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Sokan panaszkodnak a reptéri személyzet modora miatt

Nyolc percért 600 forint

Az utóbbi hetekben szer
kesztõségünk több észrevételt 
kapott, amelyekben a Ferihegyi 
reptéren tapasztalt problémák
ról számolnak be olvasóink. 
Egyikük közel ötven percet volt 
kénytelen várni a csomagjára, 
miután leszállt a repülõgépe. 
Egy másik panaszos olvasónk
nak a személyzet rossz modora 
ellen volt kifogása. Amikor sze
retett volna elvenni egy ládát, 
amibe a személyes holmijait 
pakolhatja az átvilágítás elõtt, 
a biztonsági vizsgálatot végzõ 
személy minõsíthetetlen hang

nemben utasította, hogy várjon 
a sorára. Egy kollégánk arról szá
molt be, hogy kézipoggyászként 
feladásra szánt csomagját, illet
ve tárgyait szó szerint szétha
jigálta a biztonsági személyzet 
egyik tagja. Amikor kollégánk 
szóvá tette, hogy talán nem kel
lene így bánni a csomagjával, 
rendre utasították, mondván: 
ne szóljon bele! Több inter
netes fórumon is olvashatók 
az utasok kifogásai. Ezek közt 
gyakran szerepel a megfizet
hetetlen parkolási díj, ami egy 
esetben nyolcpercnyi várakozá

sért hatszáz forintot jelentett az 
utasnak. Az irreálisan magas 
büféárak is sokaknak okoznak 
bosszúságot, pláne, ha órákat 
kell várni egy késés miatt a 
terminálban. Gyakoriak a túlzó 
biztonsági eljárások, például 
amikor valakit egy parfüm vagy 
egy villanyborotva miatt kísér
nek fegyveres biztonsági embe
rek a csomagjához. Szerettük 
volna, ha az olvasói panaszokra 
reagál a Budapest Airport Zrt. 
szóvivõje, Szilágyi Károly, de 
válaszát lapzártánkig nem kap
tuk meg. 
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Több olvasónknak is lesújtó a véleménye a repülõtéren tapasztalható állapotokról

Üzleti titkokat akartak Moszkvába csempészni?
Magyarországon elõször indult bírósági eljárás ipari kémkedés gyanúja miatt. 
A szakértõi becslések szerint akár négymilliárd forintos kárt is okozhatott egy 
labordiagnosztikával foglalkozó vállalkozásnak az a két korábbi alkalmazott, akik 
11 ezer fájlból álló adatállományt másoltak le a magyar Diagon Kft. kutatásokat és 
fejlesztéseket tartalmazó fájljai közül. Az információkat késõbb egy orosz cégnek 
akarták eladni a magyar Diachem cég közvetítésével. 

Az ügy három gyanúsítottját a 
Ferihegyi repülõtéren tartóztat
ták fel, amikor egy moszkvai 
járatra igyekeztek felszállni. H. 
S. laptopján megtalálták azokat 
a fájlokat, amelyek a Diagon 
Kft. üzleti titkait tartalmazták. 
A Diagon az orvosi diagnoszti
kában használatos hematológiai 
reagensek elõállításával foglal
kozik, távolkeleti gyártóbázissal 
rendelkezett, és számos ország 
piacán jelen van. A bírósági tár
gyaláson a napokban történt 
meg a károsult cég vezetõje, 
Kern József és a gyanúsítottak, 
H. S., T. L., valamint a Diachem 
igazgatója, P. Zs. szembesíté
se. H. S. és T. L. korábban a 

károsult Diagon alkalmazottai 
voltak, akiket P. Zs. vallomása 
szerint a vállalkozás fejlesztése 
miatt csábított át a Diachemhez. 
P. Zs. vallomásában ugyanakkor 
tagadta, hogy õk is hematológiai 
reagensek gyártásába akartak 
volna kezdeni. 

– 45 millió dollárért akarta egy 
távolkeleti befektetõ csoport 
pár éve megvásárolni a céget – 
mondta tanúvallomásában Kern 
József Diagonvezetõ, jelezve, 
hogy mekkora üzlet van ezen a 
területen. Kern tanúvallomásából 
kiderült: H. S. terveirõl úgy sze
reztek tudomást, hogy cége egyik 
számítógépén véletlenül, a jelszó 
lekérdezése nélkül meg tudták 

nyitni H. S. emailjeit. Ebbõl kide
rült, hogy egy olyan orosz cég 
képviselõjével terveztek találko
zót, amellyel a Diagonnak rövid
del azelõtt érthetetlen módon 
megromlott az évtizedes jó viszo
nya. Később a Diagon bizton
sági szolgálata felvételt készített 
a vádlottak és orosz üzletfeleik 
közti munkavacsoráról. 

A bírósági tárgyaláson azt 
igyekeznek kideríteni, hogy a 11 
ezer fájl közül a vádlottaknak 
melyekhez volt lehetõsége hoz
záférni, illetve, hogy az abban 
szereplõ adatok milyen jogi olta
lom alá esnek, és P. Zs.nek volte 
tudomása újdonsült munkatársai 
oroszországi terveirõl.� gombás

Az ügy 3 gyanúsítottját a reptéren tartóztatták fel, amint egy Moszkvába induló gépre igyekeztek felszállni 

A kínzás is csak egy hírszerzési módszer?

Nógrádi: A cél szentesítheti az eszközt!
A Human Rights Watch emberjogi szervezet arra hívta fel a figyelmet a napokban, 
hogy a német, brit és francia titkosszolgálat olyan információkkal küzd a terroriz-
mus ellen, amelyhez külföldi titkosszolgálatok révén jutottak hozzá, olyan országok-
tól, ahol a hírszerzési módszerek között a kínzás is megengedett. A kínzást pedig a 
nemzetközi jog tiltja, bármilyen célról is legyen szó. 
– A kínzás révén történõ informá
ciószerzés illegális és egyszerûen 
rossz dolog – állapítja meg Judith 
Sunderland, a Human Right 
Watch munkatársa.  

Bár az emberjogi szer
vezet felhívása nem említi 
Magyarországot mint negatív 
példát, lapunk annak járt utána, 
hogy mi a véleményük a hazai 
szakértõknek a kínzásról mint 
információszerzési eszközrõl. 

– A történelmi adatok azt bizo
nyítják, hogy bizalmas infor
mációt a hírszerzõ szervezetek 
gyakran csak erõszak alkalma
zásával, pénzzel vagy nõi bájjal 
tudtak megszerezni – mondta 
el lapunknak Nógrádi György 

biztonságpolitikai szakértõ. 
– Nagyon jó dolog a demokrácia, 
és az, hogy a civil szervezetek 
is elmondhatják a véleményüket 
akár a titkosszolgálatokról, de a 
mûködésükbe nem hiszem, hogy 
bele tudnának szólni. Ezeket a 
hírszerzõ szerveket ugyanis a 
kormányok mûködtetik. És bár 
a Human Right Watch európai 
szinten szeretne változtatni a 
kínzással kapcsolatos felfogáson, 
egyúttal az Európai Unió közös
ségen kívüli megítélésén, ez 
azért nem megvalósítható, mert 
az országok még nemzeti érde
keik mentén szervezik, kezelik a 
titkosszolgálataikat. A hozzáállás 
2001. szeptember 1je óta válto

zott nagyot. Európában is van 
olyan állam, amely az Egyesült 
Államokhoz hasonlóan azt az 
elvet vallja, ha polgárai élete 
forog veszélyben, akkor ezt 
megelõzendõ a cél szentesítheti 
az eszközt. 

Magyarország Nógrádi 
György szerint kedvezõbb hely
zetben van. 

– Tudomásom szerint a hazai 
titkosszolgálatok nincsenek 
rászorulva erre a módszerre. 
Nincsenek olyan veszélyeztetõ 
tényezõk, amelyek szükséges
sé tennék, hogy erõszak segít
ségével szerezzenek meg infor
mációt.�
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A Nagy Testvér nem figyel a tranzitra?
A Budapest Airport tranzitterületén mûködõ cégek között információink szerint olyan is van, amelyik off-shore 
tulajdonosi háttérrel bír. – Ha a repülõtéren mûködnek ilyen cégek, azok biztonsági kockázata nem elhanyagol-
ható – mondja lapunknak Sebestyén Gyula szakértõ. – Úgy tudom, hogy a jelenlegi gyakorlat szerint több 
szervezet is ellenõrzi az ott mûködõ vállalkozásokat, a rendõrség és a repülõtéri biztonsági szolgálat is. Az 
off-shore hátterû cégeknél mindenképpen fel kell deríteni a tulajdonosi szerkezetet, egyebek között azt, hogy 
állnak-e kapcsolatban bûnözõkkel, illetve van-e a tulajdonosok kapcsolati rendszerében vagy a beszállítói körben 
gyanús ember vagy társaság. 

Sebestyén hozzátette: az általános gyakorlat szerint minden repülõtéren dolgozó alkalmazottat átvilágítanak, 
azaz C tipusú nemzetbiztonsági vizsgálatnak vetnek alá. Ez magában foglalja például a vagyoni helyzetet és a 
baráti kör ellenõrzését is. – Nagy hibának tartanám, ha nem lenne megfelelõ és átfogó a repülõtéren dolgozó 
cégek nemzetbiztonsági ellenõrzése! 


