Így azt, hogy rögzíteni 
szükséges a rezidentúrák és a hírszerző pontok NATO elleni munkáját, továbbá, rangsorolni kell a célobjektu-
mokat, ezzel csökkentve a magyar polgári hírszerzés által „támadott” területek számát, valamint pontosítani 
kell az úgynevezett beszervezési kontingenseket is.61

Előterjesztés a belügyminiszteri értekezletre

Az 1985. október 14-i belügyminiszteri értekezletre készült előterjesztésnek nem csak a címe (A NATO elleni 
hírszerző munka helyzete és feladatai62), hanem a tartalma is jelentős mértékben megegyezik a tavaszival, de 
ez már nem tartalmaz mellékleteket. Amit feltétlenül ki kell emelnünk, hogy a szovjetek – a dokumentum ta-
núsága szerint – a közvetlen háborús veszélyre hivatkozva a NATO elleni frontális fellépést, a totális hírszer-
zőmunkát sürgették a magyar szervektől. Ezen kívül lényeges, hogy a miniszterhelyettesi értekezlet elvárásai 
hogyan jelentek meg ebben a szövegben, valamint meg kell említenünk azt a néhány új elemet, amely nem 
szerepelt az előző, terjedelmes összeállításban.

A miniszterhelyettesi értekezlet döntésére reagálva a rezidentúrák és hírszerző pontok NATO elleni tevé-
kenységéről a III/I-3. Osztály és a rezidentúrák személyi állományát említették az előterjesztésben. Beszámol-
tak arról, hogy felkészítésük sikeres volt, megértették a munka új elemeit és azt egységes felfogás, szemlé-
let alapján végzik. A belügyminiszteri értekezletre készült előterjesztésben szerepel először Bogye Jánosnak 
az az indítványa, amely szerint a hírszerzésnek felül kell vizsgálnia, hogy a külföldi rezidentúrák elegendő 
és megfelelő lehetőséget nyújtanak-e a NATO elleni tevékenység eredményes végzésére. Véleménye szerint 
a szükséges módosításoknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy a következő ötéves terv (1986–1990) során vala-
mennyi NATO-tagországban hivatásos tiszt vezetése alatt álló hírszerzőpontot állítsanak fel.

A célobjektumokról szólva a katonai társszerv, az MNVK/2 tevékenységével való átfedés problémáját fej-
tették ki. Ugyanakkor az előterjesztés rögzítette a III/I. Csoportfőnökség erre adott válaszát is, amely szerint 
csak azokkal a célobjektumokkal kívántak foglalkozni, amelyekben a politikai hírigényeiket megválaszoló in-
formációkat megszerezhetőeknek gondolták. Új elemként érdemes kiemelni, hogy az állambiztonsági szer-
vek hazai és rezidenturális lehetőségeinek feltárása után az objektumlista további konkretizálását tartották 
szükségesnek. Ezen felül pedig hosszú távú célobjektumként rögzítését mindazoknak, amelyeket reálisan 
megközelíthetőnek véltek. Fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy míg a NATO legfontosabb államai önálló 
célterületei a hírszerzésnek, addig a kisebb államok kizárólag a NATO-tagságukkal összefüggő információk 
szempontjából relevánsak a magyar szervek számára.

A célobjektumokhoz hasonlóan a beszervezési kontingensek kérdése is összeütközési veszélyt jelentett 
az MNVK/2 tevékenységével, amelynek elhárítására az az elvi elhatárolódás lett a megoldás, amely szerint 

61 ÁBTL 1.11.1. 45-13/9/a/1985. 3–4. vagy 1.11.4. Miniszterhelyettesi értekezletek, 1978–1989. Emlékeztető az 1985. június 4-i 
Miniszterhelyettesi Értekezletről.

62 ÁBTL 1.11.4. 67-98-152/1987. A NATO elleni hírszerző munka helyzete és feladatai (Előterjesztés miniszteri értekezletre).
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a III/I. Csoportfőnökséget csak azok a katonai személyek érdeklik, akik a csoportfőnökség számára releváns 
titkok hordozói, vagy akikből titokhordozók felkutatására képes kutató ügynökök képezhetők.

Az általam kutatott források közül egyedülállóként a dokumentumban sikeres NATO-ellenes akciókat em-
lítenek meg. Így a görög–török ellentétek elmélyítéséhez való hozzájárulást, valamint fellépést az amerikai 
közép-hatósugarú rakéták nyugat-európai telepítésével szemben. A másik ilyen unikális szövegrész a műsza-
ki-tudományos és gazdasági hírszerzés néhány eredményének felsorolása, konkrétan a NATO-nál rendsze-
resített egyes infravörös célkövető és felderítő rendszerek, harckocsi-elhárító rakéták, repülőgép-azonosító 
rendszerek, radarberendezések dokumentációja és mintapéldányai megszerzésének elismerése.

Az utolsó nagyobb NATO elleni terv

A főkapitányi értekezlet bevezetője

A III. Főcsoportfőnökség 1987 februárjában összeállított munkaterve 1987. május 29-ére tűzte ki annak a me-
gyei főkapitányok részvételével zajló értekezletnek az időpontját, amelyen tárgyalni kívánták a NATO elleni 
hírszerző munka helyzetéről, feladatairól szóló tájékoztató jelentést.63 A BM III/I. Csoportfőnöksége, támasz-
kodva az 1985. júniusi állambiztonsági miniszterhelyettesi értekezletre készült dokumentumra, valamint az 
ez alapján 1985. október 14-i miniszteri értekezleten elfogadott koncepcióra, 1987 első hónapjaiban újabb 
előterjesztést állított össze a NATO elleni hírszerzés aktuális feladatairól.64

Az 1987. májusi főkapitányi értekezleten azonban elhangzott egy szóbeli bevezető is. Ennek a bevezető-
nek az a jelentősége, hogy 1987 kora nyarán, az 1980-as évek első felének hidegháborús légkörén már túljut-
va terjesztették a megyei rendőrvezetők elé, s jól érzékelteti a NATO elleni magyar hírszerzés korabeli hely-
zetét.65 A bevezető három jól elkülönülő részből áll. Az első, visszatekintés a NATO elleni munka 1970-es évek 
második felére tehető kezdeteire, illetve az 1980-as évek első felének kiélezett nemzetközi helyzetére, ami-
kor prioritást kapott a NATO-val szembeni „totális hírszerzés”. Ehhez képest az évtized közepe után a politikai 
enyhülés következtében a „maximális biztonságra való törekvést” felváltotta „az elégséges biztonság” elve. 
Emiatt pedig csökkent ennek a tevékenységnek a mindent megelőző prioritása. Mindazonáltal a két kato-
nai tömb, a NATO és a Varsói Szerződés Szervezetének szembenállását olyan történelmi tényként fogták fel, 
amely – előrejelzésük szerint – belátható időn belül változatlan fog maradni.

A bevezető második része – némiképp meglepő módon – a magyar állambiztonsági szervek belső viszo-
nyairól tájékoztat, mivel az MNVK/2-nek a reagálását ismerhetjük meg a III/I. Csoportfőnökség NATO-ellenes 
tevékenységére. Ennek lényege, hogy kezdetben a két hírszerző szerv munkájának ütközésétől tartva a ka-
tonai hírszerzés nem kívánatos konkurenciának tekintette a belügy azonos tevékenységet folytató szervét. 
Az „elvtársi megbeszélések”, a tisztán katonai jellegű értesülések megszerzése és a katonapolitikai informá-
ciószerzés határozott szétválasztása, részben eloszlatták a katonai szerv aggodalmait, azonban így is marad-
tak olyan átfedések, amelyek tartósan nehezítették az egymás melletti munkavégzésüket. Érdekütközéseket 
elsősorban a célobjektumok megosztása és az ügynökök foglalkoztatása okozhatott. Kiemelt célobjektum-
ként elsősorban a NATO brüsszeli központja vált a katonai és a belügyi hírszerzés vetélkedésének tárgyává. Be-
szédes azonban a bevezetőben erről elhangzott kijelentés: „Sajnos, még nem tartunk ott, hogy az objektumon  

63 ÁBTL 1.11.1. 45-13/5/1987. 21. A BM III. Főcsoportfőnökség 1987. évi munkaterve.
64 ÁBTL 1.11.4. 67-98-152/1987. Előterjesztés a NATO elleni hírszerző munkáról.
65 ÁBTL 1.11.4. 67-98-152/1987. A NATO elleni hírszerző munka. (Szóbeli bevezető főkapitányi értekezleten.)
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belül egymást zavarnák az ügynökeink.”66 Az azonos hálózati személyek foglalkoztatására pedig egy megle-
hetősen egyszerű, de praktikusnak vélt megoldást ismertetett a főkapitányi értekezlet bevezetőjének elő-
adója, ez pedig az elsőbbség elve. „Akinek először látókörébe került az adott személy (szakszerűbben: aki elő-
ször figyelőztette67), azé az ügy.”68

A harmadik részben a NATO elleni hírszerző tevékenység nehézségeiről esik szó. A bevezető a nyugati vi-
lág csúcsszervezeteként mutatja be a NATO-t, s alapfunkcióján túli politikai integrátori szerepére hívja fel a 
figyelmet. Ennek tükrében jelenti ki azt, hogy az ellene folytatott munka nemcsak komplex, hanem egyben 
– a legkeményebb és igen képzett elhárítás miatt – a hírszerzés legnehezebb területe is. Mivel ezek a nehéz-
ségek elsősorban külföldön, a NATO-tagállamokban súlyosak, újra csak a hazai bázisú hírszerző tevékenység 
fokozását irányozták elő. Az értekezleten részt vevő megyei rendőri vezetők számára mindebből az követke-
zett, hogy – saját területükön, a rendelkezésükre álló apparátus igénybevételével, az igazgatásrendészet, a 
bűnüldözés, a közlekedésrendészet lehetőségeit is figyelembe véve – a BM III/I. Csoportfőnöksége sokolda-
lú szűrőmunkát várt el tőlük valamennyi NATO-ország állampolgáraival szemben.

Információszerzés, célobjektumok, ügynöki hálózat III.

A NATO elleni hírszerző tevékenység információs feladatairól, a hírigényekről, a célobjektumokról és beszerve-
zési kontingensekről szóló részek tartalmilag jelentős mértékben megegyeznek az 1985-ös előterjesztésben 
szereplő kitételekkel. A hírigényeket öt nagyobb témakörre osztották az előterjesztésben. Ezek a következők: 
„a szocialista közösség” és hazánk, valamint a haladó világ és nemzetközi biztonság; stratégiai fegyverkezés; 
a NATO belső helyzete, fejlődése; NATO témájú gazdaságpolitikai, tudományos-műszaki és gazdasági hírigé-
nyek; a NATO-tagállamokra vonatkozó operatív hírigények.

A NATO célobjektumok tekintetében ez az előterjesztés is megismételte az elsődleges és a másodlagos 
csoportokba való tagolást. Az előbbiek közé a nemzetközi és a nemzeti, az utóbbiakhoz pedig az úgyneve-
zett közbenső NATO célobjektumok tartoztak. A közbenső objektumok – hasonlóan a korábbi években meg-
határozott definícióhoz – a NATO-val szorosan együttműködő állami, igazgatási, gazdasági, tudományos és 
kulturális intézmények, amelyekből a NATO központi szervei a saját munkatársaikat toborozzák. Az előter-
jesztés reális célként újra csak a nemzeti NATO-objektumokba történő hálózati beépülést fogalmazta meg, 
ebből következően a magyar belügyi hírszerzés elsődleges feladatának a nemzeti NATO-objektumok elleni 
tevékenységet tartotta. Kiemelendő, hogy a magyar párt- és állami igényekre hivatkozva – ugyanúgy, ahogy 
az 1985-ös a miniszteri értekezletre készített előterjesztés is – a politikai hírszerzés számára a NATO-tól füg-
getlenül is önálló célterületnek minősítette a szervezet öt legfontosabb tagállamát, az Amerikai Egyesült Ál-
lamokat, a Német Szövetségi Köztársaságot, Nagy-Britanniát, Franciaországot és Olaszországot.

A beszervezési kontingensekről szóló rész annak a megállapításával kezdődik, hogy a hírszerző feladatokat 
hosszú távon és kielégítően csak úgy képes megoldani a III/I. Csoportfőnökség, ha a döntéshozókhoz közel 
álló, dokumentumok szerzésére lehetőséggel rendelkező külföldi ügynököket sikerül beszerveznie. Ezt köve-
tően – a célobjektumok felosztásának analógiájára – azon személyek körét is három csoportba sorolták, akik 
közül a belügyi hírszerzés ügynökei kikerülhettek. Ezek a NATO központi, nemzetközi apparátusának munka-
társai, a nemzeti NATO-objektumokhoz tartozó személyek, valamint a közbenső objektumok munkatársai. 
Az egyes NATO-tagállamok speciális szolgálatai ellen beszervezendő és az úgynevezett „támadólagos mun-

66 Uo. 3.
67 Figyelőztetés: a tanulmányozás vagy ellenőrzés alá vett személyekre különböző figyelők bevezetése. Figyelő: operatív cél-

ra rendszeresített, BM szervek által biztosított eszköz, amelynek alkalmazásával az adott személyről a feldolgozó vagy 
kezelő hírszerző tiszt különböző értesítéseket kaphat. Ilyenek: pl. az útlevél- és határfigyelő. ÁBTL 4.1. A-3642.

68 ÁBTL 1.11.4. 67-98-152/1987. 3. A NATO elleni hírszerző munka (Szóbeli bevezető főkapitányi értekezleten).
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ka” során felhasználható ügynökök köréről pedig azt a kijelentést tették, hogy kizárólag ezeknek a szolgála-
toknak a tagjai és kapcsolataik tölthetnek be ilyen szerepet.

A hazai bázisú NATO elleni hírszerzés

Jól jellemzi a terület kiemelkedő állambiztonsági megítélését, hogy az előterjesztés végén viszonylag nagy 
terjedelmű rész foglalkozik a NATO elleni hazai bázisú hírszerző tevékenységgel. A korábban már bemuta-
tott 1985-ös miniszterhelyettesi, illetve miniszteri értekezletre készített előterjesztések jó alapot nyújtottak 
az 1987-es feladatkijelölő előterjesztés elkészítéséhez, sok esetben, így például a hazai bázisú hírszerző tevé-
kenység tárgyalásakor, szó szerinti szövegátvételekről is beszélhetünk. Az 1985-ös és az ezen alapuló 1987-es 
előterjesztés készítői is szükségesnek tartották a hazai bázis intenzívebb kihasználását, szélesebb alapokra 
helyezését, illetve a szorosabb együttműködést a BM kémelhárításért felelős III/II, a belső elhárításért felelős 
III/III. és a katonai elhárításért felelős III/IV. csoportfőnökségével, valamint a budapesti és a megyei rendőr-fő-
kapitányságok állambiztonsági szerveivel. A szorosabb együttműködés általánosságban közös ügyek kezde-
ményezését, célobjektumok együttes feldolgozását, a hálózati személyek lehetőségeinek jobb kiaknázását, 
adott esetben a különböző szervek közötti átadását jelentette. A dokumentum az általánosságban megfo-
galmazottak mellett több pontban részletezi a hazai bázisú, széles körű állambiztonsági együttműködésen 
alapuló NATO-ellenes hírszerzés feladatait. Ezeket három nagyobb csoportba oszthatjuk. Az elsőbe a hosz-
szabb-rövidebb ideig Magyarországon élő NATO-országok állampolgárait érintő feladatok tartoztak. Az aktív 
kutató és szűrő tevékenység az itt tartózkodó, külszolgálatot teljesítő diplomaták és egyéb munkavállalók, il-
letve a magyar felsőoktatási intézményekben tanuló diákok körében. Ezzel összefüggésben pedig a hazánk-
ból távozó és az állambiztonsági szervekkel titkos együttműködésben részt vett személyek külföldi, hírszer-
zés általi továbbfoglalkoztatása.

A második csoportba a magyar államigazgatás szerveivel, a magyar oktatási és tudományos intézmények-
kel, illetve ezek dolgozóival, hallgatóival összefüggő feladatokat sorolhatjuk. Konkrétabban a magyar és 
nyugati intézmények közötti viszonyok feltérképezését, majd a beépülést ezekbe a kapcsolatokba. Ez egy-
részt azokat az intézményeket érinthette, amelyek olyan nyugati minisztériumokkal, főhatóságokkal tartot-
tak kapcsolatokat, ahol NATO-részlegek működtek, másrészt az olyan egyetemeket vagy tudományos inté-
zeteket, ahol az abban dolgozók vagy tanulók közvetlenül vagy perspektivikusan hírszerző lehetőségekkel 
rendelkeztek.

A harmadik csoportot a magyar állambiztonság különböző szerveinek NATO-ellenes magyarországi együtt-
működését reprezentáló feladatok alkották. Ezek a következők voltak:

–  olyan információs rendszer kialakítása, amelynek segítségével minden NATO elleni tevékenységhez szó-
ba jöhető személy igazgatásrendészeti, szabálysértési, illetve bűnügyeiről a III/I. Csoportfőnökség so-
ron kívül értesítést kap;

– folyamatos tájékozódás a határőrség, illetve a vámszervek által vizsgált olyan ügyekről, amelyek lehe-
tőséget biztosítanak a hírszerző csoportfőnökség számára a NATO elleni munkához;

– a megyei állambiztonsági szervekkel közös akciók lebonyolítása a vidéki városok jó hírszerző lehetősé-
geket biztosító nemzetközi rendezvényein;

– a megyei, a budapesti kerületi, illetve a központi vizsgálati osztályokon keletkező, beszervezési alapot 
nyújtó ügyek gyors megismertetése a III/I. csoportfőnökséggel, ha a beszervezés a NATO elleni hírszer-
ző munka ügynöki hálózatát bővítheti;

– a célirányos kutatómunka tovább folytatása a külföldieket ellenőrző szerveknél, illetve a nemzetiségi 
területeken, családegyesítési, humanitárius ügyekben.
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Új kormány, új kormányprogram, alkalmazkodás az új helyzethez

Az egyre romló magyarországi gazdasági viszonyok, ezzel párhuzamosan a magyar állampárt monolit hatal-
mának kezdődő eróziója, karöltve a Szovjetunióban lezajlott átalakulással, a Mihail Gorbacsov szovjet pártfő-
titkár nevéhez fűződő reformfolyamattal, politikai változásokat kényszerített ki a magyar államhatalmi szer-
vezet csúcsán, a minisztertanács élén. Közismert tény, hogy az MSZMP KB döntése után az országgyűlés 1987. 
június 25-én Grósz Károlyt választotta meg a minisztertanács elnökévé. Ezt követően 1987. július 2-án tárgyal-
ta szintén az MSZMP KB az úgynevezett gazdasági-társadalmi kibontakozási programot, amely a Grósz által 
vezetett kormány programja is lett.

Az állambiztonsági szervek, így a III/I. csoportfőnökség is ennek ismeretében készítették el az új helyzet-
hez alkalmazkodó terveiket. Az 1987. év második felében, közelebbről meg nem határozható időpontban ke-
letkezett az Intézkedési Terv a Minisztertanács 1987–1990. évi munkaprogramjának helyi végrehajtására című 
dokumentum.69 Ennek bevezetője – jelezve az idők változását – a kormányprogramhoz legközvetlenebbül 
kötődő területre helyezett külön súlyt, amikor a hírszerzés „sajátos eszközeit” a népgazdaság fejlesztésének, 
a tudományos, műszaki-technikai haladás gyorsításának szolgálatába kívánta állítani. Így aztán még az Intéz-
kedési Tervnek a politikai hírszerzés területét taglaló részében is kiemelt szerepet kapott ez a terület, a hat 
pontból egy ezzel foglakozott, a NATO-val viszont egy sem. Kívánalomként fogalmazták meg, hogy a politi-
kai információszerző tevékenységen belül növelni kell a gazdaságpolitikai információszerzés arányát, illetve, 
hogy nagyobb súlyt kell kapnia az Európai Gazdasági Közösséggel, más nemzetközi gazdasági szervezetek-
kel, a világgazdaság globális kérdéseivel összefüggő információs igények kielégítésének. Ezen kívül fontossá 
vált Magyarország megítélése is a világgazdaság befolyásos tényezői részéről, ami az aktív intézkedési akci-
ók irányainak bővülését vonhatta maga után. Ezekkel az akciókkal ugyanis egyrészt kedvező irányba kíván-
ták befolyásolni hazánk megítélését, másrészt megkísérelhették az országgal szembenálló külföldi hatalmi 
centrumok lejáratását, jelentőségük csökkentését.

A tudományos-műszaki és gazdasági hírszerzési területtel az Intézkedési Terv öt pontban foglalkozott. 
Közülük az első leszögezte, hogy továbbra is kiemelten kezelt az olyan stratégiai információk megszerzése, 
amelyek a NATO hadiiparának és haditechnikájának megismerésével hozzájárulnak Magyarország és a Var-
sói Szerződés védelmi képességének erősítéséhez, a katonai fejlesztési elképzelések meggyorsításához. A to-
vábbi pontok ezzel szemben már nem említik a NATO-t. A gazdaságpolitikai hírszerzés legfontosabb céljá-
nak  Európai Gazdasági Közösség és hazánk viszonyának alakulására, az Egyesült Államok és a legfontosabb 
nyugat-európai partnereink globális, illetve hazánkat közvetlenül érintő gazdasági és pénzügyi politikájá-
ra irányuló információszerzést tartotta. A műszaki-tudományos hírszerzés erőit pedig a magyar népgazda-
ság fejlesztése szempontjából kulcsfontosságú területekre kívánta koncentrálni. A mikroelektronikára és az 
azon alapuló technológiákra, távközléstechnikára, a számítástechnikára, a rugalmas gyártórendszerekre, a 
korszerű alapanyagokra, energia- és anyagtakarékos technológiákra, a járműgyártásra, illetve a gyógyszer-
iparra, a mezőgazdasági kémiára és a növénynemesítéssel összefüggő információk és minták beszerzésére. 
Megemlítendő az az Intézkedési Tervben említett törekvés, hogy a belügyi hírszerzés külföldi bázisait olyan 
országokban kívánta fejleszteni, amelyekben a fejlett nyugati csúcstechnológia viszonylag kedvezőbb ope-
ratív feltételek között szerezhető meg.

A fentieken kívül figyelemre méltó a „káder és személyzeti munka” összefüggéseit tárgyaló rész harmadik 
pontja, amely a hírszerzés személyi utánpótlásáról és képzéséről intézkedik, amikor azt hangsúlyozza, hogy 

69 ÁBTL 1.11.1. – BM III/I. Jelentések – 67/77-154/1987. Intézkedési Terv a Minisztertanács 1987–1990. évi munkaprogramjának 
helyi végrehajtására.
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javítani kell a „káderutánpótlást biztosító kutató munkát”. A legfontosabb „kutató bázisok” közé a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetemet, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemet, a Budapesti Műszaki Egyetemet 
és a Külkereskedelmi Főiskolát sorolták. Ezekben az intézményekben SZT-pozíciókat70 kívántak létrehozni. Szin-
tén megemlítendő az ötödik pont, amely kiemeli, hogy tovább kell fejleszteni a személyzeti együttműködést 
„a hírszerzéssel szoros kapcsolatban lévő fedőszervek”71, a Külügyminisztérium, a Külkereskedelmi Miniszté-
rium és a Művelődési Minisztérium vezetőivel. Szükség esetén új megállapodások előkészítését irányozták 
elő a pozíciókról és az együttműködési rendszerről.

Végezetül rendkívül tanulságos az irat utolsó, A pártszervezetek feladatai az intézkedési terv végrehajtásá-
nak politikai-mozgalmi segítésében című rész négy pontjának több megállapítása. 1987 második felére, úgy 
tűnik, némileg megroppant az állambiztonsági szerveket korábban jellemző magabiztosság. Az akkor már 
elkezdődött gazdasági-politikai változások a belügyi hírszerzés személyi állományának gondolkodásmód-
ját megzavarták. Ezért van az, hogy ennek a résznek az első pontja arról rendelkezik: elő kell segíteni, hogy 
a párt- és kormányhatározatok végrehajtása során az állomány reálisan ismerje a társadalomban zajló folya-
matokat, és helyesen értelmezze a belügyi feladatok helyét, szerepét és jellegét. Ezen túl az utolsó, negye-
dik pont pedig már nyíltan utal a súlyosbodó gondokra, hiszen úgy fogalmaz, hogy fel kell lépni az esetleg 
felmerülő ideológiai elbizonytalanodás, kétkedés, pesszimizmus ellen, és erősíteni kell a bizalmat a szerv cél-
jainak elérhetősége iránt.

Az 1987-es esztendő mérlege

1988. február 24-én tartották meg azt a vezetői értekezletet, amelynek témája a III/I. Csoportfőnökség 1987. 
évi munkájának értékelése volt.72 A szóbeli értékelést Bogye János rendőr vezérőrnagy, főcsoportfőnök-he-
lyettes, a III/I. Csoportfőnökség vezetője terjesztette elő, az állambiztonsági miniszterhelyettest, Harangozó 
Szilveszter rendőr altábornagyot73 is magába foglaló, huszonhét tagú vezetői tanácskozás elé. Bevezetőjének 
legfontosabb része visszautalt a fent említett Intézkedési Tervre, amely megfogalmazása szerint a csoport-
főnökségnek a kormány társadalmi-gazdasági kibontakozási programjához történő csatlakozása érdekében 
készült, s amelyre a csoportfőnökség feladattervei is épültek. Az értékelés és az ahhoz érkezett felszólalások 

70 SZT-pozícióknak nevezhetjük a szigorúan titkos állományú tisztek (SZT-tisztek) által fedőmunkahelyeken betöltött állá-
sokat, pozíciókat. Az SZT-tisztek egy része a BM nyílt állományú tagjai közül került ki, más részüket viszont a polgári élet-
ből vették fel a titkos operatív munkába. A szigorúan titkos tiszteket bevonták különböző operatív akciók, például titkos 
kutatás, operatív technika beszerelése vagy fotózás előkészítésébe, biztosításába és végrehajtásába. Feladatuk volt az is, 
hogy a fedőmunkakör jó ellátása mellett az állambiztonsági munkához szükséges társadalmi és munkakapcsolataikat fo-
lyamatosan építsék, fejlesszék és szélesítsék. Ennek során ügynökjelölteket kutattak fel, választottak ki, tanulmányoztak 
és készítettek elő beszervezésre. A rájuk bízott ügynökséget vagy rezidentúrát a vonatkozó operatív szabályok alapján 
irányították, vezették és ellenőrizték. Az SZT-tiszti rendszerrel kapcsolatban lásd Orgoványi István: A Belügyminisztérium 
III. Főcsoportfőnökségének szigorúan titkos állománya. In: Betekintő. 2011/1. <http://www.betekinto/2011_1_orgovanyi> (A 
letöltés ideje 2014. február 26.).

71 Fedőszerv: olyan létező hivatal, intézmény, szerv, vállalat stb., amelynek rendeltetésszerű apparátusába ágyazva hírszerző 
vagy elhárító szerv működik. ÁBTL 4.1. A-3036. 59.

72 ÁBTL 1.11.1. – BM III/I. Jelentések – 45-73/3-31/1988. Jegyzőkönyv az 1988. február 24-i vezetői értekezletről, 1988. március 17.
73 Harangozó Szilveszter 1929-ben született Kunszentmártonban. Belügyi szolgálatát 1949-ben kezdte próbarendőrként az 

ÁVH Szolnok Megyei Osztályán, majd az ÁVH-nál több beosztásban dolgozott, 1952 és 1953 között már titkárságvezető 
volt. 1953 után a BM-ben különböző alosztályokon főoperatív beosztottként, illetve csoportvezetőként teljesített szol-
gálatot. 1956 után előbb a BM ORFK-n, majd a BM II/5 Osztályon alosztályvezető, majd osztályvezető-helyettes lett. A III. 
Főcsoportfőnökség megalakulása után a III/III. Csoportfőnökségen osztályvezető-helyettesként, 1962. december 15-től 
pedig osztályvezetőként szolgált. 1966-ban lett csoportfőnök-helyettes, 1971-ben pedig csoportfőnök, egyben főcso-
portfőnök-helyettes. 1977-től csoportfőnökként, s egyben a főcsoportfőnök első helyetteseként szolgált. 1985-től állam-
biztonsági miniszterhelyettes. 1989. április 30-án helyezték nyugállományba.
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egyaránt tartalmaztak pozitív, valamint negatív kritikai elemeket is. A hozzászólók egy része említette a NATO 
elleni tevékenységet, míg néhányan erről nem ejtettek szót.

Témánk szempontjából fontos, hogy Bogye János a kiemelkedő munkát végző operatív alegységek közé 
sorolta a 3-as osztályt is, amely a csoportfőnökségen belül a NATO-val szembeni hírszerzésért is felelős volt. 
A hálózati munkát, azaz a hírszerző ügynöki tevékenységet javuló irányzatúnak ítélte meg, ugyanakkor el kel-
lett ismernie, hogy csökkent a külföldi ügynöki beszervezések száma. Mindezek mellett, amikor azt említet-
te, hogy sikerült közelebb kerülni a döntéshozatali központokhoz, közvetve azt kellett bejelentenie, hogy az 
1987-es év is úgy telt el, hogy ilyen helyekre nem történt beépülés.

Az elhangzott értékeléshez elsőként dr. Kocsis Kálmán alezredes, csoportfőnök-helyettes74 szólt hozzá. Ki-
emelte, hogy eredményességet tekintve eltérések vannak az egyes „fő irányokban” végzett munkában. Érté-
kelése szerint volt olyan terület, amelynek hatékonysága nem változott, folytatódott az eredményes munka. 
Ilyennek ítélte meg az egyházi és a vatikáni vonalat. Javuló tendenciákat fedezett fel a Kínával és a NATO-val 
szemben folytatott tevékenységet illetően, míg az NSZK és az Amerikai Egyesült Államok felé irányuló hír-
szerző tevékenységet továbbra sem tartotta megfelelőnek.

Kocsis megemlítette azt a tényt is, hogy 1987-ben csökkent az aktív tevékenységet folytató ügynökök lét-
száma, ezt azonban nem tartotta kedvezőtlen változásnak, mivel véleménye szerint, csak a kis hatékonyság-
gal működő személyek kieséséről van szó. Tőle is értesülhetünk arról, kapcsolódva a Bogye által elmondot-
takhoz, hogy az 1987-es évben mindösszesen hat új beszervezésre került sor.

Az 1988-as évet illetően pedig azt a megállapítást tette, hogy a csoportfőnökségnek gyorsabban kell majd 
reagálnia a nemzetközi és a hazai változásokra. Ennek fényében át kell gondolni a „munka fő irányait”, s nem 
lehet azokat az addigiakhoz hasonlóan egyik évről a másikra változatlanul hagyni.

Dr. Déri János alezredes, az Információ Feldolgozó Osztály vezetője75, némiképpen ellentétesen a dr. Ko-
csis által elmondottakkal, azt tárta a vezetői értekezlet elé, hogy a „fő irányokban” végzett információszer-
ző tevékenységek közül az Egyesült Államok mellett a NATO vonalán sem sikerült elérni a kívánt szintet. Ez a 
tény, véleménye szerint, ennek a munkának az újragondolását igényli. Déri alezredes a közelgő változásokat 
talán kevéssé érzékelve, a hírszerzés addig megszerzett pozícióinak megőrzése mellett tett hitet, amit azzal 
indokolt, hogy a továbbiakban is fennmarad a két világrendszer közötti konfrontáció, folytatódni fog a po-
zícióharcuk.

Dr. Kőhalmi Zsolt alezredes, csoportfőnök-helyettes76 a tudományos-műszaki hírszerzés helyzetéről be-
szélt, amelyet megfelelőnek tartott. Ő inkább technokrata, a már megindult gazdasági változásokkal és a jö-
vőben lehetséges politikaiakkal inkább számoló álláspontot képviselt. Ennek megfelelően fontos és figye-
lemre méltó kijelentéseket tett. Ezek közül kiemelendő, hogy véleménye szerint a hírszerző tevékenységet 

74 Dr. Kocsis Kálmán 1943. október 5-én született Budapesten. 1975-ben került a BM hírszerző csoportfőnökségéhez, a tájé-
koztatást, értékelést, információfeldolgozást végző III/I-6. Osztályra, ahol főoperatív beosztottként szolgált 1980-ig. Köz-
ben 1977 és 1978 között a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének hallgatója volt. 1980 és 1984 között a MNK athéni 
nagykövetségén titkár, majd a III/I-3. Osztályon kezdett dolgozni mint kiemelt főoperatív beosztott. 1984. szeptember 
1-jétől ennek az osztálynak a vezetője volt egészen 1986 áprilisáig. 1986. május 1-je után csoportfőnök-helyettes lett.

75 Dr. Déri János 1940-ben született. 1963 és 1965 között a III/II. Csoportfőnökségen dolgozott operatív beosztottként. 
1965-től 1967-ig a BM Idegen Nyelvi Főiskola hallgatója volt, 1968-ban került a hírszerző csoportfőnökségre, ahol a III/I-6. 
Osztályon alosztályvezető volt 1980-ig. 1980 és 1983 között az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodott, az MNK nagy-
követségén dolgozott. 1984-ben a III/I-6. (Információ Feldolgozó) Osztálynak a vezetője lett. Ezt a posztot töltötte be egé-
szen 1989-ig.

76 Kőhalmi Zsolt 1944. április 29-én született. Próbaidős operatív beosztottként 1967-ben kezdett el dolgozni a BM III/I-4. Osz-
tályán, amelyik részben a tudományos-műszaki hírszerzéssel, részben objektumvédelemmel foglalkozott. 1968-tól, szerve-
zeti átalakítás nyomán, a III/I-5. Osztály lett a tudományos hírszerzésért felelős, ekkortól itt teljesített szolgálatot operatív 
beosztottként, 1977-től alosztályvezetőként, 1984 áprilisától pedig osztályvezetőként. 1986. május 1-je és 1989 decembere 
között csoportfőnök-helyettes volt.
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közelebb kell vinni a gazdasági rendszerhez, az intézményekhez – az SZT-rezidentúrák és a titkos munkatár-
sak révén. Másrészt – ismét csak az idők változását jelezve – a vállalatoktól az értékes információkért befolyó 
évi harmincmillió forintos bevételt üzleti alapon kívánta megszerezni, mivel azt már biztosabbnak tekintet-
te a korábbi fizetési módozatoknál.

Harangozó Szilveszter altábornagy, állambiztonsági miniszterhelyettes végighallgatva a beszámolót és az 
addigi hozzászólásokat, az általános jellegű értékelő kijelentései mellett két lényegesnek tűnő megjegyzést 
tett, amelyek újabb jellemző adalékai az 1988. év eleji állambiztonsági valóságértelmezésnek. Az egyikben 
Harangozó altábornagy leplezetlenül ortodox álláspontja tükröződik a társadalmi változásokról, amelyet úgy 
fejezett ki, hogy a belső viszonyokban „zavaró tényezők” merültek fel. Ezek: az ellenségkép megkérdőjele-
ződése, a társadalom monolitikus képének felbomlása, a szövetségi politika változásai, politikai felfogásbe-
li módosulások. A másikban pedig a változó viszonyok miatti üzleti lehetőségeket mohón megragadni kívá-
nó, anyagias szemlélet, hiszen a megszerzett gazdasági-műszaki információk ellentételezését említve, nem 
is az üzleti alap általános alkalmazásáról beszélt, hanem egyszerűen kevésnek tartotta a vállalatoktól azokért 
addig kapott pénzt.

Dr. Horváth Tamás őrnagy a Nyugat-európai Hírszerző Osztály vezetőjeként77 többek közt felelős volt 
az osztályon belül működő NATO alosztály tevékenységéért is. Így az ő beszámolóhoz fűzött megjegyzé-
sei különösen fontosak témánk szempontjából. Horváth őrnagy az 1987-es évben végzett munkát jónak 
ítélte meg. Pozitív módon nyilatkozott a hálózatépítés és az információszerzés eredményeiről az NSZK, il-
letve a NATO tekintetében is. Ugyanakkor neki azt kellett elismernie, hogy – feltehetően a távozások ma-
gas aránya miatt – teljes egészében hiányzott az osztály állományából a negyven-ötvenévesek korosztá-
lya. Ez, az erősödő nyugat-európai elhárító tevékenység mellett, jelentősen nehezítette a munkavégzést. 
Igen érdekes Horváthnak a magyar politikai vezetés számára megfogalmazott szemrehányó megjegyzé-
se is. Ennek a lényege az volt, hogy az NSZK-ból jövő, a politikusoknak szánt üzengetések – amelyeknek 
az volt a céljuk, hogy fékezzék a magyar hírszerző szolgálat munkáját – fogadókészségre találtak a veze-
tők bizonyos köreiben. Ez pedig azzal járt, hogy NATO-vonalon is – Horváth kifejezését használva – „lopa-
kodó módon” kellett a munkát végezniük, holott véleménye szerint bebizonyosodott: az állambiztonsági 
tevékenység nincs közvetlen kihatással a politikai kapcsolatokra. Meglátásunk szerint, a kissé sértettnek 
tűnő Horváth őrnagynak a magyar gazdaság, s vele párhuzamosan a magyar politika NSZK-hoz fűződő jó 
viszonyának érdekeit figyelmen kívül hagyó kritikai megjegyzése, a korábbi években valószínűleg még 
nem hangozhatott volna el.

A vezetői tanácskozást Bogye János zárta le. Elsőként azt a kijelentést tette, hogy a hírszerző csoportfő-
nökség előrelépett az „állami hierarchiában”, értve ezen azt, hogy a felső állami és pártvezetés 1987-ben na-
gyobb odafigyelést tanúsított iránta, és fokozottabban igényelte a szerv szolgálatait a korábbiaknál. A jövő-
beli feladatokat illetően Bogye hangsúlyozta, hogy szükség van további minőségi javulásra, a döntéshozatali 
központokba történő hálózati beépülésekre.

77 Dr. Horváth Tamás 1987 és 1989 között a III/I. Csoportfőnökség 3. Osztályának a vezetője volt őrnagyi, majd alezredesi 
rendfokozatban. Sajnos életrajzával kapcsolatban semmilyen további információt nem sikerült találnom. Vélelmezhető, de 
források híján nem bizonyítható, hogy Horváth az 1990. március 1-jén megalakult Információs Hivatalban folytatta a pálya-
futását.
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A BM III/I. Csoportfőnökség 1988. évi feladatterve

A rendszerváltás előtti utolsó két esztendőben – a rendelkezésünkre álló iratok tanúsága szerint – már nem 
született újabb átfogó, stratégiai jellegű, helyzetértékelő és feladatkijelölő összeállítás, amely a NATO-elle-
nes hírszerzésről rendelkezett volna. Ennek hiányában csak a III/I. Csoportfőnökség, illetve a területért felelős  
3. Osztály 1988-es, illetve 1989-es feladatterveire és beszámolóira támaszkodhatunk.

A III/I. Csoportfőnökség 1988. évi feladattervét január 12-én terjesztette fel az állambiztonsági miniszter-
helyettes, Harangozó Szilveszter jóváhagyására Bogye János főcsoportfőnök-helyettes, a III/I. Csoportfőnök-
ség csoportfőnöke.78 A vázlatos jellegű, nem túl hosszú, összefüggő szöveget nem tartalmazó dokumentum 
nyolc nagyobb egységből áll. Az első a felsőbb párt- és állami szervek számára 1988 első félévében előter-
jesztésre tervezett témákat veszi számba. A második az 1988. év első félévi vezetői értekezleteinek témáit 
jelöli ki, köztük a már részletesen tárgyalt, az 1987-es év munkáját értékelő értekezletet. A harmadik az in-
formációszerzés, -feldolgozás és a tájékoztatás 1988-ban kiemelt témáit sorolja. Ezen belül, a tudományos- 
műszaki és gazdasági információszerzés feladatai között, stratégiai területen említi a NATO harckészültsé-
gi fokának, gazdasági-műszaki bázisának megismerését és a Varsói Szerződés keretében zajló műszaki fej-
lesztések gyorsítását szolgáló hadiipari, haditechnikai információk megszerzését. A negyedik rész a fő irá-
nyokban és területeken folytatott operatív munka feladatairól szól. A politikai hírszerzés alfejezeten belül a 
feladatterv nevesíti a NATO-ellenes tevékenységért is felelős Nyugat-Európai Hírszerző Osztályt. Ennek fel-
adatul szabták az információcentrikus hálózatépítés folytatását, valamint a hírszerző tisztek és a hálózat in-
formációszerző tevékenysége gazdaságpolitikai szemléletének erősítését. Az ötödik rész a hírszerzés ope-
ratív-technikai feltételeiről tesz néhány megjegyzést, a hatodik pedig a Személyügyi és Kiképzési Osztály 
1988. évi feladatait sorolja. A hetedik egység A hírszerző munka szervezése, vezetése, ellenőrzése címet viseli, a 
nyolcadik, befejező rész pedig a hazai társszervekkel, illetve a szocialista országok hírszerző szerveivel való 
együttműködésről ejt néhány szót.

Beszámoló a BM III/I-3. Osztály 1988-as tevékenységéről

Dr. Sillai Árpád ezredes, a BM Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság vezetője79 1988. november 30-án 
továbbította a miniszterhelyettesnek azt az utasítását a III/I. Csoportfőnökség csoportfőnöke, Bogye János 
számára, amely az 1988-as évben végzett munkát értékelő jelentés elkészítésére hívta fel a csoportfőnök-
ségeket és az önálló osztályokat.80 Az utasítás szerint a jelentéseknek hangsúlyozottan tartalmazniuk kel-
lett a hazai társadalmi, politikai viszonyokban bekövetkezett változások hatását az operatív helyzetre, az el-
lenséges tevékenység fő irányaiban, taktikájában, módszereiben bekövetkezett módosulásokat, valamint 
az erre adott állambiztonsági válasz eszközrendszerének és hatékonyságának bemutatását. Ezeken kívül  

78 ÁBTL 1.11.1. – BM III/I. Jelentések – 45-198/1988. A BM III/I. csoportfőnökség feladatterve, 1988. január 14.
79 Dr. Sillai Árpád 1941. április 17-én született Oroszváron. Belügyi szolgálatát a Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságon 

kezdte 1964-ben, majd 1965-ig a Győri Városi Rendőrkapitányságon, a bűnügyi osztályon dolgozott. 1965 és 1968 között a 
BM Idegen Nyelvi Főiskola hallgatója volt. Ezt követően a Győr-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság állományában szol-
gált egészen 1980-ig. Volt operatív beosztott, főoperatív beosztott, főoperatív tiszt, majd 1975-től osztályvezető. 1980 
után a BM III/IV. Csoportfőnökségen alosztályvezető, majd 1984 és 1987 között a BM III. Főcsoportfőnökségén személyzeti 
osztályvezető. 1987. február 1-jétől a BM Állambiztonsági Miniszterhelyettesi Titkárság vezetője volt 1990. január 15-ig, 
nyugállományba helyezéséig.

80 ÁBTL 1.11.1. – BM III/I. Jelentések – 67-91-17/2/1989. Jelentés a BM III/I Csoportfőnökség 1988. évi feladattervének végre-
hajtásáról, 1989. január 12.
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a miniszterhelyettes elvárta az állambiztonsági tevékenység irányainak és feladatainak nagy vonalakban 
való meghatározását, illetve azt is, hogy korszerűsítésére tegyenek javaslatokat.

Az 1988-as évnek a belügyi hírszerzés szemszögéből történő értékelését – különös tekintettel a 3-as osz-
tály munkájára – két irat segítségével kísérelhetjük meg valamennyire rekonstruálni. Az egyik az a beszá-
moló, amelyet a 3-as osztály 1988. évi munkájáról állított össze dr. Horváth Tamás alezredes, osztályvezető, 
közvetve valószínűleg a fent említett miniszterhelyettesi utasításra.81 A mindössze három rövid oldalból és 
egy hálózati kimutatásból álló irat első része az 1988-as év változásaira reagálva fogalmazza meg az osztály 
munkájának egyre nehezedő körülményeit. Tanulságos és érdemes szó szerint idézni, ahogy Horváth alez-
redes sorolja a problémákat. „A társadalmi ellenőrzés erősödésére vonatkozó törekvések, a növekvő nyilvános-
ság és a politikai, gazdasági helyzet nehezíti, több vonatkozásban pedig akadályozza a jelenlegi keretek között 
folyó hírszerző munkát.”82 1988 végén már a szocializmus válságáról ír, amelynek az lett a következménye, 
hogy Nyugat-Európában nem lehetett elvi alapon beszervező munkát végezni, és itthon is egyre gyakorib-
bá vált az együttműködés eszmei okok miatti elutasítása.

A második részben folytatódik a nehézségek sorolása, amikor a jelentés összeállítója egyre erőteljeseb-
ben érezhetőnek tartotta azt, a már az előző évből ismert jelenséget, hogy az NSZK – a kétoldalú kapcso-
latok javításának ekkor már igen erős magyar kívánalmát ütőkártyaként felhasználva – a politikai vezetés 
számára figyelmeztetéseket küldött a hírszerző szolgálat visszafogásának érdekében. A NATO-val egyetlen 
félmondatnyi pozitív megállapítás foglalkozik, amely szerint a hagyományos fegyverzeti, hadiipari irányba 
fontos beosztású és jó színvonalon dolgozó hírszerző ügynökséggel rendelkezik a szerv. Ezt követően nega-
tívumok sorolása következik. A hálózatépítő munkát sem a rezidentúrákon, sem itthon nem tartotta a szak-
mai követelményeknek megfelelőnek. A külföldi rezidentúrák esetében pedig kifejezetten gyengének ítél-
te meg a tippkutató tevékenységet.

A harmadik rész a megváltozott társadalmi és politikai feltételekhez igazodó hatékony alkalmazko-
dás szükségessége miatt felveti a hírszerzés alkotmányos keretek közé helyezésének kívánalmát, s annak 
vizsgálatát, hogyan képes a hírszerzés még hatékonyabban szolgálni a kormányzati munkát. Árulkodó dr. 
Horváth Tamás szóhasználata, aki már nem a párt igényeit, hanem a kormány tevékenységét kívánta se-
gíteni. Ugyanígy a lassan a rendszerváltozás irányába forduló viszonyok kifejezője az is, hogy Horváth a 
nemzeti érdekek és a nemzeti lehetőségek fokozottabb érvényesítését sürgette a hírszerző tevékenység 
során, valamint azt, hogy mindehhez szakítani kell a teljes titkossággal, teret engedve a kívánt mértékű 
nyilvánosságnak.

A beszámoló jelentés záró része egy hálózati kimutatás, amelyből értesülhetünk az osztály munkájá-
nak szolgálatában álló személyek létszámváltozásáról 1987–1988-ban. E szerint, míg 1987-ben 204, addig 
1988-ban már csak 166 fő végezte ezt a tevékenységet. A majdnem húsz százalékos csökkenés túlnyo-
mó része – a tanulmány első fejezetében felsorolt hálózati kategóriák közül – a hazai titkos munkatár-
sakat és titkos megbízottakat érintette. Az előbbiek tizennyolccal, az utóbbiak kilenccel lettek keveseb-
ben. Összességében azonban az is elmondható, hogy a hazai ügynöki kategória változatlan létszáma, 
valamint a külföldi tikos megbízottak egyfős gyarapodása mellett minden további csoportban csökke-
nés következett be.

81 ÁBTL 1.11.4. 67-91-25/1989. Beszámoló jelentés, 1988. december 21.
82 Uo. 1.
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A BM III/I. Csoportfőnökség 1988. évi munkája

Bogye János főcsoportfőnök-helyettes, csoportfőnök 1989. január 12-én küldte meg a III/I. Csoportfőnökség 
1988. évi feladattervének végrehajtásáról szóló jelentést dr. Sillai Árpád számára, teljesítve ezzel az állambiz-
tonsági miniszterhelyettes utasítását.83 Ez a második dokumentum, amelyre támaszkodva a NATO elleni hírszer-
ző tevékenység 1988-as alakulásáról valamelyest képet alkothatunk. A tizenkilenc oldalas anyag hat nagyobb 
egységből épül fel. Az első rész, amely az információszerzésről, a tájékoztatásról általánosságban számol be, 
kiemeli, hogy a hazai és a nemzetközi helyzet változására tekintettel 1988-ban a korábbiaknál nagyobb hang-
súly került az európai kérdésekre és általában a nemzeti érdekeinket közvetlenül érintő információk megszer-
zésére. A NATO-ról mindössze annyi szerepel benne, hogy az évben is folytatódott a tagállamok csapásmérő 
képességének, katonai terveinek felderítése, s e témában rendszeresen készültek tájékoztató anyagok.

A második rész, amely A fő irányokban és területeken végzett operatív munka címet viseli, hétoldalas terje-
delmével a leghosszabb, egyben a legfontosabb információkat is ez tartalmazza. A fejezet elején, az ügynö-
ki tevékenységről beszámolva azt a megállapítást teszi, hogy a meglévő hálózat vezetésében és a hálózat-
építésben egyaránt Magyarország érdekeihez való fokozott igazodásra törekedett a csoportfőnökség. Ennek 
során többek közt egyes irányokban új cél- és műveleti koncepciót dolgoztak ki, minden területen elvégez-
ték a meglévő hálózat célszerűségi és megbízhatósági felülvizsgálatát, folytatták a hálózatépítést, a tudo-
mányos-műszaki területen sikeresen, a politikai vonalakon viszont kevésbé. Ezen kívül a tippkutatással, a 
fokozatos beszervezés módszerével olyan tartalékot sikerült képezni, amely a jövőben is segítheti a csoport-
főnökség munkáját.

A második rész a továbbiakban külön-külön tárgyalja az egyes hírszerzési területeket, úgymint a politikai, 
a tudományos-műszaki és gazdasági hírszerzést, az ellenséges speciális szervek elleni munkát, az aktív in-
tézkedéseket, valamint a rejtjelfejtés és rejtjeles titokvédelem területét. Témánk szempontjából a politikai 
jellegű információk megszerzésének egyik kulcsszereplője, a Nyugat-európai Hírszerző Osztály tevékenysé-
géről rögzítettek a relevánsak. Érdemes összevetni, hogy a Horváth Tamás osztályvezető által szerkesztett 
anyagból mi került be a csoportfőnöki beszámolóba. A rövid, mintegy féloldalnyi szövegrészbe azt a közlé-
sét emelték át – amit ott nem említettünk –, hogy a NATO és az NSZK elleni munka koncepciójának korábbi 
elfogadása után 1988-ban a Vatikán és más egyházak elleni műveletek helyzetét tárgyalta meg a miniszter-
helyettesi értekezlet. E mellett megtudhatjuk, hogy az osztály keretein belül is folytatódott az ügynöki állo-
mány felülvizsgálata, valamint, hogy 1988-ban új beszervezés nem történt, és változatlanul gyenge hatásfo-
kú a rezidentúrák tippkutató munkája. Ez utóbbi információ egyébként szintén szerepel a Horváth alezredes 
által összeállított beszámolóban.

A jelentés harmadik része a hírszerzés operatív technikai, a negyedik a személyi feltételeivel, az ötödik a 
hírszerző munka szervezésével, vezetésével és ellenőrzésével, a hatodik pedig az együttműködés témájával 
foglalkozik. Ez utóbbiban az Állambiztonsági Csoportfőnökség más szerveivel, valamint a szovjet és egyéb 
„baráti” társszervekkel való kooperáció tárgyalása után – visszautalva a világpolitikában bekövetkezett vál-
tozásokra – arról az együttműködésről esik szó, amely a magyar külpolitika és a hírszerzés között fennáll. 
Már a közeli jövő, az 1989-es év terveinek előzménye volt felfedezhető abban a megfogalmazásban, amely 
a hírszerzés sajátos eszközeit a pozitív irányú nemzetközi változások támogatása érdekében kívánta hasz-
nálni. Ezen kívül – a „felgyorsult demokratizálódást” szükségszerű és objektív folyamatnak tartva – az or-
szág tényleges és védhető biztonsági érdekeit tartotta kiindulópontnak. Ez alapján az ellenség fogalmának 

83 ÁBTL 1.11.1. – BM III/I. Jelentések – 67-91/17/2/1989. Jelentés a BM III/I csoportfőnökség 1988. évi feladattervének végre-
hajtásáról, 1989. január 12.
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újraértelmezését tartotta szükségesnek, valamint azt, hogy a hírszerzés kizárólag a törvényes rendet és az 
ország biztonságát valóban veszélyeztető tevékenység felderítésére, akadályozására koncentráljon. Jól lát-
szik, ha ekkor még talán jórészt csak a szavak szintjén, és egészen nem is végiggondolva ezeknek az állítá-
soknak a jelentését, hogy a magyar belügyi hírszerzés 1989 elejére már elég messzire jutott az évtized első 
felének totális NATO-ellenes tevékenységet valló felfogásától.84

Új célok felé – az 1989-es év eredményei

1989. december 20-án küldte el az állambiztonsági miniszterhelyetteshez továbbítás szándékéval dr. Der-
cze István ezredes, a III/I. Csoportfőnökség új csoportfőnöke85 a hírszerzés 1989. évi tevékenységéről szó-
ló összefoglaló jelentést – a korábbiaktól eltérően már nem elvtársnak, hanem úrnak szólított – dr. Sillai 
Árpád miniszterhelyettesi titkárságvezetőnek.86 A NATO elleni tevékenységről egyetlen apró információt 
sem rögzítettek ebben a némileg elnagyolt jelentésben. Amit feltétlenül ki kell emelni a dokumentumból, 
a Magyar Köztársaság kül- és belpolitikai érdekeire és információs igényeire való hivatkozás. Már nem esik 
szó a Szovjetunió elvárásairól, sem a „baráti” országok szerveivel való szoros együttműködésről. Egy, a szu-
verenitása visszaszerzésének irányába haladó ország képe sejlik fel a szöveg bevezető részében: „A hírszer-
zés tevékenységében egyértelműen a középpontba került az ország politikai és gazdasági stabilitásának a hír-
szerzés eszközeivel történő támogatása, ennek érdekében eredményes lépéseket tettünk az ún. magyar lobbyk 
(sic!) megerősítésére, a Magyarországra irányuló működő tőke beáramlásának felgyorsítására, e célra mozgó-
sítottuk a lehetőségekkel rendelkező ügynöki hálózatunkat is.”87 A dokumentum befejező részében más ösz-
szefüggésben mégis szó esik az együttműködésről, így a BM III. Főcsoportfőnökség más csoportfőnök-
ségeivel, a BM-en kívüli kormányzati szervekkel, intézményekkel, illetve a politikai-gazdasági élet egyéb 
szereplőivel való kooperációról. Ezen a ponton érhető tetten az a fajta kettősség, amely a belügyi hírszer-
zésnél szolgálatot teljesítők gondolkodását jellemezte 1989 végén. A nemzeti érdekek erőteljesebb figye-
lembevételének új igénye mellett jelen van a régi viszonyok és lehetőségek megszűnése miatti aggodalom 
is. Ezt a kettősséget tükrözik a fenti idézet állításai és vele szemben az a megjegyzés, miszerint a hírszer-
zőszerv munkatársainak helyenként kiszorítási akciókkal kellett szembenézniük, a munkafeltételek pedig 
általában nehezebbekké váltak a fedőszervekben. Ezen kívül az információelhelyezési lehetőségek fájdal-
mas szűküléseként értelmezték a párt, az 1989 decemberére már megszűnt MSZMP irányába történő tájé-
koztatási tevékenység leállítását.

84 Különösen hasznosnak tekinthetők ezek az 1989-es év hírszerző tevékenységére előre utaló megjegyzések annak fényé-
ben, hogy a csoportfőnökség 1989-es feladatterve nem áll rendelkezésünkre.

85 Dr. Dercze István 1941. január 25-én született Dunakisvarsányban. Belügyi pályafutását 1964-ben, a jogi egyetem elvég-
zése után kezdte. A BM III/I. Csoportfőnökségen szolgált 1966-ig operatív beosztottként, majd 1966 és 1969 között az 
Igazságügyminisztériumban dolgozott előadóként. 1969 és 1974 között a III/I-4. Osztály állományában szolgált főoperatív 
beosztottként. Szolgálati helye az MNK párizsi nagykövetsége volt. 1975-től 1980-ig alosztályvezető a III/I. Csoportfőnök-
ségen, 1980 és 1982 között az MSZMP BM 3-as Pártbizottságának a titkára. 1983-tól 1988-ig az MNK római nagykövetségén 
titkár, majd főkonzul, közben 1984 és 1987 között a római főrezidentúra főrezidense volt. 1988 és 1989 között a III/I-8. osz-
tályának vezetője, 1989. december 1-jén a III/I. Csoportfőnökség csoportfőnöke lett.

86 ÁBTL 1.11.1. – BM III/I. Jelentések – 67-124-146/1989. Jelentés a BM III/I. Csoportfőnökség 1989. évi tevékenységéről, 1989. 
december 19.

87 Uo. 3.
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Kísérletek ügynöki behatolásra NATO-célobjektumokba

Sajnos nincsenek pontos ismereteink arról, hogy a fentebb összefoglalt, meglehetősen alaposan meg-
tervezett, az 1980-as évtized jórészét átfogó, 1983-ban megalkotott, majd 1985-ben és 1987-ben némi 
változtatáson átesett NATO-ellenes célkitűzések és stratégia a gyakorlatban hogyan és milyen mérték-
ben valósult meg. Ennek oka mindenekelőtt az, hogy a BM III/I. Csoportfőnökség kutatható iratait őrző  
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára nem rendelkezik releváns, a NATO-val szemben az 1980-as 
években folytatott titkos belügyi hírszerző tevékenységet jól dokumentáló, az ügynöki beépülések sikere-
inek és kudarcainak arányát megfelelően reprezentáló kielégítő mennyiségű forrással. A BM III/I. Csoport-
főnökség 1980 és 1990 közötti időszakban keletkezett információs jelentései igen sok, hozzávetőlegesen 
háromszázötven dobozt tesznek ki.88 Ennek azonban csak egy töredéke, mintegy négy irat-folyóméter-
nyi anyag, szám szerint harmincöt doboz tartalmaz olyan értesüléseket, amelyik nevében is tartalmaz 
utalást a NATO-ra. Közülük öt teljes egészében, harminc pedig részben a NATO-ról szerzett informáci-
ók őrzési egységeként szolgál. A dobozok változatos című irategyütteseket rejtenek magukban. Ilyen 
címek például – a teljesség igénye nélkül – a NATO, a NATO általában, a NATO és NATO-n kívüli kapi-
talista országok kapcsolata, a NATO és a szocialista országok, a NATO és az NSZK, a NATO és az USA,  
a NATO politikai és katonai szervei stb. Ezeken kívül azonban nagyon sok, pontosan egyelőre nem meg-
jelölhető azoknak a dobozoknak a száma, amelyek például egy-egy országról gyűjtött jelentéseket tar-
talmaznak, ugyanakkor több vagy kevesebb információ a NATO-ról is megtalálható bennük. A változatos 
címek ellenére viszont ezekből jószerivel semmit nem tudunk meg a titkos hírszerző tevékenységről, en-
nek konkrét esetekhez köthető eljárásairól, az operatív értékkel bíró értesülések megszerzésének történe-
teiről és a hírszerző ügynökök személyéről. Ilyen jellegű információkat nyilvánvalóan nem innen, hanem 
a BM III/I. Csoportfőnökség által a NATO elleni tevékenységre beszervezett hálózati személyek 1980-as 
évekbeli beszervezési és még inkább munkadossziéiból ismerhetnénk meg, amelyek túlnyomó többsé-
gükben nincsenek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának kezelésében. Az általam fellelt 
és alább ismertetendő három – két meglehetősen csekély és egy jóval kiterjedtebb dokumentációval ren-
delkező – eset jórészt állambiztonsági kudarcokat örökít meg. Nem tudjuk, hogy ezek az esetek mennyi-
ben reprezentálják a magyar polgári hírszerzés 1980-as évekbeli munkáját a NATO ellen. Az a korábbiak-
ban felvázoltakból bizonyosnak tekinthető, hogy a szovjetek erőteljesen szorgalmazták a magyar szervek 
aktív részvételét a nyugati katonai tömb elleni titkosszolgálati fellépésben. Arra azonban nem tudunk vá-
laszolni, hogy a hangzatos terveken túl, mennyire lett ez ténylegesen az egyik legfontosabb tevékenység  
a BM III/I. Csoportfőnöksége számára, s hogy milyen nagyságrendű sikereket tudott ez irányú munkája 
során elérni. A három ügy forrásai – ahogy már említettük – állambiztonsági szemszögből kudarcos törté-
neteket megörökítő irategyüttesek, ennek ellenére igen értékesek, mert bepillantást engednek a magyar 
belügyi hírszerzés NATO-ellenes tevékenységébe. Rajtuk keresztül szembesülhetünk azzal, hogy a meg-
közelíteni kívánt célobjektumokat milyen hálózati személyek közreműködésével és hogyan kívánták elér-
ni. Ezen túl többféle beszervezési módszert is megismerhetünk belőlük.

88 ÁBTL 1.11.4. II. sorozat. Információs jelentések, 187–552. doboz.
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 „Kobler” beszervezésének kudarcos története

Elsőként „Kobler” ügyéről kell röviden szót ejtenünk.89 Ő belga állampolgár volt, és hivatásos katonaként, 
törzsőrmesteri rendfokozatban szolgált az NSZK-ban, a NATO kötelékében. Személyére a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányság állambiztonsági szervének „Balogh István” fedőnevű ügynöke hívta fel megbízóinak 
a figyelmét, még 1982 tavaszán. „Baloghnak” nem kellett hosszas kutatást végeznie ehhez, hiszen „Kobler” 
Belgiumban élő unokahúgának a házastársa volt. 1981 során „Balogh” feleségével együtt Belgiumban járt, és 
ekkor értesült arról, hogy közeli rokonának a férje már nem Németországban, hanem a brüsszeli NATO-köz-
pontban teljesít szolgálatot. „Kobler” e találkozásuk során jelezte ügynök rokonának, hogy szeretné őket meg-
látogatni Magyarországon. 1982 márciusában viszont egy levélben azt közölte, hogy mivel titkos katonai ira-
tokkal dolgozik, nem kap engedélyt az utazásra.90

„Kobler” ezt követően csak 1985 tavaszán a brüsszeli hírszerző rezidentúra jelzése alapján került újra a ma-
gyar állambiztonsági szervek látókörébe.91 A dossziéban található iratokból egyértelmű, hogy „Kobler” ma-
gyarországi látogatására s így személyes megismerésére 1985 nyarán került sor. Az ezt előkészítő javaslatot 
1985. július 23-án rögzítette Dunai Gábor rendőr hadnagy, aki a BM III/I. Csoportfőnökség 3. Osztályán szol-
gált.92 E szerint – kihasználva „Kobler” és felesége balatoni nyaralását – a megismerést a feleségével szintén 
„Balogh” vendégeként Tihanyban tartózkodó, legendája szerint93 Korom Gábor nevű középiskolai tanár, azaz 
a javaslatot megfogalmazó Dunai hadnagy hajtja végre. A megismeréséhez az szolgáltatott alapot, hogy 
„Kobler” NSZK-ból való áthelyezését, ahol hadműveleti lokátorosként szolgált, információik szerint sértődöt-
ten vette tudomásul. E mellett viszonylag szerény fizetése és felhalmozott adósságai is növelték megközelít-
hetőségének esélyét. „Kobler” személyes megismerésének célja az volt, hogy politikai beállítottságát, men-
talitását, emberi tulajdonságait, gondolkodásmódját, valamint a Magyarországon szerzett tapasztalatairól 
alkotott véleményét kipuhatolják. Dunai Gábor 1985. július 26. és július 28. többször találkozott az ügynökje-
lölttel, s tapasztalatairól jelentésben számolt be.94 Ebben megállapította, hogy „Koblert” a politika csak any-
nyiban érdekli, amennyiben az saját életkörülményeire hatással van. Korábbi „életvezetési problémái” meg-
szűntek, jelenlegi beosztásában jól érzi magát, ám ennek ellenére egy-két éven belül szeretne ismét külföldi 
állomáshelyen szolgálni. Anyagi helyzetét is megfelelőnek találta, nem függetlenül az életmódjában bekö-
vetkezett változásoktól. Magyarországról szerzett benyomásait egyértelműen pozitívnak ítélte meg. Dunai 
értékelése szerint „Koblert” meglepte az itteni jólét és árubőség. Ennek következtében hangoztatta, hogy 
szívesen jönne máskor is Magyarországra, annak ellenére, hogy szolgálati helyének szenzitív jellege miatt  
az engedélyezési procedúra hosszas és bonyolult. Dunai hadnagy a megismerés során túlteljesítette az elő-
zetesen célul tűzötteket, mivel „Kobler” operatív tartalmú ismereteiről is szerzett némi benyomást. Megtud-
ta, hogy a brüsszeli NATO-központ hadműveleti osztályának tiszthelyetteseként szolgál, és munkája a légierő 
hátországbeli utánpótlási vonalainak kiépítésével, biztosításával függ össze. Dunai „Kobler” tanulmányozá-
sát, „feldolgozását” ügyének egyértelmű célszerűsége miatt folytatni javasolta. Ezen kívül magyarországi is-
merőseinek ellenőrzését, valamint „Balogh István” belgiumi kiutaztatását, rajta keresztül „Kobler” környeze-
tének feltérképezését szorgalmazta.

89 ÁBTL 3.2.4. K-3348.
90 Uo. 24–25. Kivonat „Balogh” fn. tmb. 1982. március 25-i jelentéséből.
91 Uo. 68. Feljegyzés, 1985. október 30.
92 29 Uo. 35–36. Javaslat, 1985. július 23.
93 Legenda: hihető és ellenőrizhető magyarázat egy operatív intézkedés vagy kombináció legalizálására. A valóság elemeire 

épül és szükség szerint dokumentálható. ÁBTL 4.1. A-3036. 120.
94 Uo. 40–43. Jelentés, 1985. augusztus 8.
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„Balogh” 1985 szeptemberében ki is utazott Belgiumba, és jelentésben számolt be „Kobler” életkörülmé-
nyeiről, szűkebb családja adósságairól, valamint arról, hogy a célszemély magyarországi nyaralásán annyira 
jól érezte magát, hogy legszívesebben hazánkban maradt volna.95 A már említett 1985. októberi feljegyzés 
ezt követően annyira komoly lehetőségnek tartotta „Kobler” beszervezését, hogy Dunai Gábor az ügyben 
már a szovjet társszervvel való szoros együttműködést szorgalmazta. „A konkrét és az általános operatív hely-
zet, valamint »Kobler« ügye alakulásának függvényében a realizálást a két hírszerző szolgálat közösen hajtsa vég-
re.”96 Ehhez képest a következő két esztendő már nem hozott sikert „Kobler” ügyében a magyar belügyi hír-
szerzés számára. Értesüléseik szerint „Kobler” 1986 nyarára ismételten magyarországi beutazást tervezett. 
Ezt az alkalmat kívánták felhasználni beszervezésére, amelyhez még „Balogh István” ügynök István nevű fi-
ának bevonását is tervezték a titkos együttműködésbe.97 A beszervezés azonban nem valósult meg, mivel 
„Kobler” kiújult „életvezetési problémái” súlyos következményekkel jártak. Családi élete felbomlott, állásá-
ból elbocsátották. Hírszerző lehetőségeinek megszűnése miatt 1988 októberében a személyével való fog-
lalkozást végleg befejezték.98

 „Bézi” ügye

Mint láttuk, a fenti beszervezési kísérletben egy külföldi állampolgárt, egy hivatásos katonát próbált a ma-
gyar belügyi hírszerzés céljai szolgálatába állítani. „Kobler”, ha beszervezése sikeresen megvalósult volna, a 
külföldi hálózat tagjaként, a NATO nemzetközi szervezeténél, hadászati szempontból kiemelkedő célobjek-
tumban, a legfontosabb hálózati funkciót ellátva, valószínűleg információ-, illetve dokumentumszerzésre ka-
pott volna utasításokat.

Ezzel szemben „Bézit”, aki magyar állampolgár, egyetemi oktató volt, a célobjektumok hierarchiájában 
mindenképpen lejjebb elhelyezkedő, de ennek ellenére fontos Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet 
(Stockholm International Peace Research Institute – SIPRI) leendő munkatársaként szervezték be 1984. május 
29-én.99 Annak ellenére, hogy ő végül nem került ki ebbe a célobjektumba, beszervezésének körülményei, 
annak módja és minden olyan irat, amely ezzel összefüggésben keletkezett, igen értékes. Értékes és érdekes, 
mert jól megvilágítja a magyar belügyi hírszerzés 1980-as évekbeli módszereit egy olyan ügyben, amikor ki-
fejezetten NATO-célobjektumba kívántak hálózati személyt kijuttatni.

A „Bézi” tanulmányozására és beszervezésének előkészítésére vonatkozó javaslatot 1984. február 21-én 
fogalmazta meg Zsoldos István, a BM III/I. Csoportfőnökség 3. Osztályának főhadnagya.100 A javaslat szöve-
ge egy rövidebb és egy hosszabb részre tagolódik, és mindkettő rendkívül érdekes információkkal szolgál. 
Az első, rövidebb részből megtudhatjuk, hogy a svéd békekutató intézetbe egy fő kiküldésére volt lehető-
ség, és a jelölés joga formálisan is az állambiztonság kezében volt. „Lehetőségünk van a svéd SIPRI békeku-
tató központba 1 főt jelölni a stockholmi hírszerzőpont segítségével.”101 Tanszékvezetői támogatással „Bézi” 
ösztöndíjas kiküldetése mellett foglaltak állást, amelynek feltétele volt személyének beszervezési céllal tör-
ténő feldolgozása, majd beszervezése a titkos állambiztonsági munkába. „Bézi” feladatai mindenképpen 

95 Uo. 59–60. Kivonat „Balogh” fn. tmb. 1985. szeptember 10-i jelentéséből.
96 Uo. 60. Feljegyzés, 1985. október 30.
97 Uo. 100. Átirat, 1986. május 7.
98 Uo. Javaslat, 1988. október 26.
99 ÁBTL 3.2.1. Bt-2414 8-8/a. Adatlap, 1985. október 22.
100 Uo. 50–51. Javaslat, 1984. február 21.
101 Uo. 50.
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a főkategóriás ügynöki tevékenység körébe tartozók lettek volna, mivel tippkutatással, tanulmányozó és 
információszerző munkával kívánták megbízni.

A javaslat második, hosszabb része egyrészt azt rögzíti, hogy „Bézi” milyen tulajdonságait, életének milyen 
körülményeit kell feltérképezni sikeres beszervezéséhez, másrészt a feltérképezést szolgáló intézkedéseket. 
A hírszerző csoportfőnökség főhadnagya szerint „Bézi” kutatómunkára való szakmai-, illetve az operatív te-
vékenységre való személyi alkalmasságát, politikai megbízhatóságát, a beszervezéséhez felhasználható ala-
pot, valamint svédországi és hazai kapcsolati hálóját kell feltárni hírszerző lehetőségének a meghatározása 
érdekében. A beszervezést megelőzően tervezett intézkedések sorozata – „Bézi” teljes körű ellenőrzése – alig 
tért el attól, amit az állambiztonsági szervek egy titkos nyomozás során a számukra fontos, ellenségesnek tar-
tott személyekkel szemben lefolytattak. Ezek a következők voltak: közvetlen hozzátartozóinak ellenőrzése a 
BM nyilvántartásában; személyéről környezettanulmány készítése; levelezésének száznyolcvan napig tartó 
ellenőrzése kapcsolatai tanulmányozására; munkahelyén ügynöki megfigyelésének megszervezése; baráti 
körének megállapítása, ellenőrzésük a BM nyilvántartásában; munkahelyi és lakástelefonjának megállapítá-
sa és szükség esetén 3/a rendszabály, azaz telefonlehallgatás bevezetése ismeretségi körének ellenőrzésére, 
beszervezése után pedig titoktartásának kontrollálására; a „Béziről” beszerzett információk és bizalmas érte-
sülések elemzése és értékelése.

A tervezett intézkedések jó részét 1984 tavaszán valószínűleg végrehajtották. Erre utalnak a „Bézi” dosz-
sziéjának folytatásában található iratok. A beszervezési jelöltről 1984. május 2-án keletkezett összefoglaló 
jelentésről kiderül, hogy azt – az itt „Derdák” fedőnéven emlegetett – „Bézi” útlevélanyagából, munkahelyi 
személyzeti irataiból, a róla elkészített környezettanulmányból, valamint az ugyancsak a róla szóló hálóza-
ti jelentésekből állították össze.102 1984. május 9-én pedig Igaz Andor ezredesnek, a BM III/3, azaz a titkos le-
vélellenőrzésekért felelős szervezeti egység vezetőjének a BM III/I-3. Osztály vezetőjéhez címzett átiratából 
– amelyben értesíti „Bézi” BM-adattárban való leellenőrzéséről, szakzsargonnal szólva priorálásáról – az is ki-
derül, hogy „Bézit” a III/I-3. Osztály „szoros »K« ellenőrzés” alatt tartatta. Ez levelezésének figyelését, kontrol-
lálását jelentette.

Miután az addigi ellenőrzés sem szakmai, sem személyi szempontból nem hozott olyan eredményt, amely 
beszervezhetőségét megkérdőjelezte volna, 1984. május 3-án már javaslat született az ügynökjelölt szemé-
lyes megismerésére.103 Benkő János rendőr hadnagy terve alapján beszélgetésük legfontosabb eleme „Bézi” 
ösztöndíjpályázata kellett, hogy legyen. Benkő éreztetni kívánta a jelölttel, hogy annak együttműködési kész-
sége és a tanulmányútjának megvalósíthatósága között egyenes arányosság áll fenn. Dezső Lajos, a III/I-3. 
Osztály helyettes vezetője a javaslatra tett egyik megjegyzésében utasította Benkő Jánost, hogy a beszerve-
zés mihamarább történjen meg, elegendő időt biztosítva ezzel az ügynök alapos operatív felkészítésére. Egy 
másik utasítása pedig a beszervezés módjára vonatkozott, amikor azt kérte Benkő hadnagytól, hogy beszél-
getésük során a „védelmi jellegű eligazítástól” kiindulva haladjon a hírszerző feladatra való felkérésig.

„Bézi” dossziéja, azaz beszervezésének állambiztonsági dokumentációja szerencsés módon tartalmaz négy 
kisméretű, kézzel írt lapot, amely Benkő János hadnagytól származik.104 Ezek közül három a „védelmi jellegű 
eligazítás” mikéntjéről tájékoztat. Benkő a külföldi elhárító szervek módszereire, a kötelező magatartási sza-
bályokra és a tilalmakra kívánta felhívni a beszervezési jelölt figyelmét. Talán nem érdektelen ezekből meg-
említeni mindazokat, amelyek a leginkább meghatározhatták, illetve befolyásolhatták minden hírszerzési 
céllal külföldre kiutazott magyar hálózati személy életét.

102 Uo. 60. Összefoglaló jelentés, 1984. május 2.
103 Uo. 63–64. Javaslat, 1984. május 3.
104 Uo. 15/1–15/4.
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Az ellenségesnek minősített kémelhárítás által alkalmazott módszerek, eszközök közül az ideológiai di-
verzióra (nyugati életmód felsőbbrendűsége, magasabb életszínvonal), a technikai eszközök használatára 
(telefonlehallgatás, postai küldemények ellenőrzése, személyes megfigyelés, titkos kutatás), az ügynök kin-
ti személyes ismerősi körének vele szembeni felhasználására, esetleges közlési kényszerének kiaknázására,  
a provokáció és zaklatás nyílt és rejtett változataira, valamint a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszá-
sára való ösztönzésre akarta figyelmeztetni Benkő János „Bézit”.

A külföldi tartózkodás esetén kötelező magatartási szabályok közül talán a leglényegesebbek, amelyekre a há-
lózati személyt ki akarta oktatni tartótisztje, a megkívánt óvatossággal függnek össze. Így leginkább az, hogy el 
kell kerülni az olyan helyzeteket, amelyek alapján az ügynök a kint tartózkodásra méltatlanná válik, például ké-
tes hírű szórakozóhelyek látogatása vagy politikai tüntetésekben való részvétel miatt. Ezen kívül a tolmács útján 
készített hivatalos iratokra való fokozott figyelemfordítás szükségességét emelhetjük ki Benkő intencióiból.

A tilalmak egyértelműen a pénzügyi vagy más anyagi, illetve nem anyagi jellegű üzletekre vonatkoztak. 
Így a valutavásárlás és -befektetés, valutacsempészés, külföldi személytől pénz ajándékba való elfogadása, 
illetve kölcsönzése volt tiltott tevékenység. Ezeken kívül tilos volt forint és „a jogos mértéken túli” személyi 
tulajdonú tárgyak vásárlása, valamint bármely hivatali vagy magánkapcsolat által felajánlott nem anyagi jel-
legű előny elfogadása is.

A Benkő által kézzel írt lapok közül a negyediken „Bézi” ellenőrzésének, céljai kiderítésének tervei találha-
tóak, amelyek között a hazai, illetve külföldi kapcsolatainak hírforrási szempontokból való feltérképezése,  
illetve a végső, legfontosabb kérdés is szerepel, hogy vállalja-e titkok megszerzését.

Benkő 1984. június 27-én készítette el jelentését „Bézi” beszervezéséről.105 Ebből kiderül, hogy egy „Jo-
gász” fedőnevű ügynök, a III/I. Csoportfőnökség titkos munkatársa, „Bézi” közvetlen főnöke volt az, akinek  
a jelzése alapján a jelölt a belügyi hírszerzés látókörébe került. „Jogász” korábban úgy tájékoztatta megbízó-
it, hogy „Bézi” ösztöndíjkérelmének ügye már olyan stádiumban van, hogy egyesztendős kinn tartózkodása 
1984. július 1-jétől már esedékes. Ehhez képest az 1984. május 29-én lezajlott beszervezési találkozón Benkő 
hadnagynak azzal kellett szembesülnie, hogy „Jogász” tájékoztatása meglehetősen pontatlan volt, mert ad-
dig az időpontig az ösztöndíj lehetősége egyáltalán nem konkretizálódott. „Bézi” az ösztöndíj lehetőségéről 
„Jogásztól” szerzett tudomást, de semmilyen konkrét lépést az ideig nem tett, mivel a stockholmi intézet fel-
hívása nem szerepelt az 1984. év ösztöndíjkiírásai között. A beszervezéstől ennek ellenére nem állt el Benkő 
hadnagy, és miután megállapította, hogy a jelölt személyét, életkörülményeit, munkáját, munkahelyét illető 
adatok helytállóak, a helyzetet úgy ítélte meg, hogy „Bézi” alkalmas a titkos operatív együttműködésbe való 
bevonásra hazafias alapon. Benkő Jánosnak nem kellett csalódnia. „Bézi kijelentette, hogy tudatában van an-
nak, hogy az állambiztonsági szervek munkája szükségszerű, politikai szempontból fontos, így természetesnek tart-
ja, hogy munkánkat segítse.”106 Benkő hadnagy értékelése szerint „Bézi” széles külpolitikai ismeretei és nyelv-
tudása segítségével értékes tippkutató, tanulmányozó és információszerző feladatokat lesz képes elvégezni, 
ha elnyeri a svéd intézet ösztöndíját. Az már némiképpen tragikomikus eleme a beszervezésről szóló jelen-
tésnek, amikor az azt végző rendőr hadnagy arra hívja fel a beszervezett ügynök, egyetemi oktató figyelmét, 
hogy munkáját ezután is felelősségteljesen lássa el, és ne jelentsen mentséget számára, hogy az állambiz-
tonsági szervekkel együttműködik.

1984. június 28-án is keletkezett egy jelentés, amelyben Benkő János három héttel korábbi, „Bézivel” le-
folytatott találkozójáról számolt be.107 A találkozó célja a beszervezés megerősítése, illetve a svédországi 

105 Uo. 72–75. Jelentés, 1984. június 27.
106 Uo. 74.
107 Uo. 76–77. Jelentés, 1984. június 28.
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ösztöndíj kérdésének tisztázása volt. Benkőnek azt kellett közölnie az ügynökkel, hogy a szerv lehetőségei 
csökkentek a stockholmi békekutató intézet irányába. Ennek a meglepő közlésnek nem derül ki az oka a szö-
vegből, azonban „Bézi” valószínűleg nem volt teljesen járatlan az ilyen kérdésekben, mert erre úgy reagált, 
hogy tudomása van arról, hogy az MNVK 2. Csoportfőnöksége, azaz a katonai hírszerzés intenzív tevékeny-
séget folytat ezen a vonalon az egyetemen is. Ez a kijelentése utalás lehetett arra, hogy esetleg a társszerv 
ügynöke és nem ő fogja betölteni az ösztöndíjas helyet. Igen árulkodó Benkő felettesének ehhez fűzött, 
kézzel írt megjegyzése: Honnan tudja? Mindazonáltal „Bézi” és Benkő hadnagy megállapodtak abban, hogy 
amennyiben nem lesz lehetőség a SIPRI ösztöndíjára, úgy az ügynök hajlandó más, a kutatási témájába illő 
területen segíteni az állambiztonsági szervek tevékenységét. „Bézi” fedőnevű titkos munkatárs, leendő hír-
szerző operatív kiképzését Benkő János javaslata alapján nagyjából tizenöt órás időkeretben tervezték elvé-
gezni 1984. augusztus 31-ig.108

„Bézi” végül nem kapta meg a lehetőséget a svédországi kiutazásra. Benkő hadnagy 1985. március 8-án kö-
zölte vele, hogy a stockholmi intézetbe kerüléshez nem rendelkezik megfelelő tudományos munkássággal. 
„Bézi” a közlést tudomásul vette.109 A fentiek alapján azonban erősen kételkedhetünk a kiutazás elmaradá-
sának indokában. Nem bizonyítható, de elképzelhető, hogy a svédországi helyért versenyt folytató szervek 
küzdelméből a katonai hírszerzés került ki győztesen. Benkő János – ellentétben előző nyári álláspontjával – 
„Bézi” további foglalkoztatását ösztöndíj-lehetőségének megszűnése után nem tartotta célszerűnek. Állás-
pontja változásának valódi oka valószínűleg az volt, hogy operatív úton tudomást szerzett arról, hogy „Bézi” 
pályafutása hamarosan az MSZMP Központi Bizottságának apparátusában fog folytatódni. 1985. október 9-én 
hírszerző lehetőségeinek megszűnése miatt, valamint azért, mert 1985 nyarától az MSZMP KB központi ap-
parátusába került dolgozni, Benkő János javaslatot tett a hálózatból való kizárására. A javaslat végrehajtását 
dr. Kocsis Kálmán rendőr őrnagy, a III/I. Csoportfőnökség osztályvezetője engedélyezte.

 „Videós” a magyar belügyi hírszerzés szolgálatában  

„Videós” beszervezése

A belga állampolgár „Koblert” adósságai és sértett lelkiállapota felhasználásával kívánták beszervezni a ma-
gyar szervek, a magyar állampolgárságú „Bézit” viszont hazafias alapon nyerték meg a maguk számára. „Vide-
ós” „Bézihez” hasonlóan szintén önként ajánlotta fel szolgálatait, azonban vele szemben komoly ütőkártyája 
is volt a magyar belügyi hírszerzésnek. Fedőnevének eredetét ezzel összefüggésben ismerhetjük, mivel egy 
videomagno-, illetve videokazetta-csempészési ügy gyanúsítottjaként került az állambiztonsági szervekkel 
kontaktusba 1983 decemberében. Az ügyéről szóló irategyüttes szerint110 a magyar állampolgárságú, de há-
zassága révén Belgiumban élő fiatal férfi 1983. december 10-én Hegyeshalomnál próbálta ezeket az eszkö-
zöket illegálisan Magyarországra hozni, azzal a céllal, hogy azokat itthon nagy haszonnal értékesítse. A meg-
hallgatásairól szóló jelentés 1983. december 14-én készült el.111 Ebből kiderül, hogy „Videós” 1983 márciusa 
óta öt alkalommal csempészett be videokazettákat Magyarországra. Egy-egy útja alkalmával száz-kétszáz-
ezer belga frank értékű forintra tudott szert tenni. A „Videós”-t kihallgató állambiztonsági tisztek közölték vele 
bűncselekményének várható büntetőjogi következményeit, a négyhavi börtönt és a tizenöt-húszezer forintos 

108 Uo. 78–80. Javaslat, 1984. július 6.
109 Uo. 87. Jelentés, 1985. március 11.
110 ÁBTL 3.2.1. Bt-2658/1 és Bt-2658/2.
111 3. 2. 1. Bt-2658/1. 32–38. Jelentés, 1983. december 14.
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pénzbüntetést. „Videós” ettől kétségbe esett, mivel – elmondása szerint – annak ellenére, hogy felesége és 
apósa is tudott illegális tevékenységéről, elítélése rendkívül hátrányosan érintené, hiszen kompromittálódna 
felesége családja előtt. „Videós” ezért mindjárt az első meghallgatása végén önként felajánlotta segítségét 
a belügyi szerveknek, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy ez teljesen független az elkövetett bűncselekményé-
től, mivel az erre irányuló döntést magában már korábban meghozta.

„Videós” második meghallgatásán, amelyre három nappal később, 1983. december 13-án került sor, már 
részt vett Wágner Nándor rendőr főhadnagy, a III/I. Csoportfőnökség 3. Osztályának tisztje, a jelentés ösz-
szeállítója is. Wágner főhadnagy, aki a „Videós”-nak adott tájékoztatás szerint azért kapcsolódott be a meg-
hallgatásba, hogy a vámbüntett kivizsgálását vezesse, közölte vele, hogy kollégái tapasztalatai kedvezőek, 
megbánását őszintének értékelték. Wágner a kihallgatás során megismerte „Videós” családi körülményeit, 
valamint értesült arról is, hogy „Videós” Belgiumban ismer egy köztörvényes bűncselekményeket, rablásokat 
elkövető magyar disszidenst. Ez a személy – állítása szerint – anyagi haszonszerzés reményében betört vagy 
betöretett a brüsszeli NATO-központ egyik irodájába, ahonnan fontos iratokat tulajdonítottak el, s ezekért 
nagy pénz remél.112 Családja vonatkozásában a legérdekesebbnek az az információ bizonyult, amely szerint 
apósa a NATO irányítása alatt működő s a nyugat-európai légi forgalmat koordináló és ellenőrző Eurocont-
rol alkalmazottja. Apósa ígérete szerint, amennyiben „Videós” felveszi a belga állampolgárságot, akkor mun-
kahelyi ismeretségei révén elhelyezteti a NATO-központnál valamilyen kisegítő kategóriás munkára, példá-
ul biztonsági őrnek, irodaszolgának vagy nyomdai alkalmazásba. „Videós” felajánlkozásában elsősorban erre 
utalt, amikor olyan lehetőségekről beszélt, amelyeket a magyar állambiztonsági szervek számára rendelke-
zésre kívánt bocsátani, ugyanakkor nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy később apósa munkahelye 
irányába is folytatna hírszerzést. E mellett ígéretet tett, hogy a köztörvényes bűnöző, disszidens ismerőse ré-
vén tudomására jutott arany-, illetve valutarablási, csempészési információkat is átadja a magyar hatóságok-
nak. Mindezek hatására a jelentés végén Wágner főhadnagy javaslatot tett „Videós” jelölt terhelő adatok fel-
használásával, gyors módszerrel való beszervezésére.

„Videós” fedőnevű jelölt beszervezési javaslatát 1983. december 19-én készítette el Wágner Nándor.113  
Ez alapján tudjuk, hogy személye hálózati úton került a III/II. Csoportfőnökség, azaz a kémelhárítás látóköré-
be. A vele foglalkozó, az operatív feldolgozását végző osztály (III/II-1.) megállapította, hogy „Videós” keresi az 
együttműködés lehetőségét a belügyminisztérium szerveivel. Ezen kívül már ekkor fény derült apósa mun-
kahelyére, illetve arra a tényre is, hogy „Videós” rendszeresen jár Magyarországra. A megszerzett adatok alap-
ján született döntés a kapcsolatfelvételről, amely végül is – mint láttuk – nem a tervezett módon történt meg.  
A bűnvádi eljárás terhe azonban lehetőséget nyújtott „Videós” alapos kikérdezésére, beszervezése célszerűsé-
gének felmérésére, együttműködési készségének, motivációinak a vizsgálatára. Mivel „Videós” potenciálisan 
a NATO elleni kémkedést ajánlotta fel a magyar szervek számára, s az ügy egyéb körülményei sem az elhárí-
tás illetékességét erősítették, a III/I-3. Osztály bekapcsolódott a jelölt tanulmányozásába. A hazája iránti loja-
litását hangoztató „Videós” személyi tulajdonságait alkalmasnak, beszervezését pedig célszerűnek tartották 
hírszerző feladatok ellátására, annak ellenére, hogy „Videós” reménybeli NATO-s állása csak kisegítő kategó-
riás lehetett. Ezt a szovjet „baráti szerv” tanácsaira hivatkozva tették, mivel a szovjetek szerint az érintett ka-
tegóriába tartozó személyek is hasznos adatgyűjtést lehettek képesek folytatni, felhívhatták a figyelmet ope-
ratív értékű eseményekre, jelenségekre, intézkedésekre, mint például mozgósítás elrendelése vagy a riadók.  

112 A magyar állambiztonsági szerveknek a tanulmány elején ismertetett hivatalos álláspontjával szemben minden bizonnyal 
ez fedi a valóságot. Az 1983-as irateltűnési botrányban, amely után jelentősen szigorítottak a NATO-intézmények ellen-
őrzésén, a magyar köztörvényes bűnözőnek döntő része lehetett.

113 3. 2. 1. Bt-2658/1. 40–47. Javaslat, 1983. december 19.
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Ezen kívül segítségükkel látókörbe kerülhettek olyan fajsúlyú személyek, akiket addig nem volt mód megkö-
zelíteni, esetleg képesek lehettek feltárni kompromittáló, beszervezési alapot biztosító tényezőket is.

„Videós” beszervezését 1983. december 20-án hajtották végre.114 Ennek során az őt beszervező rendőrtisz-
teknek mindent megígért. Közölte velük, hogy nincs abban a helyzetben, hogy biztosítékokat adjon vállalt 
kötelezettségeinek teljesítésére, de megfogadta, hogy lépéseket tesz a NATO fenntartását és működését biz-
tosító intézmények egyikébe történő elhelyezkedésre. Vállalta, hogy megkísérli apósa munkakörét, beosz-
tását pontosan megtudni, valamint adatokat szerez tőle az Eurocontrol jellegéről, tevékenységéről. Vállalko-
zott arra is, hogy a belga hadseregtől nemrégen leszerelt sógora egykori tiszttársairól adatokat gyűjt, és róluk 
rendszeresen informálja megbízóit. Végezetül Belgiumban élő, magyar származású bűnözők és belga alvilá-
gi ismeretségeik tevékenységéről és a Magyarországon devizaüzérkedést folytató magyar állampolgárokról 
ígért rendszeres tájékoztatást. „Videós” hazafias meggyőződésének hangoztatása mellett – az elvégzett fel-
adatok jutalmazásaképpen – azt kérte, hogy egy-két alkalommal engedélyezzék neki csempésztevékenysé-
gének a folytatását. „Videós”, mivel tisztában volt ennek törvénysértő jellegével, ezt úgy képzelte, hogy a be-
hozatalra szánt áru nagyságáról tételes tájékoztatást ad a magyar állambiztonsági szerveknek, mint ahogy 
annak forint értékéről és az üzlet lebonyolítását végzők névsoráról is. Az ügynöki feladatkör, az együttműkö-
dés vállalása után a beszervezést végző tisztek közölték vele, hogy az illetékes vezetők eltekintenek bűnvádi 
eljárás indításától, útlevelét visszaadják, az országot szabadon elhagyhatja. „Üzleti kérését” fontolóra vették, 
de egyelőre nem kapott pozitív választ, mint ahogy lefoglalt csempészáruját sem vehette magához. A ma-
gyar szervek ígérete szerint az elkobzott áru visszaadásának időpontját ügynöki munkájának eredményes-
ségétől tették függővé.

Az ügynök és tartótisztjének találkozói

Beszervezését követően az állambiztonsági szervek az első találkozót „Videós” ügynökkel 1984. február 23-án 
tartották a budapesti Átrium Hotelben.115 Ezen az ügynök elmondta, hogy a belga állampolgársága felvéte-
lének ügye jó úton halad, a következő héten kell jelentkeznie a lakhelye szerint illetékes rendőrhatóságnál, 
ahol a korábban kitöltött nyomtatványban közölt válaszairól személyesen fognak beszélgetni vele. Állásá-
nak ügyében nem tudott új fejleményről beszámolni, mivel a segítségét ígérő, az Eurocontrol alezredese-
ként szolgáló apósa belga állampolgársága felvételéig semmilyen lépést nem tud tenni az érdekében. Az el-
lopott NATO-dokumentumokról annyit tudott mondani, hogy megszerzői közöltetni akarták az újságokban, 
ám a sajtóorgánumokat olyan nyomás alá helyezték, hogy azok elálltak ettől. „Videós” információi szerint az 
ellopott iratok az Amerikai Egyesült Államok és a NATO Atlanti-óceánon és Északi-tengeren tartózkodó ha-
dihajóinak diszlokációs helyzetét tartalmazták. A magyar belügyi hírszerző szerveket „Videós” jövőbeli állá-
sa és apósa munkája mellett, természetesen a lopott dokumentumokról szóló minden információ érdekelte 
volna. Ennek megfelelően utasították az ügynököt, hogy ha lehetősége nyílik az anyag megszerzésére, azt 
azonnal közölje velük. „Videós” a találkozón a fentieken túl azonosította megbízói számára azt a Belgiumban 
élő, magyar származású személyt, aki hazai belügyi kapcsolatokkal kérkedett, valamint egyéb köztörvényes 
bűncselekményekről is lényegi információkkal tudott szolgálni.

Egy nappal később, 1984. február 24-én újra találkozott „Videós” a tartótisztjével, ezúttal a budapesti Fó-
rum Szállóban.116 Ekkor visszakapta elkobzott áruinak egy részét. E mellett újra felhívták a figyelmét belga ál-
lampolgársága megszerzésének, valamint NATO-s állása elfoglalásának a fontosságára. Ezen kívül az apósa 

114 Uo. 57–63. Jelentés, 1984. január 12.
115 Uo. 86–89. Jelentés, 1984. február 24.
116 Uo. 92–95. Jelentés, 1984. február 29.
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lakásán tárolt páncélszekrény tartalmának a felderítésére is utasították. Az ellopott NATO-dokumentumokról 
– folytatva az egy nappal korábban ebben a témában elkezdett beszámolót – „Videós” ezúttal annyit árult el, 
hogy azok ismerőse látóköréből már kikerültek, mivel a hatóságok az iratok utáni nyomozásuk során érdek-
lődni kezdtek a személye iránt. Apósától szerzett értesülései szerint viszont több másolat is készült ezekről  
a dokumentumokról, ezért „Videós” ígéretet tett arra, hogy ha megszerzésükre reális lehetőség ígérkezik, ér-
tesíteni fogja a magyar állambiztonsági szerveket. Ezen a találkozón egy dologra vállalkozott még az ügynök, 
ez pedig a Belgiumban működő szélsőjobboldali szervezetek feltérképezése volt. Wágner főhadnagy jelen-
tését véleményező felettese viszont – erre reagálva – kéziratos megjegyzésében kizárólag „Videós” apósá-
nak esetleges szélsőséges politikai tevékenységét tartotta célszerűnek felderíteni. A tartótiszt és az ügynök 
megállapodott a kapcsolattartás módjában és a következő találkozó időpontjában, amelyet 1984 júniusára, 
illetőleg júliusára tűztek ki.

A fentiekkel ellentétben „Videós” következő beutazására már 1984. március 14-én sor került. Az erről szóló 
jelentést 1984. április 29-én készítette Wágner Nándor főhadnagy.117 Érkezésének oka az volt, hogy az ügynök 
jelenteni kívánta, értesülése szerint Magyarországon igen könnyű hamis útlevélhez jutni, majd annak birto-
kában illegálisan elhagyni az országot. „Videós” közölte tartójával annak a Brüsszelben élő magyar személy-
nek a nevét, aki az embercsempész-akciókat szervezte és lebonyolította. „Videós”, miután Brüsszelben ettől  
a személytől megtudta annak a magyarországi férfinak a nevét és a címét is, aki a hamis útlevelek forrása volt, 
természetesen ezt is elmondta a magyar állambiztonság tisztjének. Ezek után a szerv utasítására felkereste 
az útlevél-hamisítót és üzletet kötött vele. Megállapodtak, hogy az májusra megszerezi a „Videós” által kért 
útlevelet egy disszidálni szándékozó magyar bűnöző számára.

Ezt követően „Videós” 1984. július 13-án újra Magyarországra érkezett.118 Ekkor tett közlései, amely szerint 
őt Belgiumban élő magyar állampolgárságú bűnözők anyagilag és erkölcsileg kompromittálni akarták, és a 
belga rendőrség kezére kívánták juttatni, a magyar szerveket igen meglepték. Talán csak azon lepődtek meg 
ennél is jobban, amikor „Videós” azt közölte velük, hogy biztonságára tekintettel, apósa tanácsára a belga 
rendőrséghez fordult segítségért. A belga rendőrök a magyar bűnözők leleplezése érdekében ugyanis egy 
operatív akciót szerveztek, amelyben „Videós” ügynöknek főszerepet kellett játszania. Ezt követően pedig 
egyenesen a belga titkosszolgálat kezdett érdeklődni utána, s „Videós”-sal már mint potenciális ügynökével 
számolt. Tulajdonképpen ekkor azért érkezett Magyarországra, hogy konzultáljon tartóival, és engedélyü-
ket kérje a belga szolgálattal való együttműködésének megkezdésére. A magyar állambiztonság azonban 
ezt kategorikusan megtiltotta számára, és utasította „Videós”-t, hogy a belga rendőrséghez fűződő minden 
kapcsolatát építse le.

Wágner főhadnagy jelentésének végéhez csatolt értékelése már jelzi, hogy a hét hónapja beszervezett „Vi-
deós” nem lesz hosszú ideig a magyar belügyi hírszerzés külföldi hálózatának a tagja. Azt kellett ugyanis meg-
állapítania, hogy „Videós” nagyon mélyen benne van a belgiumi alvilág játszmáiban, helyzete a közelmúltbeli 
eseménynek következtében bizonytalanná vált. Felajánlkozását pedig valószínűleg ez, illetve az ügynöki te-
vékenységért cserében megszerezhető előnyök motiválták. Wágner főhadnagy úgy vélekedett, hogy ezek a 
fejlemények erősen veszélyeztetik „Videós” apósával szemben megfogalmazott célkitűzéseik megvalósítá-
sát, az útlevélügy befejezése után szükséges „Videós” helyzetének a felülvizsgálata.

„Videós” 1984. augusztus 10. és augusztus 23. között a magyar szervek utasítására ismét itthon tartózko-
dott.119 A hamis útlevélkészítéssel összefüggésben indított titkos nyomozás során – közvetítőként – még igénybe  

117 Uo. 121–124. Jelentés, 1984. április 19.
118 Uo. 167–170. Jelentés, 1984. augusztus 17.
119 Uo. 187–192. Jelentés, 1984. szeptember 12.
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vették szolgálatait, majd átmenetileg kivonták az ügyből. Magyarországról való távozása előtt azonban még 
beszámoltatták elvégzett munkájáról, illetve a személye körül felmerült problémákról. Ennek során „Videós” 
megerősítette, hogy a belga állampolgársága felvételéhez szükséges adminisztratív eljárásokat megindítot-
ta, azonban nagyjából egy évbe telik, míg ezek lezajlanak, és addig állása ügyében eljárni nem tud. Nem haj-
totta végre azt a korábban kapott feladatát sem, hogy apósa lakását a 3/e rendszabály, azaz szobalehallga-
tó eszközök telepítésének előkészítéseképpen videózza le. Erre azért nem került sor, mert feleségének apja 
nem utazott el tervezett szabadságára, így az ügynök számára nem állt rendelkezésre huzamosabb idő a fel-
vételek elkészítésére. „Videós” a beszámoltatás során elmondta azt is, hogy Belgiumba való legutóbbi visz-
szatérése, 1984. július 27. után közölte az őt ismerő rendőrfelügyelővel, hogy nem kíván a belga titkosszol-
gálattal együttműködni.

Végezetül tartójával arról a telefonos feljelentésről folytattak beszélgetést, amelyet annak a Belgiumban 
élő bűnözőnek a bűntársa tett „Videós” ellen a Budapesti Rendőr-főkapitányság Központi Ügyeletén, akit 
„Videós” közreműködésével tartóztattak le Brüsszelben. A feljelentő olyan bűncselekményekkel vádolta 
meg „Videóst, amelyek vagy nem voltak igazak (hamis útlevelek magyarországi árusítása, embercsempé-
szés), vagy pedig a magyar szervek tudtával történtek (műszaki cikkek behozatala árusítás céljából). Mind-
azonáltal az egész ügynek volt egy momentuma, amely újra csak a „Videós” tartós és hosszú távú ügynöki 
foglalkoztatásával szemben felmerülő kételyeket erősítette. A zűrös alvilági kapcsolatai mellett most már a 
konspiráció megszegésével és őszinteségének hiányával is számolniuk kellett tartóinak. Az történt ugyan-
is, hogy a telefonos feljelentő közölte a rendőrökkel, tudomása van arról, hogy korábban „Videós”-nak má-
sok fényképével együtt megmutatták az övét is. „Videós”, amikor ezt elé tárták, meglepődött, hogy ez az 
információ a magyar szervek tudomására jutott, de elismerte, valóban közölte egy ismerősével ezt a tényt, 
valamint azt, hogy a feljelentő körének „piszkos dolgai” miatt került a magyar rendőrség látókörébe. Állí-
tása szerint az volt a célja, hogy e „félrevezető manőver” segítségével elhárítson magától minden további 
„szívességkérést”, amelyek ezekből a bűnözői körökből érkeztek hozzá. „Videós”-t mindezekért megrót-
ták, és figyelmeztették kötelességeire. A jelentés végén található értékelésben Wágner Nándor már „Vide-
ós” további foglalkoztatása célszerűségének kérdését vetette fel, amelyre felettese, Dezső Lajos kézírásos 
megjegyzésében úgy reagált, hogy „Videós” cselekedetei nyomán kedvezőtlen biztonsági helyzet alakult 
ki, s a hírszerző szervekhez fűződő kapcsolatának a titkossága is veszélybe került.

Legközelebb 1984. október 25-én érkezett „Videós” Magyarországra, s csak annyit tudunk meg  
az 1984. december 13-án keletkezett jelentésből, hogy ekkor a „Leveles” fedőnevű ügy bizalmas nyomozá-
sában foglakoztatták eredményesen. Ez minden bizonnyal a korábban említett hamisított útlevelek ügye 
volt. Ezt követően részletes beszámoltatásának eredményét is olvashatjuk a jelentés további részében.120  
Az ügynök által elmondottak közül lényeges, hogy közlése szerint 1985 nyarára volt várható belga állam-
polgárságának elnyerése, s vele annak a lehetősége, hogy munkát tud vállalni. „Videós” apósa életéről, 
életformájáról is közölt részleteket, és átadta a lakásáról készített videofelvételt, majd megbízóitól újabb 
hasonló feladatokat kapott. Például azt, hogy a 3/e rendszabály bevezetéséhez készítsen felvételt a lakás 
társalgójáról; állapítsa meg a társalgóban található telefonkészülék típusát, fali csatlakozójának pontos 
helyét; adjon leírást a helyiségben található elektromos dugaszoló aljzatok és kapcsolók helyéről; készít-
sen pontos vázlatot a helyiségben álló tálalószekrény aljáról, méreteiről, kialakításáról, illetve anyagából 
a következő beutazása alkalmával hozzon mintát; állapítsa meg, található-e apósa lakásának közelében 
amatőr rádiótechnikai antenna, védett objektum; számoljon be a ház környezetében található épületek 

120 Uo. 247–252. Jelentés, 1984. december 13.
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kiterjedéséről, jellegéről. „Videós” mindezeket meghallgatta, majd átadott a magyar hírszerző szervek szá-
mára egy saját elhatározásból készített videofelvételt, amelyet a Brüsszel-Melsbroek repülőtérről készí-
tett. A felvételt tartói átvették, de szigorúan megtiltották neki, hogy a továbbiakban ehhez hasonló, nem 
egyeztetett akciókba kezdjen. A találkozó végén „Videós” tájékoztatta a hírszerző szerveket, hogy a bel-
ga rendőrséggel fennálló viszonyát nem mélyíti, a magyar disszidensekkel korábban létezőt pedig telje-
sen megszakította.

1984. november 2-án a magyar szervek ismét beszámoltatták ügynöküket életének bizonyos körülménye-
iről.121 Ekkor „Videós” részletesen elmesélte a közvetlenül Belgiumba érkezése utáni időtől, 1977-től a kinti 
alvilági személyekhez fűződő nexusának történetét, majd megerősítette, hogy megszakította a viszonyt  
a bűnöző magyar disszidensekkel. Ugyanígy beszámolt a belga rendőrséghez fűződő kapcsolatának törté-
netéről. Alezredesi rangú apósa mélyen kommunistaellenes meggyőződéséről, lelkiismeretes munkavégzé-
séről is beszélt. A meghallgatás végén pedig tartójával közösen áttekintették magyarországi ismerőseinek  
a sorát. Érdemes megemlíteni, hogy Benkő János hadnagy, a korábbiakhoz hasonlóan, „Videós” néhány za-
varos válasza miatt alapos ellenőrzését javasolta a további foglalkoztatás megítélése céljából. Ennek egyik 
fontos eleme 1984 decemberében lezajlott, amikor pszichológiai vizsgálatnak vetették alá.122

„Videós” 1984-ben december 14. és december 23. között tartózkodott utoljára Magyarországon. Ekkor, 
pszichológiai vizsgálata mellett, újabb találkozókat tartottak vele, amelyekről jelentés készült.123 A „Leve-
les” fedőnevű ügyről történő beszámoltatásán túl átadta az apósa társalgójáról készített részletes video-
felvételt, a társalgóban lévő tálalószekrény aljának méretarányos rajzát, valamint a ház közvetlen környéké-
nek rádiótechnikai szempontú felderítéséről készült feljegyzését. Apósát illetően ez alkalommal is további 
feladatokat kapott megbízóitól. Így azt, hogy szerezzen tőle információkat az Eurocontrol katonai felada-
tok végrehajtásában betöltött szerepéről, gyűjtsön róla, anyósáról, valamint baráti körükről adatokat, és 
végezze el apósa háza ötszáz méteres körzetének alaposabb felderítését.

„Videós” a belga rendőrséggel való kapcsolatának legújabb fejleményéről is beszélt. Ez a következő volt: 
egy belgiumi magyar disszidenst, akivel korábban jó viszonyt ápolt, az NSZK-ban kábítószer-csempészés 
miatt letartóztattak. Ő ezt az információt belga rendőr ismerősének azonnal elmondta, és segítséget ígért 
neki az ügy belgiumi szálainak felderítéséhez.

„Videós” a saját és családja helyzetét érintő kérdésre azt felelte, hogy felesége gyereket vár, ezért egy-
re sürgetőbbé válik számára a hosszú távú, biztos munkahely. Ezt annál is inkább így érezte, mivel a mun-
ka nélkül töltött hosszú idő miatt még a segélyt is megvonták tőle, ám apósa, akihez újra segítségért for-
dult, most közölte vele, hogy elhelyezkedéséhez az Eurocontrolnál gimnáziumi érettségi bizonyítványra 
és a flamand nyelv elsajátítására is szükség van.

„Videós” ügynök 1985. február 22. és március 4. között járt megint Magyarországon. Ekkor öt alkalommal 
folytattak vele találkozókat Budapest és Győr nyilvános helyein. Az erről készült jelentés azt tükrözi, hogy 
szinte kizárólag útlevél-hamisítási ügyben foglalkoztatták, a beszervezésekor számára tervezett Eurocontrol-,  
illetve NATO-ellenes hírszerző tevékenység szóba sem került.124

121 Uo. 253–260. Jelentés, 1984. december 14.
122 Uo. 266. Feljegyzés, 1984. december 20.
123 Uo. 269–276. Jelentés, 1985. január 28.
124 Uo. 310–313. Jelentés, 1985. március 7.
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„Videós” kizárása a hírszerző hálózatból

Benkő János 1985. április 10-én készített egy összefoglaló jelentést „Videós” fedőnevű hírszerző ügynök ügyé-
ben.125 Ebben ismertette az 1983 decemberi beszervezés körülményeit, valamint rögzítette, hogy milyen  
területeken végzett hírszerzésre és milyen indokokkal szervezték be „Videós”-t. A jelentés fontos tényeket 
közöl az Eurocontrol jelentőségéről is. „Az Eurocontrol a NATO elleni hírszerző munka egyik célobjektuma, alkal-
mazottainak körében végzendő tippkutató és tanulmányozó munka, valamint a NATO-hoz kapcsolódó további 
célobjektumainkba történő hálózati beépülés egyaránt munkatervi feladatunkat képezi.”126 Ezt követően Benkő 
hadnagy az ügynök addigi munkáját értékelte, s megállapította, hogy amíg „Videós” eredményesen dolgo-
zott különböző köztörvényes bűncselekmények, magyar állampolgárok illegális külföldre juttatása módsze-
rének felderítésében, addig nem volt képes érdemi NATO-ellenes tevékenységre. A magyar állambiztonság 
hadnagyának véleménye szerint az Eurocontrol célobjektumba való bejutásának legfőbb akadálya belga ál-
lampolgárságának a hiánya, amelynek megszerzésére – értékelése szerint – „Videós”-nak nincs reális lehető-
sége. Ezen felül az ügynök megnyilvánulásaiban többször az őszinteség hiányát is tetten érték, amely miatt 
– ahogy már korábban említettük – megszervezték operatív pszichológiai vizsgálatát, és intézkedéseket tet-
tek fokozott ellenőrzésére. Ezeknek eredményeképpen megállapították, hogy a magyar hírszerző szervekkel 
való kapcsolatát anyagi érdekeinek vélt elősegítése motiválja, meggondolatlan operatív tevékenysége miatt 
pedig az elhárítás látókörébe kerülhetett. A jelentés végén Benkő János „az összkörülményekre való tekin-
tettel” javaslatot tett „Videós” hálózatból való kizárására abban az esetben, ha további foglalkoztatásra a BM 
Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Bűnügyi Osztálya nem kívánja átvenni.

 „Videós” ügynöki pályafutása végére két esemény tett pontot. Az egyik, hogy 1985. április 16-án az előze-
tes megállapodással ellentétben beutazott az ország területére felesége társaságában.127 Rendkívüli találko-
zót kért tartótisztjétől, Benkő Jánostól, akinek azonban semmilyen érdemi információval nem szolgált, mi-
vel a belga televízióban levetített és onnan felvett katonai témájú film teljesen értéktelennek volt tekinthető. 
Benkő megrótta „Videós”-t nem először előforduló súlyos fegyelmezetlenségéért, felhívta a figyelmét az uta-
sítások és konspirációs szabályok szigorú betartására, majd újból rögzítették a már 1985 márciusában tisztá-
zott októberi találkozó idejét és helyét. „Videós” fegyelemsértése Benkő hadnagyot újra csak abban erősítet-
te meg, hogy ismételten felhívja felettesei figyelmét az ügynök operatív munkára való alkalmatlanságára és 
a hálózatból történő kizárásának szükségességére.

A másik eset, amelynek nyomán dr. Kocsis Kálmán, a BM III/I. Csoportfőnökség 3. Osztályának a vezetője 
feljegyzésben fordult feletteseihez, végképp eldöntötte a sorsát.128 Kocsis az említett feljegyzésben arról 
ír, hogy „Videós” 1985. május 6-án Magyarországra érkezett, s a vámellenőrzéskor nagy mennyiségű nyu-
gati valutát találtak nála. Kihallgatása során beismerte, hogy a nála talált pénzt egy általa becsempészett 
Ford személygépkocsi ellenértékeként kapta. Ezt követően bevallotta, hogy 1983 óta több mint másfél mil-
lió forintot, illetve valutát vett át az általa Magyarországra becsempészett műszaki cikkek ellenértékeként. 
Kocsis Kálmán „Videós”-t fegyelmezetlen, nehezen irányítható, jellembeli hiányosságokkal rendelkező há-
lózati személynek nevezte, aki nem alkalmas az eredeti célnak megfelelő operatív tevékenység végzésére. 
A szövegből kiderül, hogy a III/I-3. Osztály valamivel korábban már úgy döntött, hogy nevezettet felajánl-
ja további foglalkoztatásra az ORFK-nak. Az ORFK illetékes osztályvezetője azonban a „Videós” személyisé-
gében rejlő nehézségek miatt az ügynököt nem kívánta átvenni. Dr. Kocsis Kálmán feljegyzésében felhívta 

125 ÁBTL 3.2.1. Bt-2658/2 17-20. Összefoglaló jelentés, 1985. április 10.
126 Uo. 17–18. Összefoglaló jelentés 1985. április 10.
127 Uo. 23. Jelentés, 1985. április 17.
128 Uo. 29–30. Feljegyzés, 1985. május 7.
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felettesei figyelmét, hogy „Videós” vámbűncselekményének lelepleződésekor, már első kihallgatása során 
felfedte a belügyi hírszerzés szerveivel való titkos együttműködésének a tényét, s véleménye szerint ezt a 
jövőben többször is ugyanígy megtenné. Erre való tekintettel magas szintű vezetői döntést várt „Videós” 
további sorsát illetően. Dr. Kocsis Kálmán két javaslatot fogalmazott meg, ezek egyike a „Videós”-sal szem-
beni büntetőeljárás lefolytatása volt. Ez esetben viszont az ügynök büntetése letöltendő börtön, amely 
után nem lehetett volna kitiltani az országból, ráadásul valószínű, hogy a bíróság előtt is hivatkozott vol-
na az állambiztonsági szervekkel kialakított kapcsolatára. A másik lehetőség, amelyet Kocsis az operatív 
módszereik védelméhez fűződő érdekeikre különös tekintettel javasolt, az volt, hogy lehetővé teszik „Vi-
deós” gyors távozását az országból. Ebben az esetben közlik vele a hálózatból való kizárás és a magyaror-
szági beutazását megakadályozó tiltólistára helyezés tényét, majd figyelmeztetik, hogy a saját érdekében 
hallgasson a magyar szervekkel addig fennállt titkos kapcsolatáról. A vezetői döntés gyorsan megszületett, 
mivel egy, 1985. május 8-án keletkezett utasításban arról értesítették a brüsszeli rezidenst, hogy „Videós”-t 
a ferihegyi repülőtéren elkövetett súlyos vámbűncselekménye és egyéb – az operatív munka szabályaival 
össze nem egyeztethető – cselekménye miatt a hálózatból kizárták. Az értesítés a továbbiakban arról is 
szólt, hogy kizárásával egy időben tiltólistára tették, és intézkedtek konzuli útlevelének bevonására. Ezzel 
párhuzamosan felhívták a figyelmét, hogy a továbbiakban teljes mértékben zárkózzanak el a „Videós”-sal 
való érintkezéstől a dekonspiráció elkerülése érdekében.129

„Videós” kizárása utáni cselekedeteinek már semmi köze sincs a számára 1983 végén megszabott Eu-
rocontrol-, illetve NATO-ellenes ügynöki feladattervekhez. Az ügy utóélete azonban több szempontból is 
rendkívül tanulságos. A magyar belügyi hírszerző szervek gyatra tippkutató és ügynöktartó tevékenysé-
gének jó példája „Videós” beszervezése és a vele való másfél éves kísérletezgetés. „Videós” ugyanis attól a 
naptól kezdve, ahogy visszaérkezett Belgiumba, zsarolni kezdte korábbi megbízóit. Előbb a Budapesten le-
foglalt közel húszezer márkát, ezen kívül további egymillió belga frankot, majd később ötvenezer nyugat-
német márkát kért a tőle Ferihegyen elvett pénzért és a hallgatásáért cserébe. Ultimátuma szerint ugyan-
is, amennyiben nem jut hozzá ehhez az összeghez, a nála lévő kompromittáló, a magyar állambiztonsági 
szervek és ő együttműködését megfelelően dokumentáló, bizonyítékként felhasználható iratokkal a sajtó-
hoz fog fordulni. Amikor „Videós” ezzel nem járt sikerrel, taktikát változtatott, békülékeny hangnemű, köl-
csönös előnyökön alapuló „üzletet” ajánlott anyagi érdekei érvényesítése érdekében. Felesége pedig Kádár 
János részére írt panaszos levelet a tőle elvett közel húszezer márka visszaszerzése érdekében.130 Ebben a 
levélben úgy tüntette fel ennek a pénznek az elkobzását, mint ami teljesen jogtalan cselekedet volt, hivat-
kozva arra, hogy eljárás nem indult a férje ellen, a lefoglalt valuta így egyszerűen a vámosok magánhaszna 
lett. A „Videós” feleségének levelére adott válasszal vált látványosan ketté az állambiztonsági és közigaz-
gatási szervek, illetve a felső pártszervek álláspontja és elképzelése az ügy lezárását illetően. Az állambiz-
tonsági szervek ellenlépéseket terveztek „Videós” zsarolásával szemben. E mellett dr. Kamara János bel-
ügyminiszter számára olyan javaslatot állítottak össze – részletesen ismertetve „Videós” ügybeli szerepét 
és magtartását –, amely figyelmen kívül hagyta az ügynök feleségének a pénz visszaadására vonatkozó 
kérelmét, éppen arra hivatkozva, hogy a férfi ellen a magyar vámszervek nem folytattak le intézkedést.131 
Kamara ezt a javaslatot továbbította Gál Ferenchez, az MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztá-
lyára. Az MSZMP KB illetékes osztálya azonban másként döntött. A „Videós” számára kedvező fordulatról Ko-
vács László, az MSZMP KB Külügyi Osztályának vezetője értesítette dr. Egyed Andort, a Külügyminisztérium 

129 Uo. 33. Utasítás, 1985. május 8.
130 Uo. 214/1-214/2. Levél Kádár Jánoshoz, 1985. május 12.
131 Uo. 206–209. Átirat, 1985. augusztus 12.
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Konzuli Főosztályán, s utasította az ennek megfelelő eljárásra.132 „Videós” 1986. február 21-én engedéllyel 
Budapestre érkezett, és a Ferihegyi repülőtéren átvette az előző év májusában tőle elkobzott összeget. 
Ezt követően még aznap visszautazott Belgiumba. „Videós” történetének végét az az 1986 decemberéből 
származó utolsó értesülés jelzi, amelyik arról tudósít, hogy két társával egyetemben gyilkosság gyanújá-
val a belga rendőrség letartóztatta.

***

A magyar polgári hírszerzés az 1970-es évek közepén még egyáltalán nem volt felkészülve arra, hogy a nyu-
gati katonai tömbbel szemben folytatott tevékenysége váljon az egyik legfontosabbá. Az 1977-es kezdetek 
után, amikor is kizárólag a déli szárny ellen kezdődött el a BM III/I. Csoportfőnökség egyik alosztályán a NA-
TO-ellenes kémkedés, az 1980-as évek közepére már ténylegesen az egyik kiemelt fontosságú hírszerzési te-
rületté vált az Észak-atlanti Szerződés Szervezete elleni munka. A polgári hírszerzés szervezetének átalakítá-
sa az évtizedfordulón többek közt azt eredményezte, hogy 1981-ben a III/I. Csoportfőnökség 3-as, új nevén 
Nyugat- és Dél-európai Hírszerző Osztálya, majd 1982-től még újabb nevén Nyugat-európai Hírszerző Osz-
tálya lett felelős a teljes NATO-val szembeni információszerző tevékenységért. Ezen túl azonban, mint láttuk, 
a polgári hírszerzésért felelős csoportfőnökség további néhány szervezeti egysége is kapott fontos részfel-
adatokat a NATO elleni állambiztonsági munka során. Mindemellett a BM III. Főcsoportfőnökségének a veze-
tése a NATO-val szembeni fellépést az összes belügyi állambiztonsági szerv feladatává kívánta tenni, ennek 
érdekében minden csoportfőnökség, illetve a budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok állambiztonsági 
szerveinek szoros együttműködését irányozták elő. Konkrét példáinkból jól látható, hogy ennek megvalósí-
tására ténylegesen törekedtek is. Így míg „Bézi” esetében „Jogász”, a III/I. Csoportfőnökség titkos munkatár-
sa hívta fel megbízói figyelmét „Bézi” személyére, addig „Kobler” a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
ügynökének segítségével kerül a hírszerzés látókörébe. „Videós”-t pedig a BM III/II. Csoportfőnökség egyik 
osztálya tanulmányozta, végezte operatív feldolgozását, s csak vámbűncselekményének elkövetése után – a 
kémelhárítás jelzésére – kezdett foglalkozni vele a hírszerzés.

Végezetül megállapítható, hogy a NATO-ellenes hírszerző tevékenység igen fontossá vált az 1980-as évek 
első felében, a szovjetek a nyugati katonai tömb elleni totális fellépést tartották volna kívánatosnak. Ezt tük-
rözik a nagy alapossággal készített, szinte minden fontosabb nyugati katonai, politikai és kulturális-tudomá-
nyos intézményt célobjektumnak tekintő összefoglaló jelentések. 1987 után, a hidegháborús légkör enyhülé-
sével azonban lassú változás következett be. A „maximális biztonságra való törekvést” felváltotta az „elégséges 
biztonság” elve. A rendszerváltáshoz közeledve pedig egyre erősebben jelentkezik – legalábbis a frazeoló-
gia szintjén – a nemzeti érdekekre való hivatkozás. A hírszerző csoportfőnökség 1989-et értékelő mondatai, 
amelyek a külföldi magyar lobbik támogatásában, illetve a politikai-gazdasági stabilitás megőrzésének és a 
működő tőke beáramlásának elősegítésében látta az év legfontosabb elvégzett feladatait, egyértelmű for-
dulatot jeleznek. Nyilvánvalóvá teszik, hogy a rendszerváltás ideje az állambiztonság szerveihez is elérkezett. 
Annak bemutatása, hogy ezek a szervek milyen új politikai-gazdasági rendszert képzeltek el maguknak, és 
ennek kialakításában milyen szerepet játszottak, már nem ennek a tanulmánynak a feladata.133

132 Uo. 274/2. Átirat, 1985. december 6.
133 Hálásan köszönöm munkatársaimnak, Baráth Magdolnának, Borvendég Zsuzsannának, Simon Istvánnak, Sz. Kovács Évá-

nak és Tóth Eszternek a tanulmány megírásához nyújtott segítségüket.
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