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A Szekuritáté hosszú árnya Románián

A román titkosszolgálatok a volt kommunista elit politikai és gazdasági túlélésének eszközei

A román titkosszolgálatok a 
volt kommunista elit politi-
kai és gazdasági túlélésének 
eszközei voltak – derül ki a 
Balkan Insight regionális por-
tál elemzéséből. A lapunknak 
nyilatkozó szakértő szerint a 
szolgálatok domináns szerepe 
hosszú távon megmarad, mivel 
a korrupció elleni küzdelmet is 
ők irányítják.

 » PATAKY ISTVÁN

H arminc évvel a romániai for-
radalom után a kommunista 
rendszer hírhedt titkosszolgá-

latának örökösei továbbra is érint-
hetetlenek és elszámoltathatatlanok, 
ők az ország elhúzódó átalakulásá-
nak vitathatatlan győztesei – indítja 
hosszú tanulmányát Paul Hockenos 
a Balkan Insight tekintélyes elemző 
portálon. „Ma kilenc biztonsági szol-
gálat működik a Szekuritáté örökö-
seként a romániai színfalak mögött, 
olykor nyíltan a politika manipulá-
lása, illetve a szolgálatok munkatár-
sainak meggazdagodása céljából. 
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) 
költségvetése nagyobb mint a hason-
ló németországi szolgálaté, s közel 
két és félszerese a hollandénál” – áll 
az írásban. Alina Mungiu-Pippidi 
román civil aktivista a portálnak 
nyilatkozva kijelentette: a titkos-
szolgálatok ilyen befolyása torzítja 
a demokráciát. Szerinte már régóta 
elegendő bizonyíték gyűlt össze arra, 
hogy Romániában működik a mély-
állam, s annak gyökerei az egykori 
titkosszolgálatokig nyúlnak vissza. 
„Az 1991-es nemzetbiztonsági törvé-
nyek, amelyeket többnyire az érintet-
tek írtak, elszámolhatatlanná tették 
a szolgálatokat, és zöld jelzést adtak 
gazdasági birodalmaiknak. A kor-
rupcióellenes kampányok hatalmat 
adtak nekik a bírák és politikusok 
ellenőrzésére. De őket gyakorlatilag 
senki nem ellenőrzi” – fogalmazott 
Mungiu-Pippidi.

A cikkben megszólal Mădălin Ho-
dor történész, a Szekuritáté Irattárát 
Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) tu-
dományos kutatója is. Kifejti: a forra-
dalomkor az új hatalom úgy számolja 

fel a Szekuritátét, hogy felmentést 
ad annak korábban elkövetett bűn-
cselekményei alól. „A Szekuritáté 
szervezeti felépítésének megfelelően 
hoznak létre kilenc különálló egysé-
get. Az új szolgálatok munkatársai és 
irányítói gyakorlatilag ugyanazok vol-
tak, mint a régi Szekuritátéé. Az ide-
iglenes politikai vezetés azzal érvelt, 
hogy a demokratikus Romániának 
nemcsak hírszerzésre, hanem fedett 
félkatonai műveletekre is szüksége 
van a keleti szovjet, a nyugati magyar, 
de az ország közepén élő irredenta 
magyar kisebbség miatt is. Az érveket 
tehát a Ceaușescu-féle propagandá-
ból emelték át” – mondta a történész 
végzettségű Hodor.

Az 1990-es évek során a Szekuritá-
té utódai, a SRI, a Külföldi Hírszerző 
Szolgálat (SIE) és a többi hasonló 
szervezet széles körű erőforrásai-
kat és biztonsági monopóliumukat 
kihasználva oligarchákká váltak, 
és kartelleket alkottak a posztkom-
munista gazdaságban. Zsarolni tud-
ták a kompromittált politikusokat, 
a médiában dolgozókat, a bírákat. 
A posztkommunista Romániában 

ugyanis szinte mindenkinek volt 
rejtegetnivalója – olvasható a cikk-
ben. Lavinia Stan és Marian Zulean 
kutatói munkájuk alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy a le-
véltári aktákhoz és egyéb bennfen-
tes információkhoz való hozzáfé-
rés milliárdos pályázatokat, priva-
tizációs ügyleteket eredményezett 
a szolgálatokban tevékenykedők 
számára.

Barabás T. János, a budapesti 
Külgazdasági és Külpolitikai Intézet 
vezető elemzője a Krónika megke-
resésére elmondta: a Balkan Insight 
tanulmányának fő megállapításai 
szerint a román titkosszolgálatok 
a volt kommunista elit politikai és 
gazdasági túlélésének eszközei vol-
tak, felelősek a torz romániai mo-
dernizációért, politikai hatalmuk, 
befolyásuk döntő jelentőségű volt 
az elmúlt évtizedekben. „A szolgá-
latok domináns szerepe hosszú tá-
von megmarad, hiszen a korrupció 
elleni küzdelmet is ők irányítják – 
nyugati támogatással” – véli a szak-
értő, utalva az írás megállapításaira, 
adataira. 

 » Az 1991-es 
nemzetbizton-
sági törvények, 
amelyeket 
többnyire az 
érintettek írtak, 
elszámolhatat-
lanná tették a 
szolgálatokat, 
és zöld jelzést 
adtak gazdasági 
birodalmaiknak.
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 » KRÓNIKA

Hamarosan indul a kifi zetés a Szü-
lőföldön magyarul 2019/2020-as 

évi program keretében benyújtott 
igénylések után – tájékoztatta a 
Krónikát a program koordinátora. 
Ady-Kovács-Ferenczi Noémi emlé-
keztetett, a kései leadási dátumra 
való tekintettel két részre osztva 
kerülnek/kerültek jóváhagyásra az 
igénylések. Jelen pillanatban az első 
körben jóváhagyottak számára törté-
nik a kifi zetés. Első körben mintegy 
48 374 szülőt fognak nemsokára ér-
tesíteni levélben.

A programkoordinátor az értesítő le-
velek kapcsán arra kéri az érintetteket, 
hogy fi gyelmesen olvassa el az értesí-
tőt. Ez tartalmazza az átutalás dátu-
mát és a teendőket, amennyiben va-
lami probléma van a bankszámlával. 
Előfordul ugyanis, hogy adatot kell 
frissíteni, vagy dokumentumokat kell 
aláírni, esetleg bezárt számlát szüksé-
ges újranyitni a bankban; mindezen 
esetekre a levélben hívják fel a fi gyel-
met. Megtudtuk, a kifi zetések február 
19-én kezdődnek, és március 26-ig 
tartanak, minden pénteken várható 
ezen intervallumban. Az előző évhez 
hasonlóan nem ábécésorrendben tör-

ténik a kifi zetés. A magyar állam által 
biztosított oktatás-nevelési támogatás 
összege egy gyermek után 300 lej, a 
hallgatói támogatás 40 lej.

A programkoordinátor egyúttal to-
vábbította a számlákat kezelő OTP 
Bank kérését. Arra kérik a szülőket, 
hogy a járványhelyzetre való tekintet-
tel csak akkor menjenek be a pénzinté-
zetbe érdeklődni, vagy pénzt felvenni, 
amennyiben ez feltétlenül szükséges, 
avagy ha konkrétan felszólítást kap-
nak arra. Azt tanácsolják, hogy igye-
kezzenek inkább online, telefonon 
érdeklődni, és a pénzt automatánál 
felvenni, vagy kártyáról használni.

Indul az oktatási-nevelési támogatás utalása a számlákra

 » A kifi zetések 
február 19-én 
kezdődnek, és 
március 26-ig 
tartanak, minden 
pénteken várható 
ezen intervallum-
ban. 

 » RÖVIDEN

Marosvásárhely: szemétdíj
részletekben is
Módosította a nagy port kavart 
köztisztasági díj befi zetésének 
módját tegnapi rendkívüli ülésén 
a marosvásárhelyi képviselő-tes-
tület, kedvezményeket biztosítva 
a nagycsaládosoknak, továbbá 
felmentve az illeték törlesztésé-
nek kötelezettsége alól a fogya-
tékkal élőket. A megyeszékhelyen 
januártól nem a laktársulásoknál 
kell befi zetni havonta a szemé-
telszállítási díjat, hanem a helyi 
adókkal és illetékekkel együtt 
a városháza pénztárainál kell 
törleszteni. Ez számos elégedet-
lenséget szült városszerte, mert 
azt jelentette, hogy két részletben 
kell kifi zetni egy nagyobb ösz-
szeget, személyenként csaknem 
évi 142,44 lejt. Három RMDSZ-
es tanácsos módosító javaslata 
nyomán a díjat négy részletben 
is ki lehet fi zetni évente: márci-
us, június és szeptember utolsó 
napjáig, illetve december 15-ig. 
Elfogadta a tanács azt az előter-
jesztést is, hogy a súlyos fogyaté-
kossággal élők, valamint az I-es 
rokkantsági fokozatba sorolt sze-
mélyek mentesüljenek a díj befi -
zetése alól. Ugyanakkor azoknak 
a családoknak, ahol három vagy 
annál több kiskorú van, csak két 
gyermek után kell hulladékelszál-
lítási díjat fi zetniük.

Felmelegedés után 
kemény fagyok
Országszerte szokatlanul meleg 
lesz a következő napokban, feb-
ruár 11-e után azonban fokozatos 
lehűlés kezdődik – derül ki az 
Országos Meteorológiai Szolgálat 
(ANM) két hétre szóló előrejelzé-
séből. A Bánságban és a Körösök 
vidékén a sokévi átlagnál jóval 
enyhébb idő lesz a következő na-
pokban: nappal 12–14 Celsius-fo-
kot is mérhet a hőmérő, és éjszaka 
sem lesz kevesebb 3 foknál. Pén-
tekre virradóra azonban fokozatos 
lehűlés várható, február 12-e és 
17-e között nappal is mínusz 2 és 
mínusz 6 fok közötti maximumok-
ra számíthatunk, éjszakánként 
pedig akár mínusz 10–12 fok is 
lehet. A fagyos periódust felmele-
gedés váltja február 18-ától, ami-
kor a hőértékek a sokévi átlagnak 
megfelelően alakulnak majd, 2–4 
fokos nappali maximumokkal 
és mínusz 6–7 fokos éjszakai 
minimumokkal. Erdélyben szintén 
langyos idővel indul a hét, nappal 
11–12 fokot, hajnalonként 1–4 
fokot mutatnak majd a hőmérők. 
Február 12-e és 21-e között beáll 
a fagyos idő, nappal mínusz 8 
és 0 Celsius-fok között alakul a 
hőmérséklet, és nagyon hideg 
éjszakákra kell felkészülnünk: 
helyenként mínusz 15 fok is lehet 
pirkadat előtt. A kéthetes időszak 
utolsó napjaiban némi enyhülés 
várható; csapadék február 8-a és 
11-e között valószínűbb. A hegy-
vidékeken február 11-éig enyhe, 
4–6 fokos nappali és mínusz 2–0 
fokos éjszakai értékeket jósolnak a 
meteorológusok. Február 12-én itt 
is hirtelen lehűlés következik be, 
nappal mínusz 12-14, éjszakánként 
mínusz 16–20 fok is lehet. 17-e 
után számíthatunk lassú felmele-
gedésre.




