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Bár a bukaresti sajtó évek óta 
tényként ír egyes vállalatok és a 
Román Hírszerző Szolgálat (SRI) 
kapcsolatáról, bírósági döntés 
eddig nem igazolta a titkosszol-
gálatok üzleti szerepvállalását. 
A politikusok óvatosan fogal-
maznak a kérdésben, egyes 
elemzők szerint ugyanakkor a 
fedett cégek körüli botrányok 
a szolgálatok belső harcának 
jegyében zajlanak.

 » PATAKY ISTVÁN

A bukaresti bíróság nemrég fel-
oszlatta a gyógyászati termé-
keket forgalmazó, Cipruson 

bejegyzett Hexi Pharma román vál-
lalatot, amelyre hatszázezer eurós 
bírságot is kirótt, és börtönbünte-
tésre ítélte a cég vezetőit. A társaság 
informális kapcsolatrendszere révén 
a romániai kórházak és egészség-
ügyi intézmények majdnem kizáró-
lagos szállítója volt tizennégy éve. 
A 2016-ban ötmillió eurós forgalmat 
lebonyolító cég hamisított, hígított 
fertőtlenítőszerei miatt több ápolt 
meghalt, de más, a piaci ár többszö-
röséért eladott terméke is káros volt 
az egészségre – foglalta össze Bara-

bás T. János elemző a Hexi Pharma 
dicstelen történetét.

Tábornokok, strómanok
A budapesti Külügyi és Külgazdasági 
Intézet kolozsvári származású vezető 
kutatója arra emlékeztetett, hogy ok-
nyomozó újságírók kiderítették: a cég 
központja a polgári titkosszolgálat 
egyik bukaresti ingatlanjában műkö-
dött, a SRI blok kolta a rendőrségen, 
valamint a bíróságokon a cég ellen 
tett feljelentéseket (nem adott át in-
formációt a társaságról az ügyészsé-
geknek, bíróságoknak), ugyanakkor 
a vállalat vidéki megbízottjai között 
egykori, illetve aktív SRI-tisztek vol-
tak. Barabás T. János lapunknak 
elmondta, a cégvezetők csupán stró-
ma nok, a kulisszák mögötti tulajdo-
nos a legfontosabb román titkosszol-
gálat egy tábornoki csoportja, amely 
jelenleg politikai-hatalmi küzdelmet 
folytat a kormánnyal. Ezért is kerül-
hettek ki a kormánypárti sajtóba ada-
tok az ügyről – tette hozzá az elem-
ző. „A SRI ezen csoportja képes volt 
országos szinten megszervezni, és 

a kórházakra kényszeríteni egy ke-
reskedelmi gyártóhálózatot anélkül, 
hogy Romániában be lettek volna je-
gyezve hivatalosan. Az eset arra de-
rít fényt, hogy Románia bűnszövet-
kezetként működő érdekcsoportok 
által fogva tartott állam, amely nem 
fog tudni az európai elvárásoknak 
megfelelően modernizálódni” – véli 
Barabás T. János.

Mesék, legendák?
Csoma Botond, a bukaresti parla-
ment titkosszolgálatokat felügyelő 
bizottságának tagja szerint a román 
hírszerzés üzleti tevékenységével, 
fedett cégeivel kapcsolatban nagyon 
sok legenda kering. Mint az RMDSZ-
es képviselő lapunknak elmondta, az 
illetékes parlamenti bizottság ülésén 
meghallgatott Eduard Hellvig, a Ro-
mán Hírszerző Szolgálat (SRI) elnö-
ke  (portrénkon) mesének nevezte a 
háttércégek létét. „Természetesen a 
SRI vezetőjének állítását nehéz leel-
lenőrizni. Kizárni nem tudom, hogy a 
titkosszolgálatok bizonyos szálakon 
kapcsolódnak a gazdasági élethez, 

NOHA A SRI-VEZÉR SZERINT MESE A TITKOSSZOLGÁK ÜZLETELÉSE, A HEXI PHARMA CÉG KÖRÜLI BOTRÁNYA MÁST JELEZ

Fedett cégekkel háborúzó hírszerzők?

Tisztázatlan üzletek. A fertőtlenítőbotrányba belebukott Hexi Pharmát ezer szál fűzi a szolgálatokhoz
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de jelenleg csak a hírszerzési igaz-
gató azon jegyzőkönyvbe vett vála-
szára tudok hivatkozni, amelyet a 
kérdésemre adott. Ennek értelmé-
ben a SRI-nek nincs cége, s tulaj-
donrésze sincs más vállalatban” – 
fogalmazott a kolozsvári politikus. 
Arra a kérdésünkre, hogy mennyire 
tartja reálisnak a titkosszolgálatok 
különböző csoportjai közötti har-
cokat, Csoma Botond csak annyit 
mondott: elképzelhetőnek tartja 
azokat.

Külön kórház, belső posta
A jelenleg zajló költségvetési vita 
kapcsán aziránt érdeklődtünk az 
RMDSZ képviselőjénél, támogat-
na-e a magyar formáció egy olyan, a 
kormányzó Szociáldemokrata Párt 
(PSD) részéről érkező javaslatot, 
amely a SRI büdzséjének csökken-
tését szorgalmazná, ahogyan azt 
Liviu Dragnea PSD-elnök felvetette. 
Csoma Botond elmondta, ő maga 
is túl nagynak tartja a titkosszol-
gálatok költségvetését, hiszen ez a 
büdzsé arányosan véve magasabb, 
mint a francia vagy német szolgála-
toké. „Amikor ez a kérdés korábban 
felmerült, a hírszerzési oldalról arra 
hivatkoztak, hogy ők nyugati társa-
iknál több tevékenységet végeznek, 
például külön kórházat vagy titkos 
küldeményeket szállító belső pos-
tát is működtetnek. De ez nyilván 
nem reális magyarázat az összeg-
re” – hangsúlyozta a politikus, aki 
ugyanakkor csupán politikai nyilat-
kozatoknak nevezte a csökkentés-
re vonatkozó javaslatokat. Csoma 
Botond közölte, a SRI átcsoporto-
sított pénzéből gyerekek számára 
ingyenes D-vitamint biztosító Drag-
nea-féle felvetést nevetségesnek 
tartja, a politikus szerint egy komoly 
elemzésre van szükség, s annak kö-
vetkezményeként kell döntéseket 
hozni a túlméretezett titkosszolgá-
lati költségvetéssel kapcsolatban.

 » Csoma 
Botond szerint a 
SRI vezetőjének 
állítását nehéz 
leellenőrizni. 
Kizárni nem 
tudja, hogy a tit-
kosszolgálatok 
bizonyos szála-
kon kapcsolód-
nak a gazdasági 
élethez.

 » KRAJNIK-NAGY KÁROLY

Az iráni iszlám forradalom 1979-es 
győzelme a szovjet érdekeket két-

szeresen is veszélyeztette. A Kreml urai 
joggal tartottak attól, hogy az iszlám a 
közép-ázsiai szovjet tagköztársaságok-
ban is aktivizálódik, Afganisztánban 
pedig megdöntheti az alighogy hata-
lomra került szovjetbarát kormányt. 
Amely nemcsak a törzsi viszonyok 
között megrekedt muzulmán társada-
lommal, de saját erőinek belső meg-
osztottságával is képtelen volt eredmé-
nyesen megküzdeni. Az egymással is 
rivalizáló marxista erők belső puccsa 
után, 1979 karácsonyára a szovjet had-
sereg nagy erőkkel bevonult az Ázsia 
szívében fekvő országba, és egy újabb, 
immár harmadik bábkormányt állított 
fel. A szovjet tábornokok gyors győ-
zelemre számítottak, ehelyett hosszú 
évek elkeseredett, kegyetlen gerillahá-
borúja következett. A helyi ellenállók, 
a mudzsahedinek sorait az egész arab 
világból odasereglett iszlám radiká-

lisok erősítették, ekkoriban fészkelte 
be oda magát az Oszama bin Laden 
vezette al-Kaida mozgalom is. Pénz-
ügyileg Szaúd-Arábia és a gazdag arab 
emírségek támogatták a mudzsahedi-
neket, fegyverekkel pedig az Egyesült 
Államok. A szovjet csapatoknak csak 
a nagyobb városokat és a főbb útvona-
lakat sikerült ellenőrzésük alatt tarta-
niuk, az ország nagy része a felkelők 
kezén maradt.

A béketapogatózások Mihail Gor-
bacsov szovjet főtitkár 1985-ös hata-
lomra kerülése után kezdődtek el, de 
a szovjet csapatok kivonulására csak 
három év múltán született egyezmény. 
Az utolsó szovjet katona éppen har-
minc esztendővel ezelőtt, 1989. feb-
ruár 15-én távozott a béke nyugalmát 
napjainkig sem találó országból. Az 
afganisztáni kivonuláskor még sen-
ki sem sejtette, hogy ugyanabban az 
esztendőben Kelet-Európában is rend-
szerváltás következhet be, a térség 
országai pedig kiszabadulnak a négy 
évtizedes szovjet hegemónia alól.

Harminc éve fejeződött be a Szovjetunió „Vietnamja”

Három évtizeddel ezelőtt hagyta el az utolsó szovjet katona az ázsiai országot




