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AZ OLVASÓHOZ 
 

DR. TÖMÖSVÁRY ZSIGMOND 

 

ÜNNEPI SZAKMATÖRTÉNETI KONFERENCIA – 2018. MÁJUS 10. 

 

 

2018 május 10-én a Felderítők Társasága Egyesület és a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos Tanácsa közös szervezésében ünnepi 

szakmatörténeti konferenciára került sor az önálló magyar katonai hírszerzés és 

elhárítás létrejöttének 100. évfordulója alkalmából. A konferenciának a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület Kápolnája adott otthont.  

 

 

1. kép1 

 

A jubileumi rendezvény fővédnöki tisztét Dr. Simicskó István honvédelmi 

miniszter vállalta, míg védnökei Kovács József altábornagy, a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója, Prof. Dr. Patyi András, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem rektora és Dr. Tömösváry Zsigmond ny. ddtbk., a Felderítők 

Társasága Egyesület elnöke voltak.  

 

A konferencia programjának összeállítása és az előadók kiválasztása során az a 

cél vezérelt bennünket, hogy az egynapos rendezvény viszonylag szűkös időkeretei 

között megpróbáljunk átfogó áttekintést adni a szakma történetének 100 

esztendejéről. Arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint az egy-egy korszakot jól 

ismerő neves történész, vagy az adott időszakban felelős vezetőként szolgáló 

szakember vázoljon fel egy hiteles képet az előzetes regisztráció alapján népesnek és 

tekintélyesnek ígérkező hallgatóság számára. 

                                                 
1  Forrás: honvedelem.hu (Letöltés ideje: 2018. 05. 12.) 
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Az előzetes regisztráció alapján várakozáson felüli érdeklődés kísérte 

konferenciánkat. A rendezvénynek helyet adó Kápolna megtelt és még a késő 

délután is alig-alig volt üres szék a kb. 250 fő befogadó képességű teremben. 

 

A rendezvény négy fő elemből – megnyitóból és három panelből – állt. A 

megnyitó blokk levezető elnöke Széles Ernő ny. ddtbk., a Felderítők Társasága 

Egyesület Polgári és Katonai Kapcsolatok Szekciójának vezetője volt. A szervezők 

nevében köszöntötte a megjelenteket, külön is Huszár János altábornagyot, a 

Honvéd Vezérkar főnökének helyettesét, Dr. Béres János vezérőrnagyot és Dezső 

Sándor vezérőrnagyot, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-

helyetteseit, Dr. Boda József nb. vezérőrnagyot, a Rendészettudományi Kar és Dr. 

Pohl Árpád ezredest, Kossuth Lajos Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

dékánját, a KNBSZ jogelőd szervezeteinek volt vezetőit, az együttműködő partnerek 

képviselőit és a jelenlévőket. Méltatta az ünnepi esemény jelentőségét, majd felkérte 

a rendező szervezetek képviselőit köszöntőjük, illetve megnyitó beszédjeik 

elmondására.  

 

Dr. Béres János vezérőrnagy, KNBSZ főigazgató-helyettese megnyitó 

beszédében többek között kiemelte, hogy „A jeles elődök által az elmúlt 100 

esztendőben lerakott biztos alapokon egy stabil ház nyugszik, amely úgy képes 

megfelelni a kor kihívásainak, hogy közben nem kell levetkőznie múltját.”  

 

  

2. kép2 

 

 

Véleménye szerint a konferencia jól illeszkedik a centenáriumi rendezvénysorozat 

egészébe és két könyvbemutatóval, valamint a novemberre tervezett második 

szakmai konferenciával együtt méltó hozzájárulás lesz a centenáriumi évforduló 

méltó megünnepléséhez és a jövő feladataira történő felkészüléshez. „A mai 

konferencia szerkezetéből is láthatják, hogy egyformán fontosnak tartjuk a régmúlt 

megismerését, a szervezet jelenét meghatározó közelmúlt értékelését, valamint a 

felkészülést a jövő kihívásaira” – mondta. 

 

                                                 
2  Forrás: honvedelem.hu (Letöltés ideje: 2018. 05. 12.) 
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A Felderítők Társasága Egyesület nevében Dr. Tömösváry Zsigmond ny. 

dandártábornok, elnök köszöntötte a konferencia résztvevőit. Elmondta, hogy a 

konferenciát az Egyesület elnöksége kezdeményezte és a KNBSZ Tudományos 

Tanácsában kiváló partnerre talált. Kiemelte, hogy a 100 esztendő csaknem felét a 

jelenlévők többsége ebben a sok szépséget rejtő szakmában töltötte. A konferencia 

programjának összeállítása során a különböző időszakok bemutatására olyan 

kollégákat sikerült megnyerni, „akik felelős beosztásokban aktív formálói voltak a 

hírszerzés és elhárítás egy-egy fontos területének, ezért az általuk elmondottak 

hitelességéhez nem férhet kétség.” A KNBSZ jelenlegi vezetői pedig a hírszerzés és 

az elhárítás várható feladatait illetően vázoltak fel prognózist a jelenlévők részére.   

 

 

3. kép3 

 
Az első blokk lezárásaként Széles Ernő dandártábornok, immár a MATASZ 

elnöki szerepköréből, együttműködő partnerként is eredményes és hasznos 

konferenciát kívánt a résztvevőknek.  

 
A konferencia első panelje „A múlt – szervezeti és szakmai kezdetek, a 

szolgálatok tevékenysége a II. világháború végéig” címet viselte. Levezető elnöke 

Dr. Magyar István ny. dandártábornok, a Felderítők Társasága Tudományos 

Szekciójának vezetője volt. A panel két előadásból állt. Az elsőt Prof. Dr. habil. 

Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója tartotta. Az előadó – a 

tőle megszokott magas színvonalú és igen informatív előadásában – mintegy ötven 

percben mutatta be az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás 

megalakulását, illetve történetét a kezdetektől a II. világháború végéig.  

                                                 
3  Forrás: honvedelem.hu (Letöltés ideje: 2018. 05. 12.) 
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4. kép4 

 

A panel második előadója Dr. Okváth Imre, az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltárának főosztályvezetője volt, aki a magyar katonai hírszerzés és 

elhárítás történetét mutatta be a II. világháború végétől a rendszerváltozásig, gazdag 

forrásanyagra támaszkodva, ugyancsak ötven percben. 

 

A második panel „A katonai nemzetbiztonsági szolgálatok a rendszerváltás 

után” címet viselte. Négy előadásból állt, levezető elnöke Gyenes István ny. mk. 

dandártábornok, a Felderítők Társasága Egyesület alelnöke volt. A panel első 

előadását, a program szerint, Dr. Horváth Csaba ezredes, a Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum parancsnokhelyettese tartotta volna, „A magyar katonai 

felderítés/hírszerzés története a rendszerváltástól a Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat megalakulásáig” címmel, ötven percben. Váratlanul közbejött külföldi 

szolgálati útja miatt előadását nem tudta megtartani. Előadása a konferenciáról 

készülő kiadványban, a Felderítő Szemle 2018/2. számában olvasható lesz. 

 
A felszabaduló időben Dr. Magyar István ny. dandártábornok tartott előadást 

„Összehasonlító gondolatok a katonai hírszerzés három (történelmi) történelmi 

időszakot átfogó tevékenységével és működésével kapcsolatban” címmel. Nagy 

érdeklődéssel kísért előadása során bemutatta a rendszerváltás előtti hidegháborús 

évek, a rendszerváltást követő átmenet időszaka, illetve a NATO csatlakozás utáni 

évtized szakmai feladatait, azok változásait, a hírszerző szervezetek felépítését, 

működését, fő erőkifejtését, létszámviszonyait, személyi összetételét, vázolta 

feladat- és jelentési rendszerét, bel- és külföldi együttműködését, a jelentésformákat 

és az alkalmazott munkamódszereket. 

                                                 
4  Forrás: honvedelem.hu (Letöltés ideje: 2018. 05. 12.) 
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5. kép5 

 

A panel második előadásaként Dr. Ráth Tamás ny. mk. ezredes tartott érdekes 

és informatív előadást „A magyar katonai felderítés/hírszerzés műszakifejlesztési 

tevékenységének és eredményeinek bemutatása” címmel, 45 percben. 

 

A panel harmadik előadását „A magyar katonai elhárítás szervezeti fejlődéséről 

a rendszerváltástól 1995-ig” Gyaraki Károly ny. mk. altábornagy tartotta. Az előadó 

igen gyakorlatias, nagy átéléssel tartott előadása azért is érdekes volt a hallgatóság 

számára, mert Gyaraki tábornok a rendszerváltást követő „átmeneti” időszakban volt 

a katonai elhárító szervezet vezetője. 

 

A panel negyedik előadója, Árpád Zoltán ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat elhárító szakterülettel foglalkozó igazgatója volt. „A magyar katonai 

elhárítás szervezeti fejlődése 1995–2012 között” címmel tartott előadást, melynek 

során alapos elméleti felkészültségről tett tanúbizonyságot. 

 

A konferencia harmadik paneljét Dr. Tömösváry Zsigmond ny. 

dandártábornok, a Felderítők Társasága Egyesület elnöke vezette. A panel „A 

KNBSZ működésének tapasztalatai, a jövő szakmai kihívásai” címet viselte és 

három előadásból állt. 

 

Az első előadó, Dezső Sándor vezérőrnagy, a Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat főigazgató-helyettese volt, aki „a KNBSZ 2012–2018 közötti, hatéves 

működésének tapasztalatairól” adott érdekes és figyelemre méltó tájékoztatást a 
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hallgatóságnak. Az előadás kitért a két szervezet integrációjának előkészítésével 

kapcsolatos feladatokra, a jogszabályi háttér változásaira, az integrációval 

összefüggő feladatok ütemezésére, a végrehajtás szervezési feladataira. Mindezek 

során igen fontos kérdés volt, hogy a szervezet az integráció időszakában és azt 

követően is törésmentesen és folyamatosan legyen képes az alaprendeltetésből 

adódó és a törvényben, valamint más jogszabályokban rögzített feladatainak 

végrehajtására. Dezső Sándor vezérőrnagy szólt arról is, hogy az integráció 

folyamán „megszületett az új Szervezeti és Működési Szabályzat is, amely a 

vonatkozó törvény alapján részletezi a KNBSZ rendeltetését és alaprendeltetési és 

kiegészítő feladatait, valamint a szervezetére, irányítására, vezetésére és működésére 

vonatkozó alapvető szabályokat”. Végezetül a főigazgató-helyettes az utóbbi 

években bekövetkezett feladatbővülésről, az ezzel kapcsolatos szervezeti 

változásokról és az új elhelyezési körlet kialakításával kapcsolatos feladatokról adott 

rövid tájékoztatást. 

 

A panel második előadója Rubik László ezredes, elemző-értékelő 

igazgatóhelyettes volt, aki „A katonai hírszerzés feladatrendszerének új vonásai 

Európa és Magyarország megváltozott biztonsági környezetében” címmel tartott 

előadást. Az előadó részletesen vázolta hazánk biztonsági környezetében 

bekövetkezett változásokat, és a megjelenő új kihívásokkal összefüggésben a 

felderítés/hírszerzés területén jelentkező feladatokat. 

 

A panel harmadik előadója Szabó Károly ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat elhárító szakterületével foglalkozó igazgatója volt, aki a „Katonai 

kémelhárítás feladatrendszerének új vonásai Európa és Magyarország megváltozott 

biztonsági környezetében” címmel tartott érdekes és színvonalas előadást. 

 

A konferencia zárszavában Dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok 

kiemelte: úgy ítéli meg, hogy „a mai napon elhangzott előadások méltó módon és 

hitelesen idézték fel a katonai hírszerzés és elhárítás 100 éves történetét és mutatták 

be e hazánk biztonsága szempontjából kiemelkedően fontos két szakmai terület 

jelenét és jövőjét.” 

Köszönetet mondott a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának és 

helyetteseinek, hogy minden lehetséges módon támogatták és segítették e fontos 

centenáriumi évforduló méltó megünneplését. Külön megköszönte a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem rektorának, hogy a Ludovika Főépület Kápolnájában az 

évfordulóhoz illő, méltó körülmények között nyílt lehetőség megrendezni a 

konferenciát.  

Külön hangsúlyozta, hogy köszönet illeti a KNBSZ Tudományos Tanácsát, 

hogy társrendezőként hatékonyan és sokoldalúan segítette a rendezvény szervezését, 

valamint megköszönte a konferencia szervezési munkálataiban részt vett KNBSZ-

munkatársak segítségét is. 

Végezetül köszönetet mondott a konferencia előadóinak a tartalmas és 

gondolatébresztő prezentációkért, a lelkiismeretes felkészülésért és a konferencia 

vendégeinek a figyelméért.  

Felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a konferencia teljes, szerkesztett 

anyaga megjelenik majd a Felderítő Szemle 2018/2. számában. 

 

A konferencia szünetei remek alkalmat kínáltak arra, hogy a résztvevők 

megtekintsék a jubileumi évfordulóra a Katonai Nemzetbiztonsági szolgálat által 
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elkészített, az önálló magyar katonai hírszerzés és elhárítás száz esztendejét 

bemutató nagyszerű kiállítást, valamint a vitrinekben elhelyezett, a szakmai munka 

legnagyobb elismerését jelentő Koncz Márton és Hajnik Pál-díjakat, a Felderítők 

Társasága Egyesület kiadványait, a tagjai és a KNBSZ munkatársai által írott 

könyveket, valamint az asztalokon kiállított technikai eszközöket. 

 

 

6. kép6 

 

Összességében a konferenciát rendkívül eredményesnek és hatékonynak 

értékelem, amellyel nemcsak a múltra emlékeztünk, hanem erőt meríthettünk a jövő 

feladatai hatékony ellátását illetően is. Bízom abban, hogy a konferencián 

résztvevők is hasonlóan vélekednek erről.  
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