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2 “The USA: Below the radar - Secret flights to torture and ‘disappearance'” (Az USA: a radar alatt – titkos repülőjáratok 
kínzások és “eltűnések” végett), AI Index, 2006. április 5., AMR 51/051/2006; 
http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006

1 www.timesonline.co.uk/article.

BEVEZETÉS1.

A CIA az úgynevezett rendkívüli kiadatások (extraordinary renditions) összefüggésében 
gyakran vett igénybe magántársaságokat vagy különjárat-szolgáltatókat repülőgépek bérlése 
végett. A polgári légi közlekedésnek köszönhetően olyan helyekre is el lehet jutni, ahol a 
katonai repülőgépek föltűnése gyanút keltene, és a CIA ugyancsak a polgári légi 
közlekedésnek köszönhetően el tudja kerülni az érintett államokkal szembeni, a kormányzati 
vagy katonai járatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét.

E társaságok többségét úgynevezett fedőcégek alkotják: ezek csak papíron léteznek (pl. csak a 
postafiókjuk ismert), vagy egyetlen alkalmazottjuk van csak (többnyire egy ügyvéd). A 
birtokukban lévő néhány repülőgép rendszeresen adásvételi ügyletek tárgyát képezi. Az egyes 
ügyletek után a gépeket újralajstromoztatják, hogy eltüntessék a nyomaikat.

Jól példázza a fedőcégek ilyenfajta praktikáit a Premier Executive története. Ez a vállalat egy 
Washingtonon kívüli postafiókcímen van bejegyezve; két repülőgép, egy Gulfstream V-ös és 
egy Boeing 737-es volt a birtokában, és a CIA ezeket használta a rendkívüli kiadatások 
végrehajtására. Mindkét gép a Steven Express nevű, szintén fedőcég tulajdonát képezte. Ez 
olyan Tennessee állambeli címen van bejegyezve, amelyhez semmiféle irodaépület nem tartozik. 
A Steven Expresst egy ügyvéd az ugyancsak fedőcég Devon Holding nevében fölvásárolta. 
Történetesen ő volt a Devon Holding egyetlen egy képviselője és alkalmazottja. Az ilyen jelleg
ű praktikák segítségével a CIA által használt gépek nyomai eltűntethetők, és így nehéz 
felkutatni a gépekkel összefüggő esetleges jogsértő tevékenységeket.

Ez történt például 2004 novemberében, amikor a The Sunday Times1 hírül adta, hogy az USA 
bérbe vett egy Gulfstream V-ös sugárhajtású repülőgépet, hogy fogva tartottakat szállítson 
Guantanamóra és egyéb amerikai katonai bázisokra. Két nap sem tellett belé, a Premier 
Executive túladott a gépen, és a Bayard Foreign Marketing nevű, szintén fedőcégnek adta 
el. Az ügyvezető nevét, Leonard Bayardot eddig egyetlen állami nyilvántartásban sem lelték 
föl.
A másik gépet, egy Boeing 737-est a Keeler and Tate Management nevű, úgyszintén iroda 
és honlap nélküli fedőcég vásárolta meg, és ezután ez a Boeing 737-es képezte a cég egyetlen 
tulajdonát. Ugyanakkor a Premier Executive-nak 2005 óta nyoma veszett.2

A CIA használta fedőcégek valóságos székhellyel és alkalmazottakkal rendelkező egyéb 
cégekre (azaz működő vállalatokra) támaszkodnak. Ezek a cégek azt a megbízatást kapják, 
hogy a fedőcégek mögé álljanak, illetve lássák el a CIA által igénybe vett gépeket az összes 
szükséges logisztikával (pilóták, étellel-itallal, műszaki szolgáltatásokkal). Némely ilyen működ
ő cég közvetlenül is kötődik a CIA-hoz. Példa erre az Aero Contractors, a The New York 
Times kifejezésével: „a Központi Hírszerző Ügynökség titkos légi szolgálatának magja”.3
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3 Scott Shane, Stephen Grey és Margot Williams, “CIA Expanding Terror Battle Under Guise of Charter Flights”
(Charterjáratok leple alatt terjeszti ki a terrorháborút a CIA), The New York Times, 2005. május 31.
4

http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?pagewanted=1&ex=1275192000en=6007accb4801296cei=508
8partner=rssnytemc=rss
5 http://registry.faa.gov/aircraftinquiry/NNum_inquiry.asp

A The New York Times cikke a kitűnően foglalja össze a rendszert:

„A járatnyilvántartások és a repülőgéplajstromok sok ezernyi bejegyzésének, vállalatok dokumentumainak 
elemzéséből, korábbi CIA-tisztviselőkkel és -pilótákkal folytatott beszélgetésekből kiderül, hogy az 
ügynökségnek legalább 26 repülőgépe van, közülük tizet 2001 óta szerzett be. Tulajdonlását hét fedőcég 
hálójával igyekezett elrejteni – ezeknek alkalmazottaik nincsenek, és azon kívül más funkciójuk sem, mint hogy 
birtokolják a gépeket. 

Ezeket a repülőgépeket, bérjáratokkal is kiegészítve, valóságos, a CIA által ellenőrzött vagy hozzá kötődő
cégek üzemeltetik, köztük az Aero Contractors és két floridai cég, a Pegasus Technologies és a Tepper 
Aviation.”4

Végül pedig egyéb esetben a CIA szokványos charterügynökségektől bérel repülőgépeket, 
miként a Richmor Aviation példájából is kitűnik. E legrégebbi légi járat- és charterszervező
vállalat birtokában van az N85VM számú Gulfstream IV-es gép, amellyel Abu Omart is 
elrabolták.

E kibogozhatatlan hálózatban végső soron az is előfordulhat, hogy az egyes gépeknek 
kicserélik a lajstromszámát (ahogyan a Richmor Aviation Gulfstream V-ösét az N379P, majd 
az N8068V és utóbb az N44982 számon is lajstromoztatták).

Ténylegesen 51 repülőgép jön szóba, mint amely állítólag részt vesz rendkívüli kiadatásokban, 
de a Szövetségi Légi Igazgatóság (Federal Aviation Authority, FAA)5 57-et tart nyilván. Ebből 
az következik, hogy némely gépet többször is lajstromoztattak.

A CIA által használt 51 repülőgép közül:

26-ot fedőcégek nevében lajstromoztattak, és ezeket néha ténylegesen működőo
vállalatok támogatják;

10 „gyakran repül a CIA-nak”, és a Blackwater USA, a CIA és a USA-hadsereg egyik o
legfontosabb „titkos szállítója” birtokában van. Ez a cég személyzetet, képzést és légi 
logisztikát biztosít számukra.

a 15 további gépet a CIA-val és egyéb ügyfelekkel együttműködő magánvállalatok o
adják bérbe.

2. AZ ÉRINTETT VÁLLALATOK
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6 Lásd: “Below the radar - Secret flights to torture and ‘disappearance’”: 
http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR510512006
7 Lásd Scott Shane et al.
8 „Az Aero Contractors, mely a Johnston-repülőtér kék hangárjában üzemel, 2002-2003 tájt egy évig bérelte a 
massachussettsi Premier Executive Transport Services gépeit, mondta Blowers (…) Az Aero egy éve hagyta 
lejárni a Premier Executive-val kötött szerződéseit, és többé már nem kínál ügyfeleinek sugárhajtású gépeket, 
csak turbólégcsavarosakat.” Lásd: http://www.newsobserver.com/news

A fedőcégek:6

CROWELL AVIATION TECHNOLOGIES, INC.o
PATH CORPORATIONo
RAPID AIR TRANS, INC.o
STEVENS EXPRESS LEASING, INC.o
AVIATION SPECIALTIES, INC.o
DEVON HOLDING AND LEASING, INC.o
BAYARD FOREIGN MARKETING, LLC.o
KEELER & TATE MANAGEMENT, LLC.o

Az utóbbi két cég lépett a Premier Executive Transport Services, Inc. helyébe, •
miután a Premier eladta a Boeing 737-esét és a Gulfstream V-ösét a Bayardnak 
és a Keelernek. Ezt követően a Premiernek nyoma veszett.

A ténylegesen működő vállalatok:

AERO CONTRACTORS, LTD. (Észak-Karolina)o

Ezt a vállalatot Jim Rhyne, az Air America, a vietnami háborúban a CIA-nak 
dolgozó társaság egykori pilótája alapította 1979-ben. A The New York Times 
szerint az Aero Contractors pilótái „afféle tapintatos buszsofőrökként vesznek részt 
a terrorizmus elleni háborúban, rendszeresen járnak Bagdadba, Kairóba, 
Taskentbe és Kabulba titkos megbízásokon.” Az újság hozzáteszi: „Az Aero 
Contractors nem más, mint a Központi Hírszerző Ügynökség titkos légi 
szolgálatának magja”.7 És való igaz, az FAA nyilvántartása szerint az Aero 
Contractors a Premier Executive Transporttól (fedőcég)8 bérli gépeit, nevezetesen: 
a 4476S, a korábbi N313P lajstromszámú Boeing 737-est. Az Aero Contractors 
nem tart fenn honlapot, és nem reklámozza tevékenységeit. Minden erőforrása CIA-
től, a USA-hadseregtől és egyéb kormányügynökségtől származik. Mindazáltal 
valóságos cég, van irodája és nyolcvan alkalmazottja.

Az Aero Contractors a következő fedőcégek hátterében áll:

STEVENS EXPRESS LEASING, INC§
PREMIER EXECUTIVE TRANSPORT SERVICE§
AVIATION SPECIALTIES, INC§
DEVON HOLDING AND LEASING, INC§
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9 A Pegasus Technologies, Inc-hez lásd : http://sss-mag.com/rfss/intro.html
10 Lásd: 
http://www.nytimes.com/2005/05/31/national/31planes.html?ex=1275192000en=6007accb4801296cei=5088pa
rtner=rssnytemc=rss
11 Lásd: http://www.amnestyusa.org/stoptorture/pdf/below_the_radar_full_report.pdf
12 Gordon Edes: “CIA Uses Jet Owned by Red Sox Partner” (A CIA használja a Red Sox társtulajdonosának 
magángépét), The Boston Globe: http://www.boston.com/news/globe.
13 “Sokszor adjuk bérbe… Történetesen az egyik ügyfelünk a CIA volt… Igazában örültem is az üzletnek. 
Remélem, jó ügyet szolgált.” Lásd: http://www.boston.com/news/globe
14 Lásd Gordon Edes cikkét: The Boston Globe, 2005. március 21., 
http://www.corpwatch.org/article.php?id=11988

PEGASUS TECHNOLOGIES, INCo

Ez a cég a légi elektronikával, a CIA-gépek érzékelő és elektronikus rendszereivel 
foglalkozik. Ez alkalmasint magában foglalja a szigorúan titkos kódolt 
kommunikációs, illetve éjjellátó rendszereket.9

TEPPER AVIATIONo

A Tepper Aviationt a CIA ellenőrzése alatt áll vagy valamilyen módon az 
érdekeltségébe tartozik.10 Az Amnesty International jelentése szerint egy vagy több 
géppel vesz részt a kiadatási műveletekben.11 A floridai Bob Sikes Repülőtéren van 
a központja, európai bázisa a németországi Rhein-Main.
A Rapid Air Trans fedőcég tulajdonát képező, Lockheed-típusú, az N2189M, 
N4557C és az N8183J lajstromszámú repülőgépeket használja.

RICHMOR AVIATIONo

Philip H. Morse, egy Gulfstream IV-es sugárhajtású gép tulajdonosa (és a Boston 
Red Sox baseballcsapat társtulajdonosa) megerősítette a Globe and Tribune című
újságnak12, hogy magángépét többször is bérbe adták a CIA-nak.13 Az FAA 
nyilvántartása szerint a gép az Assembly Point Aviation, Inc. tulajdonában van, 
melynek egyedüli alkalmazottja maga Mr. Morse. A gép lajstromszáma N85VM-ről 
utóbb N227SV-ra változott (Abu Omar elrablása). Mr. Morse úgy tudja, hogy 
gépét a Richmor Aviation három éves időtartamra adta bérbe a CIA-nak.14

A BLACKWATER USA LEÁNYVÁLLALATAIo

Ez a vállalat A CIA és az USA-hadsereg egyik vezető szállítójaként személyzetet, 
képzést és légi szolgáltatásokat biztosít két leányvállalata révén:

AVIATION WORLDWIDE SERVICES, INC. (FLORIDA)•
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PRESIDENTIAL AIRWAYS (FLORIDA)•

Mindkét vállalat spanyol CASA C-212-es széles törzsű személy- vagy teherszállító
gépeket üzemeltet. Ezek ejtőernyős csapatokat, illetve különlegesen nagy 
rakományokat szállítanak, és le tudnak szállni rövid vagy alig kiépített 
kifutópályákon. E gépek európai központja Máltán található.

3. A CIA-JÁRATOK EURÓPAI ÚTMEGSZAKÍTÁSAI

2001 vége és 2005 vége között a CI-A által közvetlenül vagy közvetve üzemeltetett repül
őgépjáratok több mint ezer alkalommal álltak meg európai repülőtereken. A rendkívüli 
kiadatás bizonyított eseteit leszámítva (Abu Omar, Maher Arar, Kalhed el-Maszri, Ahmed al-
Giza és Mohamed al-Zari), arra nincsen cáfolhatatlan bizonyíték, hogy ezeken a járatokon 
foglyokat szállítottak. Minthogy azonban nagyrészük útvonala és célállomása ismert 
(Afganisztán, Irak, Jordánia, Egyiptom, Líbia, Marokkó, Üzbegisztán, Guantanamo), 
logikusnak látszik a feltevés, hogy többször is ilyen céllal vették igénybe őket.

A. Az alkalmazott kutatási módszer

Megállapításainkra az Eurocontrol (az európai légtér ellenőrzéséért felelős ügynökség) és az 
FAA (a Szövetségi Légi Igazgatóság, az USA-ba berepülő és onnan kirepülő repülőgépek 
adatait rögzítő hivatal) adatainak összehasonlítása révén jutottunk.

A kutatás során olyan repülőgépekre összpontosítottunk, amelyeket a CIA-hoz valamilyen 
módon kötődő légitársaságok birtokoltak vagy üzemeltettek, és amelyek gyakran érkeztek 
Európába az utóbbi évek során.

A harminckét lajstromozási kód alapján az FAA adatai lehetővé tették, hogy az egyes 
gépeket visszavezessük az azokat birtokló légitársaságokra és azok székhelyére. Ily módon 
kiderült, hogy számos repülőgép olyan fedőcég birtokában van, amelynek se irodája, se 
alkalmazottai nincsenek, megadott címe pedig nem más, mint postafiók, majd ezekről is 
nyilvánvalóvá lett, hogy a CIA által működtetett vállalatokhoz kapcsolódnak. Egyes repül
őgépeket a CIA közvetlen érdekeltségébe tartozó cég birtokol, másokat pedig szokványos 
kereskedelmi vállalatok adtak bérbe a CIA-nak.

Az Eurocontroltól megkapott repülési naplók megerősítik, hogy szeptember 11. után a vizsgált 
repülőgépek 1080 alkalommal szakították meg útjukat Európában, gyakran európai repül
őterek és ázsiai, közel-keleti, illetve afrikai célállomások között repülve.

A CIA-repülőgépek által megtett útvonalak és az általuk érintett országok (köztük 
Afganisztán, Irak, Jordánia, Egyiptom, Líbia, Marokkó, Üzbegisztán és Azerbajdzsán) alapján 
megerősíthető, hogy ezek a járatok szállíthattak foglyokat.

Közvetett bizonyítékot a rendkívüli kiadatás ismertté vált esetei szolgáltatnak (Abu Omar, 
Maher Arar, Kalhed el-Maszri, Ahmed al-Giza és Mohamed al-Zari), hiszen ezekben az 
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akciókban mindig a listánkon szereplő gépek valamelyike vett részt.

B. Néhány példa

Az N85VM, illetve az N227SV lajstromszámú Gulfstream IV-es

A gép a Richmor Aviation tulajdonában van (a Richmor tulajdonosai maguk is •
elismerték, hogy több alkalommal bérbe adták azt a CIA-nak). Evvel szállították Abu 
Omart Ramsteinből Kairóba 2003 februárjában. 2001. szeptember 11. és 2005 vége 
között körülbelül 80-szor szállt le európai repülőtereken.

2004 kezdete óta ez a Gulfstream IV-es háromszor szállt le Romániában: két 
alkalommal Jordániából érkezve, a harmadik alkalommal, 2004. április 12-én 
Gautanamóból repült, és megállt Tenerifében. Utána leszállt Romániában, elrepült a 
marokkói Casablancába, és onnan április 13-án továbbment Washingtonba.

Az N313P lajstromszámú Boeing 737-es

Az először a Steven Express Leasing, Inc., majd utóbb a Premier Executive Transport •
Services által újralajstromoztatott gép 2003. és 2004. között útban Afganisztán felől 
egyszer leszállt Lengyelországban, kétszer pedig Romániában. Nincsen okunk 
föltételezni, hogy a megszakítást üzemanyag-fölvétel tette szükségessé.

Különösen figyelemre méltó, hogy az N313P lajstromszámú Boeing 2003. szeptember 
22-én Kabulból jövet az északkelet-lengyelországi, a Szczytno városához közeli 
Szymany repülőterén szállt le. Innen dél-nyugati irányban haladva Romániába ment. Az 
Eurocontrol adatai szerint a gép hamarosan elhagyta Romániát, és a marokkói Rabat 
repülőterén szállt le. A nyilvántartások szerint a következő este (szeptember 23-án), 
20.10-kor fölszállt Rabatból, és másnap (szeptember 24-én) hajnalban megérkezett a 
guantanamói tengerészeti bázisra.

Az N368CE lajstromszámú Boeing 737-es

A Premier Aircraft Management fedőcég birtokában lévő, N313P lajstromszámú•
Boeing naponta tette meg a Frankfurt-Ashabád (Türkmenisztán) és a Frankfurt-Bagdad 
útvonalat. 2005 júniusa és novembere között Frankfurtból indulva körülbelül ötvenszer
szállt le Ashabádban és tizenhatszor Bagdadban. Ebben az időszakban 112-szer 
szakította meg útját különböző európai repülőtereken.

Az N2189M lajstromszámú Lockheed

Az N2189M lajstromszámú Lockheed útvonalait ugyancsak tanulságos tanulmányozni. •
A gépet a korábbi CIA-pilóta által alapított Tepper Aviation fedőcég birtokolja, és az 
USA titkosszolgálatának többször is a rendelkezésére bocsátotta. A repülőgép 2001. 
szeptember 11. óta 70-szer szállt le Európában, 17-szer Taskentben (Üzbegisztán), 29-
szer Bakuban (Azerbajdzsán). Az Európán kívüli célpontja Egyiptom volt (3-szor), és 
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Jordánia (8-szor).

Ugyanezeket a repülőtereket használta a szintén a Tepper Aviation tulajdonát képező, 
N8183J lajstromszámú Hercules-130-as repülőgép is (16 járat Frankfurtból Bakuba, 10 
járat Taskentből Frankfurtba).

Az N379P, N8068V, N44982 lajstromszámú Gulfstream 

A Premier Executive (a legfontosabb CIA-fedőcég) tulajdonában lévő gép •
lajstromszámát többször megváltoztatták, hogy ne lehessen azt nyomon követni. 2001 
decemberében ezen a gépen szállították Ahmed Agizát és Mohammed al-Zarit
Stockholmból Kairóba. 2003 júniusában a gép Kabul, Rabat és Varsó között repült, 
egy hónap múlva pedig egy Kabul és Varsó közötti oda-vissza utat tett meg. 
Összességében ez a Gulfstream 145-ször szakította meg útját Európában 2001. és 
2005 júniusa között. A leggyakoribb Európán kívüli célállomásai a következők voltak: 
Üzbegisztán, Egyiptom, Jordánia, Egyesült Arab Emirátusok, Pakisztán, Marokkó, 
Grúzia, Afganisztán, Gambia, Algéria, Libanon, Azerbajdzsán, Líbia és Guantanamo.

(Az előadó körözteti majd a CIA által használt repülőgépekről szóló átfogó dossziét.)

C. Következtetések

A vizsgált 32 járatkódra vonatkozó, az Eurocontroltól beszerzett adatok alapján a következ
őket lehet mondani:

1. Valamennyi szóban forgó gépet vagy a CIA-hoz kötődő, vagy a CIA által ellen
őrzött vállalat üzemeltette.

2. Mindent összevéve a gépek 1080 alkalommal szakították meg útjukat 
Európában.

3. A fogolyszállításokkal is összefüggésbe hozható célállomásokon a következő
útmegszakításokat vették nyilvántartásba 2001 vége és 2005 vége között:

70 Jordániában,a.
70 Azerbajdzsánban,b.
52 Türkmenisztánban,c.
50 Egyiptomban,d.
46 Üzbegisztánban,e.
40 Irakban,f.
37 Afganisztánbang.
40 Marokkóbanh.
14 Líbiábani.
11 Guantanamón.j.

4. Megjegyzendő, hogy az említett országok közül többen rendszeresen előfordul a 
bírósági tárgyalás nélküli kínzás és fogva tartás. Bob Baer, a CIA egykori hírszerz
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15 Lásd:http://www.newstatesman.com/Politics
16 Lásd: http://www.counterpunch.org/rajiva12052005.html
17 Lásd: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/476/51/PDF/N0547651.pdf?OpenElement
18 Lásd: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt
Grúzia: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2001/eur/8256.htm
Marokkó: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27934.htm
Azerbajdzsán: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2003/27826.htm
Egyiptom: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41720.htm
Üzbegisztán: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.28.7.En?Opendocument
Jordánia:http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/rsd/rsddocview.html?tbl=RSDCOI&id=441821a334
Szíria: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2002/18289.htm
Afganisztán: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/721.htm
Türkmenisztán: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2004/41714.htm
Irak: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2005/61689.htm

ője a következőket mondta a New Statesmannek adott interjújában15: „Ha mag 
akarod kínoztatni őket, elküldöd őket Szíriába. Ha azt akarod, hogy valaki elt
űnjön szem elől – hogy hűlt helye maradjon –, Egyiptomba küldöd.”16Manfred 
Nowak, az ENSZ kínzásokat kivizsgáló különmegbízottja legutóbbi, az ENSZ-
közgyűlésnek írt jelentésében külön hangsúlyozta, hogy egyes országok, köztük 
az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország és Svédország 
megsértette a nemzetközi, emberjogi egyezményeket azzal, hogy terrorizmussal 
gyanúsított személyeket olyan országokba, például Egyiptomba, Szíriába, 
Algériába és Üzbegisztánba deportált, ahol igen nagy kockázata van annak, hogy 
megkínozzák őket.17 A szóban forgó országok némelyike (nevezetesen: Grúzia, 
Marokkó, Azerbajdzsán, Egyiptom, Üzbegisztán, Jordánia, Szíria, Afganisztán, 
Türkmenisztán és Irak) tekintetében az USA külügyminisztériuma aggodalmát 
fejezte ki az emberi jogokra vonatkozó, az érintett országokról szóló
jelentéseiben, kritikusnak ítélte a helyzetet, különös tekintettel a kínzásra, az 
önkényes letartóztatásra és a fogva tartottak körülményeire.18


