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A német újraegyesülés óta eltelt húsz év leglátványosabb kémbotrányában született ítélet 
2013. július 2-án, Stuttgartban. A január óta tartó perben a német ügyészség 137 oldalas, 
nyilvánosságra került vádirata szerint egy Andreas és Heidrun Anschlag néven élő, ere-
detileg orosz házaspárt ítéltek hat és fél, illetve öt és fél év letöltendő szabadságvesztésre.

A párt 2011 októberében tartóztatták le. Az ügyészség azzal vádolta a középosztály-
beli, jómódú, osztrák útlevelet használó, de huszonöt éve Németországban élő házaspárt, 
hogy valójában az orosz polgári kémszervezet, a Külföldi Hírszerzési Szolgálat (Szluzsba 
Vnyesnyej Razvedki, SzVR) ügynökei, akik elsősorban a NATO és az Európai Unió ka-
tonai-biztonságpolitikai terveiről és lépéseiről igyekeztek információkat szerezni. Jelen 
tanulmány célja, hogy az Anschlag-ügy általános értékelése mellett megkíséreljen néhány 
tanulságot megfogalmazni a hazai döntéshozók és a közvélemény számára.

Az „AnschlAg házAspár” megszületése

A nagy port kavaró kémbotrány története a vádirat szerint 1984-ben kezdődött. Az 
egykori szovjet titkosszolgálat, a KGB akkor kezdte el kialakítani a házaspár le-
gitim nyugat-európai tartózkodásának feltételeit. Először a Wildalpen nevű, alig 

ötszáz lelket számláló osztrák falucskában egy, a KGB-nek dolgozó osztrák ügyvéd a 
helyi önkormányzatnál nyilvántartásba vetetett egy Andreas Anschlag nevű, a benyúj-
tott dokumentumok szerint 1959-ben, Argentínában született férfit, akinek (fiktív) szülei 
Csehszlovákiából vándoroltak ki. A regisztrálás sikeres volt: bár az összes irat hamis volt, 
az illetékes osztrák hivatalnoknak fizetett – egyébként nem túl magas, alig háromezer 
schillinges – kenőpénz megtette a hatását.

Nem sokkal később érkezett Ausztriába bizonyos Heidrun Freud is. Ő a már említett 
ügyvéd által benyújtott születési anyakönyvi kivonat szerint a perui Limában született, 
1965-ben, a Német Demokratikus Köztársaságból származó szülőktől. Bár Andreas 
Anschlag és Heidrun Freud hivatalosan csak 1990-ben, Ausztriában házasodott össze, 
a per során valószínűvé vált, hogy már azelőtt házastársak voltak, hogy külön-külön 
Ausztriába érkeztek volna.

Egy német szakértő szerint titkosszolgálati körökben a latin-amerikai szál „klasszi-
kusnak” számít. A házaspár később éppen származásával és vegyes etnikai hátterével 
magyarázta a különös, kelet-európainak tűnő német akcentusát. Hasonlóan régi fogásnak 
számít a „műveleti területen” kötött házasság is.

Andreas Anschlag 1988-ban kapott tartózkodási engedélyt a Német Szövetségi 
Köztársaságban, a felesége két évvel később követte őt. A férfi mérnöki diplomát szerzett, 
és több német autóbeszállító cégnél is dolgozott. (Az SzVR valószínűleg nem engedte, 
hogy a férfi haditechnikai cégeknél próbáljon elhelyezkedni, mert ott alapos vizsgálatnak 
vetették volna alá.) Az asszony háztartásbeliként otthon élt.

A berlini fal leomlása és a Szovjetunió széthullása sem hozott változást az ügynö-
kök életébe: az újonnan megalakult SzVR átvette az egykori KGB-s munkatársakat, 
így Anschlagékat is. A férfi gyakran járt a Konrad Adenauer Alapítvány, a Friedrich 
Naumann Alapítvány és a Clausewitz Társaság nyilvános előadásaira. Főleg EU-s és 
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http://www.welt.de/politik/deutschland/article110072578/Agententhriller-von-historischer-Dimension.html
http://www.spiegel.de/international/world/trial-of-russian-spies-in-germany-strains-diplomatic-relations-a-908975.html
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NATO-s témakörökhöz kapcsolódó rendezvényeken vett részt, ahol magas rangú német 
tisztviselőkkel kereste a kapcsolatot. Anschlag javasolta is az SzVR-nek, hogy az így 
szerzett ismerősei közül néhányat próbáljanak meg beszervezni; az azonban nem ismert, 
hogy értek-e el sikereket ezen a téren.

A következő két évtizedben a férfi munkahelyváltásai miatt a házaspár többször is 
költözött. A kilencvenes évek elején született lányuk semmit sem tudott szülei valódi 
identitásáról vagy munkájáról. Utolsó németországi lakhelyükre, a Marburg melletti 
Michelbachba 2010-ben költöztek. A szomszédok teljesen átlagos, barátságos, feltűnés-
mentes családnak írták le Anschlagékat.

A hollAnd csAtornA

Az Anschlag házaspár 2008 előtti tevékenységéről alig van konkrét információ, 
mivel a házkutatás során lefoglalt adatok csak a 2009–2011 közötti időszakra, 
tehát a letartóztatásuk előtti utolsó évekre terjednek ki. Mindenesetre az a tény, 

hogy az SzVR ilyen hosszú időn keresztül „működtette” a házaspárt, azt mutatja, hogy 
biztosan nem voltak eredménytelenek a német újraegyesítés óta eltelt közel két évtizedben.

Legnagyobb sikerüket 2009-ben érték el, amikor kapcsolatba kerültek Raymond 
Valentino Poeteray holland diplomatával. A holland külügyminisztériumban dolgozó 
férfi kórosan játékfüggő volt, úszott az adósságban, felesége pedig súlyos betegséggel 
küzdött. Így amikor az orosz hírszerzők bizalmas információkért cserébe pénzt ajánlottak 
neki, nem ütköztek ellenállásba.

Andreas Anschlag két éven keresztül vásárolt információkat Poeteray-tól, s összesen 
körülbelül 72.000 (orosz források szerint 90.000) eurót fizetett a férfinak. Elsősorban a 
NATO-ról, az EU kül- és biztonságpolitikájáról, a líbiai polgárháborúról, illetve a ko-
szovói helyzetről és az ottani nyugati tervekről, valamint a békefenntartó műveletekben 
való holland részvételről igyekezett információkat szerezni. A diplomata az évek során 
nemcsak több száz dokumentumot adott át az orosz hírszerzőnek, de saját elemzéseket is 
készített az Anschlag által megadott témákról, valamint igen személyes információkat 
közölt legalább hét kollégájáról is, amivel potenciális célponttá tette őket az SzVR számá-
ra. Anschlag havonta egyszer elutazott Hágába, ahol személyesen találkozott Poeteray-val. 
Hogy a gyakori utazásokat legitimálja németországi kapcsolatai előtt, lakhelyétől 350 ki-
lométerre vállalt munkát, így a szomszédok megszokták, hogy gyakran van távol.

Az Anschlag házaspár és Moszkva közötti kommunikáció rövidhullámon és műholdas 
telefonon keresztül zajlott. Az írásos anyagokat eleinte magányos fáknál, fakereszteknél, 
jellegzetes szikláknál elrejtett konténerekben helyezték el, s azokat a bonni orosz konzu-
látuson dolgozó titkosszolgálati alkalmazottak szedték össze. Az is előfordult, hogy adott 
YouTube-videók alatti – rejtjeles – kommenteken keresztül történt a kommunikáció. Az 
utóbbi időkben azonban már egy – a per során egyébként komoly nemzetközi figyelmet 
kapó – igen modern, műholdas eszközt használtak.

http://en.rian.ru/russia/20130702/182000986.html
http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/23/dutch-diplomat-jailed-nato-documents-russia
http://www.guardian.co.uk/world/2013/apr/23/dutch-diplomat-jailed-nato-documents-russia
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A bukás

Poeteray nem viselt különösebben jelentős beosztást a holland külügyminisztéri-
umban, így az illetékes holland szerveknek nem tűnt fel sem anyagi helyzetének 
hirtelen javulása, sem pedig az új német kapcsolata. A hírek szerint a német 

elhárítás először 2011 augusztusában szerzett értesülést – egy baráti kelet-európai 
titkosszolgálattól – Anschlagék tevékenységével kapcsolatban.

Nem sokkal később Washington is adott át bizonyos információkat. 2010 júniusában 
az Egyesült Államokban tíz orosz ügynököt tartóztattak le egyidejűleg. Ez volt a nagy 
figyelmet kiváltó „Chapman-ügy”. Úgy tűnik, hogy annak felgöngyölítése során találtak 
olyan szálakat, amelyek az Anschlag házaspárhoz vezettek.

A német elhárítás attól kezdve alapos megfigyelés alatt tartotta a házaspárt, amiről 
azonban az SzVR is értesült. Moszkvában valószínűleg kissé alábecsülték a nyugati reak-
ciókat, és úgy számoltak, hogy van idő Anschlagék feltűnésmentes hazajuttatására, amit 
2012 elején akartak megvalósítani. A férfi felmondott a munkahelyén, és a házuk bérle-
ti szerződését sem újították meg. Ám mielőtt távozni tudtak volna, 2011 októberében a 
GSG-9 terrorelhárító alakulata letartóztatta őket. Nem sokkal később, 2012 márciusában 
a holland rendőrség Poeteray-t is őrizetbe vette.

Ám az ügy akkor még nem kapott nyilvánosságot – nem véletlenül. A berlini orosz 
nagykövetnek a német kormány 2012 márciusában ajánlatot tett a házaspár kicserélésé-
re. Moszkvában ugyanis két orosz állampolgárságú ügynök ül börtönben, akik ugyan 
nem a német, hanem egy szövetséges titkosszolgálatnak dolgoztak, de munkájukból 
Berlin is profitált. Orosz hírek szerint a kérdés szóba került a legutóbbi Putyin–Merkel-
találkozón is.

Az orosz oldal azonban akkor nem reagált a javaslatra. „Az oroszok egy millimétert 
sem engedtek” – mondta a 2012-es ügynökcseréről folyó tárgyalásokról egy német részt-
vevő. Így aztán 2012 szeptemberében a német ügyészség vádat emelt Anschlagék ellen; a 
per pedig 2013 januárjában kezdődött. Anschlagék ügyvédje kijelentette, hogy a házaspár 
nem fog vallomást tenni, és a valódi kilétét sem fedi fel. Orosz források szerint az igazi 
nevük talán Alekszandr és Olga Roszt. Az ítéletet 2013. július 2-án hirdették ki: a férfit 
hat és fél, a nőt öt és fél év szabadságvesztésre ítélték.

Ami a csere kezdeti elmaradását illeti, Moszkva feltehetően arra várt, hogy kiderül-
jön, ténylegesen milyen súlyos büntetésre ítélik a házaspárt. Emellett az SzVR számára 
fontos információkkal szolgálhatott a végig nyilvánosan zajló tárgyalás is, hiszen abból 
kiderülhetett, hogy mit és hogyan tudott meg a német elhárítás. Azt követően viszont, 
hogy a perben ítélet született, rögtön változott az orosz álláspont, és a Kommerszant tudó-
sítása szerint Moszkva immár kész a fogolycserére. Ahogy egy orosz forrás fogalmazott 
a lapnak: „Ki fogjuk hozni a mieinket.” Jelen elemzés lezárása idején azonban még nem 
tudni biztosan, hogyan és mikor kerül majd sor a cserére.

http://regnum.ru/news/1678759.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-23145426
http://www.kommersant.ru/doc/2234045
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értékelés és lehetséges mAgyAr szempontok

A német elhárítás egyébként – a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung informá-
ciói szerint – azzal számol, hogy további orosz ügynökök (esetleg párok) dolgoznak 
Németországban, mert egy bizonyos „sűrűség” nélkül nincs sok haszna az ehhez 

hasonló tevékenységnek. A német–orosz kapcsolatok számára az eset komoly megterhe-
lést jelent, különösen a két ország titkosszolgálati együttműködése szenvedheti meg az 
ügy miatti bizalomvesztést. „Meg kell állapítanunk, hogy az oroszok továbbra is bevetnek 
minden hidegháborús módszert” – nyilatkozta egy német forrás. Németországban jelen-
leg mintegy 400 orosz élvez diplomáciai védettséget, becslések szerint minden harmadik 
hírszerzéssel is foglalkozik. „Az oroszok ebből a szempontból nagyon gátlástalanok” – 
mondta a Die Weltnek egy szakértő.

A diplomáciai mentességgel Németországban dolgozó oroszok mellett további kér-
dés a szolgálati útlevéllel Európába utazó orosz állampolgárok ügye. Ez utóbbi integráns 
része az EU és Oroszország között a vízummentességről, illetve vízumliberalizációról 
folyó vitáknak. Oroszország ragaszkodik ahhoz, hogy a szolgálati útlevéllel utazó orosz 
állampolgároknak ne legyen szükségük schengeni vízumra. Álláspontjukat 2013 márciu-
sában Németország támogatta – annak ellenére is, hogy több tízezer szolgálati útlevélről 
lehet szó, a vízummentesség pedig nagyon megnehezítené a hírszerzést (is) folytató orosz 
állampolgárok kiszűrését. Számos EU-tagállam viszont a vízumliberalizációt a technikai 
feltételek – jelenleg erősen hiányos – teljesítéséhez köti, valamint többen ellenzik azt is, 
hogy Oroszország pozitív megkülönböztetést élvezzen a Keleti Partnerség olyan kiemelt 
államaihoz képest, mint Ukrajna vagy Moldova. Az Anschlag-ügy fényében azonban 
egyáltalán nem zárható ki, hogy Németország eddigi megengedő álláspontja az orosz 
szolgálati útlevelek kérdésében keményebbé válik majd.

Az Anschlag-üggyel kapcsolatosan figyelmet érdemel néhány olyan momentum a két 
elfogott orosz hírszerző tevékenységéről, amely hazánk számára is releváns lehet. Az első 
és talán leglényegesebb, hogy milyen információk voltak fontosak az Anschlag házas-
párnak. Az eddig megjelent hírek szerint elsősorban nem a német vagy éppen a holland 
belpolitika, esetleg gazdasági kapcsolatok iránt érdeklődtek, hanem NATO-s és uniós 
információk megszerzésére törekedtek, azon belül is főleg a két szervezet katonai poten-
ciálját és tevékenységét közvetlenül érintő kérdésekre fókuszálva.

A NATO-s szál kapcsán érdemes észrevenni azt a jellegzetességet, hogy egy saját 
katonai potenciálját tekintve csekély jelentőségű NATO-tagország diplomatája is lehet a 
szervezet iránt érdeklődő orosz hírszerzők célpontja. Az Anschlag-ügyben ez egy holland 
diplomata volt, de lehetne példát mondani belga és brit esetekre is. Hasonló helyzetből 
alakult ki a hidegháború utáni időszak egyik ismert – az Anschlag-ügy előtt a legna-
gyobbnak tartott – kémbotránya is: az észt Hermann Simm ügye. Őt 2008-ban, több 
évtizedes Oroszországnak végzett tevékenység után sikerült elfogni. A Simm-ügyet az 
illetékesek a NATO legsúlyosabb biztonsági kudarcának nevezték.

http://www.faz.net/aktuell/prozess-um-russisches-agentenpaar-die-maulwuerfe-im-deutschen-garten-12022971.html
http://www.faz.net/aktuell/prozess-um-russisches-agentenpaar-die-maulwuerfe-im-deutschen-garten-12022971.html
http://www.welt.de/politik/deutschland/article112736562/Die-Russen-sind-da-sehr-dreist.html
http://www.ecfr.eu/scorecard/2013/russia/14
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A fentieket másképp megfogalmazva: a viszonylag alacsony saját katonai potenciál 
nem jelent egyben védettséget is a különféle orosz titkosszolgálati kísérletektől. Hamis 
tehát az az érvelés, hogy „ugyan, ki érdeklődne az ilyen jelentéktelen haderők iránt”, 
mint például a holland, az észt vagy éppen a magyar. Az érdeklődés ugyanis nem a saját 
haderőnek, hanem az észak-atlanti, illetve uniós tagságnak és az abból adódó információs 
hozzáférési lehetőségeknek szól.

Amint az egy korábbi MKI-gyorselemzésben is szerepelt, Oroszország a mai napig ha 
nem is ellenséges, de legalábbis fenyegető tényezőként tekint a NATO-ra. A 2010-es orosz 
katonai doktrína elkülöníti a katonai veszély és a katonai fenyegetés fogalmát: veszélyt 
(opasznoszty) olyan „potenciálok” jelentenek, amelyek bizonyos körülmények között 
közvetlen katonai fenyegetéssé (ugroza) válhatnak. Azaz a NATO a doktrína szerint fe-
nyegetést nem jelent Moszkva számára, azonban az első helyen szerepel az Oroszországi 
Föderációra leselkedő katonai veszélyforrások között. Ennek értelmében orosz szem-
pontból nemcsak teljesen érthető, hanem egyenesen szükséges is, hogy Oroszország a 
NATO-val és nyilván annak tagállamaival kapcsolatban hatékony hírszerzési tevékeny-
ségre törekedjen – csakúgy, mint tette azt a Szovjetunió.

Érdekes aspektusa az ügynek az is, hogy bár az Anschlag házaspár Németországban 
lakott és dolgozott, a legfontosabb (ismertté vált) információforrásuk, a játékfüggő 
diplomata, nem német, hanem holland illetőségű volt. Látható tehát, hogy az Európai 
Unión belüli szabad mozgás keretei között már egyáltalán nem szükségszerű, hogy egy 
adott országban működő külföldi hírszerző tevékenysége is csak arra az országra kor-
látozódjon. Valószínűleg lényegében bárhol lehetnek beszervezett kapcsolatai, ahol a 
rendszeres találkozás nem ütközik áthidalhatatlan földrajzi nehézségekbe. Anschlagék 
és Poeteray 2009 és 2011 között húsz-harminc alkalommal találkoztak, ami nagyjából 
havi rendszerességű személyes kapcsolatot jelenthetett. A Németország nyugati részén 
levő település és Hollandia közti csekély földrajzi távolság – a megfelelő háttértörténettel 
együtt – ezt minden gond nélkül lehetővé tette.

Az orosz titkosszolgálatok szempontjából logikus is, hogy nem a nagy, erős és ebből 
adódóan kiterjedt elhárító mechanizmusokkal rendelkező NATO-tagországok védelmén 
próbálnak elsősorban rést találni. Ehelyett a kisebb, gyengébb, adott esetben rosszabbul 
fizetett és gyengébben ellenőrzött tagállamok tisztviselőit próbálják becserkészni, hiszen 
a szervezeten belül megosztott információkhoz rajtuk keresztül is hozzá tudnak férni. 
Ebbe a logikába illik mind Hermann Simm, mind Poteray ügye. Az Anschlag-ügynek ez 
az aspektusa hazánk számára sem tanulságok nélkül való.

http://www.hiia.hu/pub/displ.asp?id=HVPOQH

