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RENDHAGYÓ TANÉVZÁRÁS
Bár vannak, akik nem igazán kedvelik a nagy ceremóniákat, 
a diplomaosztókat eddig nem igazán tudtuk elképzelni 
szülők, rokonok, barátok részvétele nélkül. A koronaví-
rus-járvány azonban ezt az élményt is elvette a most dip-
lomázóktól: a végzettséget igazoló hivatalos okirat kézben, 
az érzések azonban nyilván nem teljesek annak ellenére, 
hogy az egyetem mindent megtett azért, hogy felidézzen 
valamit a hagyományos ünnep kellékeiből. 
Mint ahogy az egykori ludovikás tisztképzés hagyománya-
iról sem feledkezett meg az intézmény a Főépület melletti 
Szárnyépület felújításakor. Nemhiába mondta az ünne-
pélyes átadón Gulyás Gergely miniszter, hogy a Ludovika 
az elmúlt időszak építkezéseinek legszebb szimbóluma. 
A campus fejlesztése pedig tovább folytatódik, erről is 
beszélt lapunknak Koltay András, az intézmény rektora, 
aki szerint jól vizsgázott az NKE a koronavírus-járvány 
miatti veszélyhelyzet idején. Az egyetem közreműkö-
désével két egyedülálló nemzetközi képzési program is 
indul hamarosan, amelyek közül a Nemzetek Európája 
Karrierprogramot az igazságügyi tárcával közösen szervezi 
az NKE. Erről is beszélt a lapunknak adott interjúban 
Varga Judit miniszter, akit hazánk és az Európai Unió 
korántsem problémamentes viszonyáról is kérdeztünk. 
Hogy mit hoz a jövő, ma senki nem tudja megmondani, 
mindenesetre lapunk egy rövid nyári szünetre megy, hogy 
októbertől újra szállíthassuk Önöknek az aktualitásokat, 
érdekességeket. Jó pihenést mindnyájunknak!

Szöőr Ádám
felelős szerkesztő
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A hAdAk útján
Örök nyugalomra helyezték a Farkasréti temetőben Hodobay Andor m. kir. tüzér főhadnagyot, az egykori Ludovika 
Akadémia 1940-ben avatott növendékét. Tavaly szeptemberben, 100. születésnapja alkalmából az egyetem küldöttsége kö-
szöntötte otthonában, a Bonum Publicumban pedig interjút készítettünk vele, amelyben beszélt Kassa bombázásáról, ame-
lyet ő maga is átélt, de a doni harcokról és a hadifogságáról is. „Különös korosztály tagjai voltak ők, harcoltak a háborúban, 
sokan közülük az életüket áldozták a hazájukért, mások hadifogságba estek. A háború után a hazatérőket nem üdvözlés fo-
gadta, hanem a megpróbáltatás évei következtek. A ludovikás neveltetés miatt azonban ez a korosztály a nehézségek között 
is megállta a helyét, megőrizte a méltóságát” – emlékezett a Ludovika volt növendékére Siposné Kecskeméthy Klára ezre-
des, egyetemi tanár. 

jó évet zár A v4
Jónak nevezte a visegrádi együttműködés (V4) országai-
nak elmúlt egy évét Orbán Viktor miniszterelnök Varsóban, 
a kormányfők csúcstalálkozóját követően. Lengyelország 
július 1-jén vette át a V4-ek elnökségét Csehországtól, 
amely egy esztendőn át látta el az elnöki feladatot. „Jó 
évet zár a V4, európai összehasonlításban mind a négy or-
szág jól kezelte a járványt, így az első csatát megnyerték” 
– mondta Orbán Viktor. A kormányfő kiemelte: a második 
csata a munkahelyek megőrzése, a gazdasági növekedés 
megindítása. Mind a négy ország ellenőrzés alatt tartja 
az államadósságát, nem miattuk van most szükség rendkívüli 
európai pénzügyi tervre. Magyarország ösztönösen ellenzi 
a közös hitelfelvételt, de vannak országok, amelyeknek most 
segíteni kell, ezért elfogadják az uniós megközelítést, hogy 
hitelt vegyenek fel.

egyeztetés A kArrierprogrAmról 
A szeptemberben rajtoló Nemzetek Európája 
Karrierprogramhoz kapcsolódó felvételi módszer kidolgo-
zásáról egyeztettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és 
az Igazságügyi Minisztérium képviselői. A két intézmény által 
közösen indított képzésre mintegy hatszoros volt a túljelent-
kezés. A Koltay András rektor és Prőhle Gergely program-
igazgató vezetésével tartott megbeszélésen a résztvevők 
egyetértettek abban, hogy az alapvető uniós ismeretek mel-
lett elsősorban a kommunikációs és nyelvi készségeket kell 
értékelni a felvételi során, amely azóta már meg is történt. 
A program előadói abban is megállapodtak, hogy kidolgozzák 
a hallgatók személyes mentorálásának rendszerét, amelynek 
kezdő alkalma egy kötetlen találkozás, egyfajta „gólyatá-
bor” lesz augusztus végén, szeptember elején. A találkozón 
részt vett Varga Judit igazságügyi miniszter és Zupkó Gábor, 
az Európai Bizottság budapesti képviseletvezetője is. 

vízügyi együttműködés Az nke és A kkm között
Együttműködési megállapodást írt alá Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkár és Koltay András rektor, amelynek ke-
retében a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatja az NKE Víztudományi Karán 2020 őszén induló nemzet-
közi vízpolitika és vízdiplomácia mesterképzési programot. Ennek célja, hogy felkészítse a vízügyi szakembereket, 
diplomatákat, gyakorló és jövőbeni kormányzati tisztviselőket a nemzetközi vízügyi együttműködési kihívások 
kezelésére. Magyarország külpiaci tevékenységének kiemelt területe a vízgazdálkodás, ezen belül a vízügyi tu-
dásexport. A minisztérium számára prioritás, hogy a magyar vízügyi felsőoktatás nemzetközi jelenlétét erősítse, 
többek között külföldi hallgatók fogadásának ösztönzésével.

Angol nyelvű szAkkönyvekkel 
gAzdAgodott Az egyetem
Koller Boglárka nemzetközi rektorhelyettes vette át a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Központi Könyvtára számára azt az adományt, amely 
az Edinburgh székhelyű The Centre for the Study of the New Security 
Challenges Ltd.-től (CSNSC) érkezett. A mintegy 70 darab angol nyelvű 
szakkönyv a biztonságpolitikai, politológiai és történelmi művek kínálatát 
bővíti az intézményben. A CSNSC Ltd. és az NKE között múlt év őszén jött 
létre együttműködési megállapodás, és a két intézmény artificial intelligence 
témakörben több közös programot, például műhelybeszélgetést is tervez 
a közeljövőben. A skóciai bejegyzésű brit biztonságpolitikai központ veze-
tői, Andrew Dolan és Martony Ágnes évek óta támogatják az NKE-n folyó 
munkát, és elkötelezettek a további együttműködés mellett.
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vezetőváltás Az nke se élén
Tomasitz Istvánt választotta az NKE SE küldöttgyűlése 
az egyesület elnöki posztjára. Az egyetem főtitkára Kovács 
Gábor r. dandártábornokot váltja. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Sportegyesülete (NKE SE) 2013-ban alakult, tagjainak 
létszáma meghaladja az ezer főt. A szervezetnek 22 szakosz-
tálya van, amely lefedi a sportágak széles körét az aerobiktól 
a küzdősportokon át a labda- és vízi sportokig, de égisze 
alatt az egyetem jellegéből adódóan olyan speciális szakosz-
tályok is működnek, mint például az intézkedéstaktikai, a ka-
tonai hagyományőr vagy a rendészeti kutyás. Kovács Gábor 
r. dandártábornok az egyesület közösségi oldalán stabilnak 
nevezte az NKE SE pénzügyi helyzetét, megfogalmazása sze-
rint az alkalmazottak színvonalas munkát végeznek, az egye-
temmel való együttműködés összehangolt és folyamatos. 

online ludovikA nAgyköveti Fórum
A V4-együttműködés kihívásairól volt szó a Ludovika Nagyköveti 
Fórum legutóbbi eseményén, amelyet ezúttal rendhagyó módon, on-
line követhettek az érdeklődők. A Ludovika TV stúdiójának vendége 
Tibor Bial, Csehország nagykövete volt, akivel Breuer Klára nemzet-
közi igazgató és Zachar Péter, az Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Kar nemzetközi dékánhelyettese beszélgetett. „A V4 
nem arról szól, hogy mindig mindenben egyet kell értenünk, hanem 
arról, hogy közösen teremtsünk értékeket” – fogalmazott a beszélge-
tés során a cseh nagykövet, aki szerint egy kicsit egymásra is vannak 
utalva ezen országok. A Cseh Köztársaság szemszögéből a visegrádi 
csoport elsősorban egy közép-európai, párbeszéden és együttmű-
ködésen alapuló szervezetként jelenik meg. Szó volt arról is, hogy 
a V4 alapvetően egy pragmatikus kooperáció, amelyet nem tud be-
folyásolni az aktuális pártpolitika. Az együttműködés fő célja Közép-
Európa pozicionálása az Európai Unión belül, ugyanakkor a brexit 
kapcsán fontos kérdéssé válik, hogy tud-e a V4 egy hatalmi központ 
lenni az EU keretein belül. Az online fórumon elhangzott: az Európai 
Unió érzékeli, hogy a V4-együttműködés erős lábakon áll. Ezt to-
vább erősítik olyan programok, mint például a Start Up Your City 
kezdeményezés. 

BizAlom, tudAtosság és veszélyérzet Az interneten
A magyarok kétharmada szerint jó dolog a digitális fejlődés, de sokan féltik az internettől a személyes kapcsola-
tokat – derül ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézet (ITKI) legújabb kutatásából. 
A digitális eszközök és szolgáltatások elterjedtsége mellett az ITKI munkatársai azt is vizsgálták, hogy a lakosság mi-
ként ítéli meg az információs társadalom fejlődésének jelenségeit. A reprezentatív mintán végzett kérdőíves kuta-
tás eredménye szerint a megkérdezettek 60,5 százaléka gondolja úgy, hogy az online kommunikációs lehetőségek 
rontják a személyes kapcsolatok minőségét, miközben 63 százalék szerint kitűnő lehetőséget nyújt a közösségi mé-
dia a családtagokkal, barátokkal való kapcsolattartásra. Az ITKI kutatásából arra is lehet következtetni, hogy az em-
berek látják a digitális világ kockázatait, mégsem védekeznek ellene. Az eredményekből az is megállapítható, hogy 
a magyarokat érdeklik a sajátjukkal ellentétes vélemények, de ezeket csak nagyon kevesen keresik meg maguktól 
a világhálón. 

emlékezés A ludovikA vértAnúirA

Megkoszorúzták a Tanácsköztársaság ellen szervezett legjelentősebb el-
lenforradalmi kísérlet ludovikás hőseinek emlékoszlopát az NKE Főépülete 
mögötti parkban. Az 1919. június 24-én kirobbant eseményekben a Magyar 
Királyi Honvéd Ludovika Akadémia növendékei és oktatói is szerepet vál-
laltak. 1920. június 24-én, az ellenforradalom első évfordulóján a Ludovika 
kertjében emlékoszlopot avattak a harcokban elesett hősök tiszteletére. 
A tavaly felállított emlékmű ennek a hiteles másolata. Ünnepi beszédé-
ben Négyesi Lajos ezredes az oszlop oldalán is olvasható vértanúkra: 
Lemberkovics Jenő, ivándai Karátson István és Mildner Ferenc százado-
sokra, Erődy Ödön tartalékos főhadnagyra és Pogány Jenő II. évfolyam-
beli akadémikusra emlékezett. Az ezredes felhívta a figyelmet: az egyik 
oldalon a Kun Béla vezette bolsevik ideológia, míg a másikon a nemzeti 
eszmét felvállaló, az ország függetlenségéért harcoló ludovikások álltak 
azokban az időkben. Utóbbi eszmék manapság is motiválják a katonákat. 
A megemlékezésen koszorút helyezett el Koltay András rektor, Pohl Árpád 
dandártábornok, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, Rozs 
József, a HHK Hallgatói Önkormányzatának elnöke, valamint Sári Szabolcs 
ezredes, a MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka.

mAgyAry zoltánrA 
emlékeztek
A magyar közigazgatás nemzetközi hírű és iskolateremtő tudó-
sára, Magyary Zoltánra emlékeztek az NKE Államtudományi és 
Nemzetközi Tanulmányok Karán. Az Oktatási Központban találha-
tó emléktáblát Magyary közelgő születésnapja alkalmából koszo-
rúzták meg, amely egyben halála 75. évfordulójának is emléket 
állít. A megemlékezésen az ÁNTK képviseletében Smuk Péter 
dékán, Kaiser Tamás, Téglási András és Zachar Péter Krisztián 
dékánhelyettesek, valamint Kristó Katalin, a dékáni hivatal ve-
zetője vettek részt. A koszorúzás kapcsán Smuk Péter dékán 
elmondta, hogy az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 
Kar számára Magyary Zoltán közigazgatásban végzett tevé-
kenysége, jogtudósi tudományos életműve mindmáig irányadó. 
Korszakalkotó reformer, aki európai műveltsége és a polgári 
alapértékekhez való ragaszkodása révén, valamint a hagyomány 
és megújulás kettősségének összebékítésével mindmáig a hallga-
tók számára is példaként szolgálhat. 



 z Miniszter asszony az elmúlt hónapokban több alka-
lommal is járt az NKE-n, hogy a Nemzetek Európája 
Karrierprogramot népszerűsítse, és egyeztessen annak 
részleteiről. Nemrégiben derült ki, hogy hatszoros volt 
a túljelentkezés a programra. Hogyan értékeli ezt?
Nagy öröm számomra, hogy rendkívül népszerűnek 
bizonyult a képzés, és sokszoros volt a túljelentkezés. 
Pozitív visszajelzés, hogy amit elképzeltünk, nem csak 
mi tartjuk fontosnak, hanem erős igény is mutatkozik rá. 
Az elmúlt hónapok előkészítő munkálatai során  igyekez-
tünk magas szakmai színvonalú, a hagyományos egyetemi 
képzéseket kiegészítő, innovatív programot összeállítani, 
amely egyszerre képes bővíteni a résztvevők lexikális és 
gyakorlati tudását, valamint fejleszteni az uniós karrierhez 
szükséges készségeket. Már a program meghirdetésére is 
hangsúlyt fektettünk annak érdekében, hogy a potenciális 
jelentkezők minél szélesebb körben tudomást szerezzenek 
a lehetőségről.  A program elsősorban az  egyetemistáknak, 

a frissdiplomásoknak, valamint a közigazgatásban dolgozó 
budapesti és vidéki honfitársainknak szól. A napokban 
zárult le a felvételi eljárás szóbeli része, és az már most 
látszik, hogy rengeteg kiváló pályázó közül kell válasz-
tania a felvételi bizottságnak. Pozitív elvárásokkal, nagy 
reményekkel és lelkesedéssel tekintek a szeptemberi 
tanévkezdés elé.

 z A program felvételi eljárásáról mit lehet tudni? Melyek 
a legfontosabb értékelési szempontok, és hogyan fog 
működni a személyes mentorálás? 
A felvételizőknek többféle szempontnak kell megfelelniük, 
az értékelés komplex szempontrendszer szerint történik. 
A szóbeli elbeszélgetés előtt az Európai Személyzeti Felvételi 
Hivatal (EPSO) vizsgáihoz hasonló logikai tesztet kellett 
kitölteniük, valamint rövid esszében kellett bemutatniuk 
ismereteiket aktuális uniós kérdések kapcsán, amelyen 
keresztül a szakmai tudásukat és az érvelési készségeiket 
is felmérjük. A vizsgabizottság értékelte a megírt esszéket, 

Karrierprogramtól 
az áldozatsegítésig 

Interjú Varga Judit miniszterrel

Nagy reményekkel és lelkesedéssel tekint a szeptemberi tanévkezdés 
elé az igazságügyi tárca vezetője. Varga Judit miniszter oktatóként 
személyesen is részt vesz az NKE és az Igazságügyi Minisztérium közös 
programjában, a Nemzetek Európája Karrierprogramban. Emellett 
a hamarosan alapítványi formában működő Miskolci Egyetemen 
is fontos feladatot kapott: az alapítványi kuratórium elnöke lesz. 
A tárcavezető a lapunknak adott interjúban szólt az Európai Unió 
intézményeivel való nem mindig felhőtlen kapcsolatról, valamint 

az áldozatsegítés fontosságáról is. 
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majd motivációs beszélgetésre került sor, ahol a felvételizők-
nek a szakpolitikai kérdéseken túl be kellett mutatniuk 
a képzéssel kapcsolatos elvárásaikat, egyéni motivációikat 
és a jövőbeli karrierterveiket. Az uniós intézményekben 
több nyelven is helyt kell állniuk a tisztviselőknek, így 
a szóbeli felvételi alkalmával a jelentkezők idegen nyelv-
tudását is felmértük: a beszélgetés nagy része általában 
angolul és még egy választható idegen nyelven folyt. A kis 
létszámú képzés lehetőséget nyújt majd az oktatók, a képzés 
koordinátorai és a hallgatók közötti közvetlen kapcsola-
tok kialakítására, amely a személyes mentorálás alapja. 
Az interaktív foglalkozásoknak köszönhetően lehetőség 
nyílik a résztvevők profiljának konkrét meghatározására, 
így az elismert szaktekintélyek személyes tanácsokkal 
láthatják el a hallgatókat. 

 z A karrierprogram kapcsán többször nyilatkozta azt 
is, hogy szeretné, ha hazánk minél több, Magyarországot 
határozottan és hatékonyan képviselő szakembert 
tudna felmutatni, és minél többen kerülnének vezető 
pozícióba az Európai Unió intézményeinél. Ez azt is 
jelenti, hogy jelenleg nem állunk olyan jól ezen a téren? 
Miben kell fejlődnünk, és ebben milyen szerepe lesz 
a karrierprogramnak?
Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, 
és azóta a magyar tisztviselők jelenléte az Európai Unió 
intézményeiben összességében nézve kedvező. Egyszerre 
kell azonban biztosítani az intézményekben dolgozó 
magyarok számára az igazságos és tisztességes előmene-
telt és a megfelelő utánpótlást. A Nemzetek Európája 
Karrierprogram ebben nyújt segítséget, hiszen a képzés 
elvégzése hozzásegíti a résztvevőket, hogy sikeresen pá-
lyázzanak az uniós intézményekbe, vagy hogy a magyar 
közigazgatásban uniós területen építhessenek karriert. 
A képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati isme-
reteknek, valamint elsajátítható kompetenciáknak kö-
szönhetően olyan felkészült szakemberekké válnak majd, 
akik az uniós intézményekben hosszú távon is megállják 
a helyüket, akár vezető pozíciókban is. 

 z Az elmúlt időszakban az Európai Unióval kapcsolatban 
több alkalommal is határozott véleményt, mondhatni erős 
kritikát fogalmazott meg. Legutóbb például egy francia 
hetilapnak azt nyilatkozta, hogy „a koronavírus-válság 
idején az Európai Parlament nem a megoldás, hanem 
a probléma része volt”. Miért érzi ezt így? 
A vírushelyzet megoldásán túl egy másik frontot is 
nyitnunk kellett az elmúlt hónapokban, hiszen nem-
csak a média, hanem az európai politikusok alaptalan 

támadásait is kezelnünk kellett. A koronavírus-járvány 
példátlan kihívások elé állította az Európai Uniót, és 
hamar világossá vált, hogy az európai döntéshozókat 
felkészületlenül érte a világjárvány. A segítségnyújtás 
helyett az Európai Parlament a járvány elleni küzdelem 
legnehezebb időszakában támadta Magyarországot, 
megkérdőjelezve a magyar kormány intézkedéseit és 
aláásva a döntéseink legitimitását. A koronavírus elleni 
védekezésben az Európai Parlament nem támogatott 
minket, hanem ideológiai alapú harcokat vívott ellenünk. 
Ebben a kiélezett időszakban bebizonyosodott, hogy 
minden nemzetállamnak elsősorban a saját állampolgárai 
a fontosak, az ő érdekükben születnek a döntések. Most 
láthattuk igazán, hogy Európa erős nemzetállamok erős 
szövetségére kell hogy épüljön.

 z Bár a veszélyhelyzet mint jogi kategória megszűnésével 
maga a járvány még nem szűnik meg, de lehet egyfajta 
értékelést végezni az eddigi nemzeti teljesítményünkről. 
Milyennek látja ezt? Kiknek van kiemelt szerepe abban, 
hogy eddig sikerült jól kezelni a helyzetet? 
A rendkívüli jogrendnek köszönhetően a magyar kormány 
időben tudott gyors és eredményes döntéseket hozni a járvány 
megfékezésére, így Magyarország sikeresen zárta le a koro-
navírus elleni védekezés első szakaszát. A magyar emberek 
együttműködésének, összefogásának és fegyelmezettségé-
nek is hála, a magyar védekezés az egyik legsikeresebb volt 
Európában. Ugyan a veszélyhelyzetet a magyar gazdaság is 
megszenvedte, a kormány intézkedéseinek köszönhetően 
több mint egymillió magyar ember munkahelyét sikerült 
megvédeni. A legfőbb feladatunk most a gazdaság újraindí-
tása és a munkahelyteremtés támogatása. Elképzelhető, hogy 
a járványnak ősszel lesz egy második hulláma, ezért fontos, 
hogy a kormány a lehető legszélesebb körben megismerhes-
se a magyar polgárok véleményét a nemzeti konzultáción 
keresztül, többek között a járványkezelésről is.  

 z A Corvinus Egyetem példáját követve hamarosan 
több felsőoktatási intézmény is átalakul, és alapítványi 
formában folytatja működését. A miskolci intézmény 
esetében Ön lesz az alapítvány kuratóriumi elnöke. 
Milyen lehetőségeket nyithat meg ez a változás az érintett 
felsőoktatási intézmények számára? 
A jelenlegi átalakulás lényege, hogy az adott egyetemek, 
így a Miskolci Egyetem is mint államilag elismert magán 
felsőoktatási intézmény, a közhasznúság és a társadalmi 
igények szem előtt tartása mellett, erőforrásainak célirá-
nyos felhasználásával, hatékonyan támogatja a gazdasági 
élet szereplőit, ezáltal a magyar gazdaság fejlődését.  

Így lehetne leginkább összefoglalni az egész 
átalakulás lényegét, amely leginkább 
arról szól, hogy az új egyetemi alapít-
ványok, mint nálunk az Universitas 
Miskolcinensis Alapítvány ne csak 
az állam által biztosított támoga-
tásokkal, hanem új piaci források 
bevonásával is szolgálja az egyetem 
tudományos, oktatási és kutatási 
életét, valamint az intézmény 
működését. E két szegmens for-
rásait azonban egységes vagyon-
gazdálkodói szemlélettel a leg-
hatékonyabban használja fel. 
Az alapítvány ezt az egységes 
és remélhetőleg gyarapodó 
vagyontömböt kezeli, és biz-
tosítja a vegyes finanszírozást. 
Ez az új szemlélet, a merev ál-

lamháztartási szemléletből való 
kiszakadás alkalmas az innováció 

megvalósítására, és egyben gazdasági 
hatékonyságot is teremt, azaz versenyké-

pesebbnek kell lennünk a mostani átalakulástól. 
Meggyőződésem, hogy nem érdemes kimaradni 
ebből a változásból. Fontos kiemelni, hogy a hall-
gatói támogatások, az ösztöndíjak és a tehet-
ségprogramok változatlanul elérhetők lesznek. 
A képzések, a kari struktúra, a diplomák, ok-
levelek állami elismertsége is érintetlen marad.  
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Nagy öröm számomra, 
hogy rendkívül népszerűnek 

bizonyult a Nemzetek Európája 
Karrierprogram, és sokszoros 

volt a túljelentkezés.

S Z I G N A T Ú R A



Lényeges továbbá azt is kihangsúlyozni, hogy a változás 
csak az egyetem bevonásával együtt lehetséges. A haté-
konyság az egyes emberekben, az oktatókban és a hall-
gatókban van, ezért az alapítványok számára alapvető, 
hogy az egyetemekkel közösen alakítsák ki az új működés 
kereteit, érdekeltté téve minden szereplőt az átalakulással 
járó modellváltásban.

 z Nemrégiben nyújtott be 
törvényjavaslatot az igaz-
ságügyi tárca a feltételes 
szabadságra bocsátás szi-
gorításáról, valamint június 
végén adott át miniszter 
asszony egy új áldozatsegítő 
központot Pécsett. Miért 
fontos ez a téma az Ön 
számára, miért van ezekre 
az intézkedésekre szükség, 
és hogyan kívánják szabá-
lyozni a helyzetet? 
Nőként és családanyaként 
számomra a család mint 
szent és sérthetetlen kö-
zösség az első, jogászként 
pedig fontosnak tartom, 
hogy a jogszabályok is tük-
rözzék ezt az értékrendet. 
Így különösen érzékenyen 
érintenek, és mélyen felhá-
borítanak azok a kegyetlen 
és erőszakos családon belüli 
bűncselekmények, amelyek-
nek nők és gyermekek esnek 
áldozatul. Az ilyen esetek 
megelőzése és visszaszorítása 
érdekében egyértelmű és 
határozott cselekvésre van 
szükség, valamint garantálni 
kell, hogy az áldozatok érez-
zék, nincsenek egyedül, van 
számukra segítség. Folytatva 
a már megkezdett munkát, az erőszak elleni zéró toleran-
cia jegyében alapvető célkitűzésünk, hogy aki más életére 
tör, azt ne lehessen feltételesen szabadságra bocsátani. 
Ennek érdekében komplex intézkedéscsomaggal, valamint 
következetes jogalkotással küzdünk többek között a kap-
csolati erőszak ellen, a családok magas szintű védelmének 

megvalósításáért. A most benyújtott javaslat az emberi 
élet szándékos kioltásával járó bűncselekmények miatt 
határozott tartamú szabadságvesztésre ítéltek esetében 
kivétel nélkül kizárja a feltételes szabadságra bocsátás 
lehetőségét. A gyermekvédelem terén ősszel további szi-
gorításokkal készülünk a gyermekpornográfia és pedofília 

elleni fellépés terén. Emellett 
más módon is igyekszünk 
segíteni a bajbajutottakon, 
és további intézkedéseket 
irányoztunk elő. Éppen 
ezért úgy döntöttünk, 2020 
az áldozatsegítés éve lesz, 
aminek jegyében tovább 
fejlesztjük az áldozatsegí-
tés rendszerét, és folytatjuk 
az Áldozatsegítő Központok 
országos hálózatának kiépí-
tését. Június 29-én egy újabb 
mérföldkőhöz érkeztünk, 
hiszen ünnepélyes kere-
tek között – a budapesti, 
a miskolci és a szombathelyi 
létesítmények után – meg-
nyitottunk egy újabb áldo-
zatsegítő központot, ezúttal 
Pécsett, és nagy várakozással 
elindítottuk a vansegítseg.hu  
webes információs felüle-
tünket. Az áldozatsegítő 
központokban munkatár-
saink a hozzájuk forduló 
ügyfelek részére személyre 
szabott tájékoztatást, jogi 
tanácsot, érzelmi segítséget 
nyújtanak. A kormány je-
lenleg is ennek a hálózatnak 
a kiépítésén dolgozik, terve-
ink szerint ebben az évben 
további központok nyílnak 
az országban. Célunk, hogy 

öt éven belül minden megyeszékhelyen, az állampolgárokhoz 
a lehető legközelebb létesüljenek ezek a központok, hiszen 
a segítség akkor a leghatékonyabb, ha helyben történik.  

Szöveg: Szöőr Ádám
Fotó: Igazságügyi Minisztérium archív 
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CSÖKKENTENI A TÚLZSÚFOLTSÁGOT
„A kormány célja, hogy szeptember 30-áig megszüntesse a börtö-
nökben uralkodó túlzsúfoltságot, és csaknem háromezer új hely 
megteremtésével felszámolja a börtönbizniszt” – fogalmazott 
az igazságügyi miniszter július közepén Veszprémben, tíz 
büntetés-végrehajtási intézet új épületszárnyainak közös 
átadórendezvényén. Varga Judit hangsúlyozta: a nem 
megfelelő börtönkörülményekre való hivatkozás, a fog-
vatartottak, illetve képviselőik részére fizetett milliárdos 
nagyságrendű kártalanítási összeg joggal sérti a társa-
dalom igazságérzetét. A kormány ezért a kártalanítások 
jogalapjának megszüntetésével oldja fel ezt a helyzetet. 
Az igazságügyi tárca vezetője szerint börtönt építeni 
egy demokráciában nem a legnépszerűbb intézkedések 
közé tartozik, mégis, a társadalmi igazságosság érdekében 
sokszor elkerülhetetlenné válik. „A szabadság emberi létünk 
egyik legfontosabb ajándéka, amelynek megvonása a jogállam 
legsúlyosabb büntetési eszköze a társadalmi egyensúly helyre-
állítása érdekében” – fogalmazott Varga Judit. A miniszter 
szólt arról is, hogy egy börtönnek a 21. században már 
más elvárásoknak kell megfelelnie, mint Szent István 
idejében. Egy „összetett” helyszín, amely egyszerre szól 
a büntetésről és arról, hogy az elkövetőt a büntetés letel-
te után visszavezessék a társadalomba. „A munkáltatás, 
az oktatás, a jóvátételi programokban való részvétel mind ezt 
segíti” – tette hozzá a tárcavezető. A Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága tíz büntetés-végrehajtási 
intézetben 2750 új férőhelynyi bővülést és a börtönök 
túltelítettségének megszűnését jelentette be. RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

Az oklevélátadók sorát a Rendészettudományi Kar nyitotta meg, 
ahol összesen 511 hallgató vette át oklevelét, akik nappali és levelező 
munkarendben, alap-, mester- és szakirányú továbbképzésben 
végezték tanulmányaikat a többi között migrációs, bűnügyi 
nyomozói, közlekedésrendészeti és közrendvédelmi szakirányon. 
A kar hallgatói idén két és fél hónapon keresztül láttak el veszély-
helyzetből származó rendészeti feladatokat és tettek tanúbizony-
ságot elhivatottságról, bátorságról és szakmai felkészültségről. 
A végzősök záróvizsgáikat a rendkívüli körülmények ellenére is 

sikeresen teljesítették. Közülük 102-en tettek tiszti esküt a budai 
Várban ünnepélyes keretek között, a Szent Korona másolata és 
a történelmi zászlók előtt, a kormányfő, a belügyminiszter és 
a tábornoki kar jelenlétében. Orbán Viktor ünnepi beszédében 
hangsúlyozta: Magyarországon sosem fogják magukra hagyni 
az egyenruhásokat. A miniszterelnök elmondta, hogy hazánk 
szíve közepe a törvényesség, a jog és a rend, amelyek kultúránk 
legnagyobb jótéteményei is egyben. „Belőlük fakad a biztonságos, 
a békés és a szabad élet, amelyet a most végzettek biztosítják, sőt, ha kell, 
életük kockáztatásával garantálják számunkra” – hangsúlyozta Orbán 
Viktor. Elhangzott az is, hogy az egyenruhások számára a karri-
ernél és a jövedelemnél is fontosabb a haza szeretetének érzése, 
amely egy „közös sorsba fonja” a magyarokat. „Minden okuk megvan 
arra, hogy önbizalommal feltöltve nekiinduljanak, és beszakítsák a jövő 
kapuját” – szólt a felavatott tisztekhez Orbán Viktor. Ez az évfolyam 
volt az utolsó, amelynek tagjai még a Farkasvölgyi úti campuson 
végezhették el az alapfelkészítést, és ez volt az első, amelyik már 
a Ludovika Campuson kezdhette meg tanulmányait. A felavatott 
tisztek közül 70 fő a rendőrségnél, 11 fő a katasztrófavédelemnél, 
21 fő pedig a büntetés-végrehajtási szervezetnél rendőrtisztként, 
tűzoltótisztként, illetve büntetés-végrehajtási tisztként, hadnagyi 
rendfokozatban kezdte meg szolgálatát a tiszti eskü letétele után. 
A Katasztrófavédelmi Intézetben összesen 122 fő vehette át 
oklevelét, míg az NKE Nemzetbiztonsági Intézetében mintegy 
60 hallgató végzett alap-, illetve mesterképzésen, valamint 10-en 
a felsővezetői nemzetbiztonsági ezredesi tanfolyamon.

„Nyertünk reménységet, és megtanultuk, 
hogy bármilyen nehéz helyzetben képes 
lehet az egyetem helytállni” – ezekkel a gon-
dolatokkal zárta az idei tanévet Koltay András, 
az NKE rektora. A koronavírus-járvány miatt 
idén a hozzátartozók jelenléte nélkül, több cso-
portban zajlottak az oklevélátadók, a rendészeti 
tisztavatásra azonban a hagyományoknak 
megfelelően idén is a budai Várban került sor.  

RENDHAGYÓ TANÉVZÁRÁS 
TANULSÁGOKKAL



HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR 
Több helyszínen, de egy időben zajlottak a HHK oklevélátadói. 
A frissen végzett felső vezetők a Hungária körúti campuson, 
az újra a karon otthonra találó nemzetközi biztonsági és véde-
lempolitika szakos hallgatók pedig a Ludovika Campus Oktatási 
Központjában vehették át diplomájukat. Az idei tanév második 
félévében a katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szakon 
12 fő, a radikalizmus és vallási szélsőségességek szakirányú to-
vábbképzési szakon 21 fő, a katonai vezető mesterképzési szakon 
32 fő, a katonai műveleti logisztika mesterképzési szakon 7 fő, míg 
a katonai üzemeltetés mesterképzési szakon 2 fő kapott oklevelet. 
A védelmi infokommunikációs rendszertervező mesterképzés 
szakon 12-en végeztek, míg a nemzetközi biztonság- és véde-
lempolitikai alapképzési szakon 45-en, a mesterképzési szakon 
pedig 39-en vehették át idén oklevelüket. „Olyan bonyolult félévet 
hagytunk magunk mögött, amelyre korábban csak háborús időkben 
volt példa” – mondta a felsővezetői továbbképzés végzőseinek 
oklevélátadóján Pohl Árpád dandártábornok. A kar dékánja 
utalt a Vírus 2019 közös közszolgálati gyakorlatra, amely idén 
a koronavírus-járvány okozta válsághelyzettel valósággá vált. 
A biztonság- és védelempolitika szak 84 végzős hallgatója 
a Ludovika Campuson rendezett eseményen vehette át okleve-
lét a kar vezetőitől. „Több év után először megint a Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Karon végezhettek civil hallgatók, még ha erőt 
próbáló körülmények között is” – fogalmazott Pohl Árpád dékán. 
Szenes Zoltán, a képzés szakfelelőse a tanulás iránti ambíciójuk 
megőrzésére és az egyetemmel való kapcsolatuk fenntartására 
kérte a frissen végzetteket.

ÁLLAMTUDOMÁNYI ÉS NEMZETKÖZI  
TANULMÁNYOK KAR
Idén 467 hallgató végzett alap-, illetve mesterképzésen az NKE 
Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán. A végző-
sök közül 289-en vették át oklevelüket az Oktatási Központban 
rendezett kétnapos eseményen. Ünnepi beszédében Molnár 
Anna, a nemzetközi igazgatási alapszak szakfelelőse arról szólt, 
hogy a frissdiplomások olyan széles körű, biztos tudást szerez-
tek, amellyel felvértezve értelmiségiek lettek, és ez felelősséget 
is jelent. „A világ, amelyben élünk, tapasztalhatóan gyorsan változik. 
[…] Találják meg a helyüket, a számításukat a közszolgálatban vagy 
akár más munkahelyen. Legyenek nagyon boldog és sikeres emberek, 
mert ha Önök azok, akkor mi, az ország is azzá válhatunk” – mondta 
köszöntőjében Kaiser Tamás, a kar tudományos dékánhelyettese. 
Az oklevélátadókon a hagyományoknak megfelelően kiosztották 
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elismeréseit is, amelyeket 
Fodor Márk Joszipovics elnök adott át. A karon idén legtöbben, 
összesen 234-en a közigazgatás-szervező alapszakon végeztek. 

83 hallgató kapott diplomát a nemzetközi igazgatási alapképzési 
szakról, és 33-an végeztek a közigazgatási mesterképzési szakon. 
A nemzetközi jellegű mesterképzéseken összesen 66-an kaptak 
diplomát idén.

VÍZTUDOMÁNYI KAR
Idén összesen hatvan nappali, illetve levelező tagozatos hallga-
tó kapott diplomát a Víztudományi Karon. A végzősök még 
főiskolai keretek között kezdték meg tanulmányaikat, diplo-
májukat pedig már egyetemi környezetben vehették át. „A mai 
nappal a történelem részeseivé váltak, hiszen megtapasztalhatták 
a tanszéki struktúra kialakulását és megerősödését, ezáltal pedig 
az intézmény egyetemi karrá válását. A mai hazai vízügyi felsőoktatás 
nemzedékeken keresztül elkíséri a szakmát. A vízügyi szolgálatnak 
most már Önök is a részesei” – hangsúlyozta ünnepi beszédében 
Bíró Tibor dékán. Elhangzott, hogy a végzős hallgatók olyan 
tudásra tettek szert, amellyel a jövőbeli szakmai pályafutásukat 
alapozták meg. Az intézmény az utóbbi évek eredményeinek 
köszönhetően a vízügyi szolgálat felsőoktatási bástyájává vált. 
Bíró Tibor a végzősökhöz intézett beszédében hozzátette: „Nem 
szabad megállni, a diploma megszerzésével rengeteg lehetőség nyílt meg 
az Önök számára mind a karon fellelhető mester-, mind a szakirányú 
továbbképzések keretein belül.”

RENDHAGYÓ ÉV RENDHAGYÓ TANÉVZÁRÓVAL 
Az oklevélátadókat maga mögött hagyva, hivatalosan is véget 
ért a 2019/2020-as tanév a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 
A Szent László-kápolnában rendezett tanévzárón Koltay András 
évértékelőjében sorra vette, hogy milyen hatással volt az NKE-
re a koronavírus-járvány. „Bár számos eseményről, rendezvényről, 
ünnepségről, diplomaosztóról és nem utolsósorban rengeteg tanóráról 
lemaradtunk, mégis fontos dolgokat tanultunk az elmúlt hónapok-
ban a különleges helyzetnek köszönhetően” – mondta a rektor, aki 
hozzátette: a helyzettel az intézmény alkalmazkodni képes 
hallgatókat és munkatársakat, szervezeti egységeket nyert, nem 
utolsósorban pedig egymással szembeni emberséget és elisme-
rést olyan helyekről is, ahonnan korábban nem. „Nyertünk még 
egy kikerülhetetlen ösztönző erőt a megújulásra, mert a körülmények 
rávettek minket, hogy belevágjunk” – hangsúlyozta Koltay András. 
Az ünnepségen átadták a „Tanév embere” díjakat is. Idén Kristó 
Katalin dékáni hivatalvezető, Földi László ezredes, Pénzes Ibolya 
tanulmányi ügyintéző, Karches Tamás egyetemi docens, Botos 
Virág, az Oktatási Iroda munkatársa, Lakos Lambert István 
informatikai igazgató és Halápi Katinka, a Kommunikációs és 
Programigazgatóság munkatársa vehetett át elismerést.  

Szöveg: Zavodnyik Blanka • Fotó: Szilágyi Dénes 
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városrész jött létre Józsefváros szívében. „Szemünk láttára újul 
meg a Ludovika egésze […] Szemünk láttára, lépésről lépésre, épületről 
épületre növekszik a Ludovika Campus” – jelentette ki az átadón 
Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt 
is kiemelte: ahogy halad előre az építkezés, úgy formálódik 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, úgy lesz képes egyre ösz-
szetettebb és bonyolultabb feladatok ellátására a campus, 
és így lesz egyre erősebb annak közössége, amely elfoglalva 
új helyét egyre inkább képes lehet kihasználni a kínálkozó 
lehetőségeket a tisztképzéstől kezdve egészen a diplomáciai 
akadémiáig. Gulyás Gergely az egyetem küldetésének nevezte, 
hogy Magyarország szolgálatára minden tekintetben alkalmas 
és felkészült fiatalokat bocsásson ki, akikre támaszkodhat 
majd a modern és szolgáltató magyar állam. Az egykoron 
patinás Ludovika 1944-től kezdődött hetven éve a szétesettség 
és az enyészet ideje volt. „A 18. században létrejött történeti kert 
2010-re megsemmisült, a park lepusztult és zűrös hely lett” – mondta 
Fürjes Balázs. A Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi 
agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára emlékezte-
tett a hét évvel ezelőtt kezdődött „rendrakásra”, amelynek 
eredményeként a Ludovika Campus Magyarország egyik 
legnagyobb és legmodernebb egyetemi campusa, egyben egy 
új városrész lett. Megújult Belső-Pest legnagyobb közparkja, 

az Orczy-kert, amellyel „szebb, tágasabb, tisztább, zöldebb, 
levegősebb, rendezettebb, biztonságosabb és jóval több spor-
tolási és szabadidős lehetőséget kínáló hely lett” Józsefváros. 
A szárnyépület mintegy másfél évig tartó felújítása során fontos 
szempont volt az értékek eredeti állapotának leghűbb megőrzése. 
Méghozzá oly módon, hogy a hozzáadott elemek ne változtassanak 
az épület és az utcakép megjelenésében, hangulatában. Ez az oka, 
hogy kizárólag belső átalakítások történtek. A mintegy kilencezer 
négyzetméter hasznos alapterületű épületben 92 iroda, nyolc 
szemináriumi terem, három nyelvi labor, egy számítógépterem 
és – a ludovikás hagyományokhoz hűen – két vívóterem kapott 
helyet, valamint közösségi tereket és tárgyalókat is használhatnak 
az egyetemi polgárok. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem számá-
ra azért is jelentős esemény a Ludovika Szárnyépület átadása, 
mert hosszú idő után újra egyetemi funkciót kap az egykoron 
a Ludovika Akadémia részeként működő épület. Ezzel az in-
tézmény közelebb jut a 2012-ben megfogalmazott kormányzati 
célhoz: a Ludovika Campuson történő egységes elhelyezéshez. 
A szárnyépület átadásával párhuzamosan, a nyár folyamán az NKE 
elhagyja az ikonikus Ménesi úti campusát, amely a közigazgatási 
tisztviselők képzésének otthona volt több mint 40 éven át.  

Szöveg: Tasi Tibor • Fotó: Szilágyi Dénes

A Szárnyépület rekonstrukcióját Kauser József 1886-ben ké-
szült tervei alapján végezték el a Ludovika Campus-beruházás 
újabb elemeként. Az elmúlt évtizedekben az épület számos 

intézményt szolgált ki. Itt működött a Kossuth Tüzér Tiszti 
Iskola, a Bem József Gimnázium, majd óvónőképzés is zajlott, 
a 2000-es évektől a közelmúltig pedig a Raoul Wallenberg 
Humán Szakképző Iskola és Gimnázium használta a szárny-
épületet. „Most, hosszú idő után végre visszakapja azt a funkciót, 
amelynek betöltésére épült, azaz újra egyetemi épület lesz, annak 
az intézménynek az egyik otthona, amely a Ludovika Akadémia 
szellemi és morális örököse” – fogalmazott az ünnepélyes átadón 
Koltay András, az NKE rektora, aki szerint a beruházás 
helyreállító munka eredménye, de „ami történt, az végered-
ményben nem más, mint a történelem viharkárainak helyreállítása”. 
A munka része a Ludovika Campus-beruházásnak, amelynek 
első öt éve 10 ezer embernek adott munkát, csaknem 70 ezer 
négyzetméternyi új épület jött létre. A Ludovika kapcsán 
indult városfejlesztés első ütemére nettó 34 milliárd forintot 
fordítottak, a mindenkinek nyitott Orczy-parkkal egy új, zöld 
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika 
Campusán, a főépület mellett található az 1886-
ban, neoreneszánsz stílusban épült szárnyépület, 
amely megújult külsőt kapott, és visszakapta 
eredeti funkcióját. Úgy, mint egykoron, újra 
egyetemi oktatás és kutatás zajlik benne. 
A négyszintes, műemléki védettséget élvező 
épület átalakítása mintegy másfél évig tartott. 

Régi pompában 
a felújított szárnyépület



AZ NKE VESZÉLYHELYZET IDEJÉN 
„Március közepén egyik napról a másikra kellett átállni egy új 
működési rendre, amely feladatot az egyetem egésze magas színvo-
nalon oldott meg” – nyilatkozta a Ludovika TV Célkeresztben 
című műsorában Koltay András. Az intézmény rektora 
szerint olyan hozadékai is vannak az elmúlt hónapoknak, 
amely tapasztalatokat fel lehet használni a jövő formálá-
sában. Elhangzott, hogy bár a személyes kapcsolatoknak 
továbbra is kiemelt szerep jut az egyetem életében, minden 
munkaszervezési újításra, innovációra nyitottnak kell lenni. 
A veszélyhelyzeti időszakban számos online konferenciát 
rendezett az egyetem, az oktatók pedig innovatívan álltak 
az új helyzethez: például webináriumi előadások, Skype és 
telefon segítségével tartották a kapcsolatot a hallgatókkal. 
A rektor szerint a nehézségeket áthidalva, a szórakozásról 
sem kellett lemondaniuk az egyetemi polgároknak: rendha-
gyó körülmények között bár, de megrendezte az intézmény 
a Ludovika Nagyköveti Fórumot és a Ludovika Zeneszalont is. 

RENDHAGYÓ TANÉVZÁRÁS, NÉPSZERŰ KÉPZÉSI 
PROGRAMOK
A stúdióbeszélgetésen elhangzott, hogy az idei tanév vége is 
a vizsgákról, a diplomaosztókról és a tisztavatásokról szól, 
de ezeket az eseményeket rendhagyó keretek között kell 
megrendeznie az intézménynek. Koltay András elmondta, 
hogy az oklevélátadókon idén a szülők, rokonok, barátok 
nem vehetnek részt, és a hallgatók kisebb csoportokba osztva 
vehetik át az oklevelüket. Koltay András az interjúban két 
szeptemberben induló képzési program népszerűségéről is 
beszámolt: mind a Diplomáciai Akadémiára, mind a Nemzetek 
Európája Karrierprogramra többszörös volt a túljelentkezés. 
Az előbbire több mint 540-en, az utóbbira mintegy 180-an 
jelentkeztek. A rektor szerint ezek a számok jócskán meg-
haladták a kezdeti várakozásokat. A Diplomáciai Akadémia 
a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a Nemzetek 
Európája Karrierprogram az Igazságügyi Minisztériummal 
közösen zajlik. „Az intézmény fenntartójával, a Miniszterelnökséggel 
is zökkenőmentes volt az együttműködés mindannak ellenére, 
hogy a tárcára az elmúlt hónapokban extra nagy teher hárult” – 
fogalmazott Koltay András.  

KREATÍV TANULÁS 
Az intézmény vezetője szólt a kreatív tanulás programról 
is, amely hozzájárul a jövő egyetemének megvalósulásához. 
Ebben a többi között a személyes fejlesztésre és a kis csoportos 
foglalkozásokra fogják helyezni a hangsúlyt, és az eddiginél 
nagyobb szerepet kap majd a digitális oktatás. „Az egyetemnek 

alkalmazkodnia kell az új helyzetekhez: a következő szemeszterben 
is számos újítással találkoznak már a hallgatók. A hagyományos, 
középkor óta meglévő egyetemi világ átalakulóban van, és tartani 
kell a lépést a változással, amelyhez a hallgatók együttműködésére 
is szükség van” – fogalmazott Koltay András.  

FEJLŐDŐ CAMPUS 
A Ludovika Campus fejlesztésével kapcsolatban Koltay 
András elmondta, hogy július 7-én, Gulyás Gergely miniszter 
részvételével egy szűk körű ünnepségen kerül sor a Ludovika 
Szárnyépület átadására. Ez az épület történelmi múltja miatt 
is szorosan kapcsolódik az NKE-hez, és most, hosszú évek után 
újra egyetemi funkciót kap. Ezzel párhuzamosan a Ménesi úti 
campust is végleg elhagyja az intézmény, az ott dolgozók – 
más szervezeti egységek munkatársaival együtt – a felújított 
szárnyépületben kapnak helyet. A műsorban elhangzott, hogy 
a Ludovika Campus fejlesztése továbbra sem áll meg: a tervek 
között szerepel a Katasztrófavédelmi Intézet képzési központ-
jának megépítése speciális tantermekkel, gyakorlóőrssel és egy 
220 fős kollégiummal. A Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar számára is épül egy speciális, bentlakásos képzési központ, 
amely vagy a Ludovika Campuson vagy a Zrínyi Laktanyában 
kap majd helyet. Elhangzott az is, hogy a régi Bárka Színház 
épülete is új funkciót kap: vívóterem és rendezvényközpont 
létesül majd itt. 

A RÉMHÍREKRŐL 
A Ludovika TV a rémhírterjesztésről is kérdezte a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem rektorát. Koltay András elmondta: ez 
egy olyan téma, amellyel eddig kevesen foglalkoztak, és bírói 
gyakorlat sem alakult még ki hozzá. A koronavírus kapcsán 
viszont a terület „mozgásba lendült” (a kelleténél talán gyor-
sabban), de a statisztikák alapján még mindig az látszik, hogy 
alulreprezentált a téma a tudományos világban és a bírói 
gyakorlatban. Márciusban a rémhírterjesztésnek egy speciális 
jogállását fogadta el a parlament, amely kifejezetten a veszély-
helyzet idején jelentkező hamis tényállításokkal szemben tesz 
lehetővé fellépést, de időre van szükség, hogy a jogalkalmazók 
begyakorolják a pontos tartalmát a jogszabálynak. „A járvány 
enyhülésével veheti majd kezdetét a jogszabály normál életszakasza” – 
fogalmazott Koltay András. A Mandiner internetes portálnak 
írt cikkében Koltay András többek között rávilágított arra, 
hogy „a sajtónak társadalmi felelőssége van, helyet kell adnia a közéleti 
viták lefolytatására, átláthatóvá kell tennie a hatalom működését, 
a vitás kérdéseket sokoldalúan kell bemutatnia”.  

Szöveg: Zavodnyik Blanka • Fotó: Szilágyi Dénes 
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A koronavírus okozta veszélyhelyzeti 
időszak innovációs eredményeit, 
így például a távoktatás, valamint 
a home office tapasztalatait is 
hasznosítani tudják majd a jö-
vőben a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem rektora szerint. Koltay 
András a Ludovika TV-nek 
adott interjúban szólt a szep-
temberben induló Nemzetek 
Európája Karrierprogramról és 
a Diplomataképző Programról is, 
amelyekre többszörös volt a túljelent-
kezés. Elhangzott az is, hogy tovább 
folytatódik a jövőben a Ludovika 
Campus fejlesztése, amelynek 
szimbolikusan is fontos állomása 
a Ludovika Szárnyépület átadása. 

KIVÁLÓAN 
VIZSGÁZOTT 
AZ EGYETEM 
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A technológiai fejlődés exponencialitásának törvénye szerint 
a fejlesztések időigénye feleződik, miközben az adattömeg évente 
duplázódik. A szlogenné vált korleírás szerint a VUCA idejét 
éljük, azaz volatilis, bizonytalan (uncertain), komplex és zavaros 
(ambiguous) évek várnak ránk. Milyen stratégiával készüljön 

egy egyetem a változások korára, miközben az egyetemi kul-
túrák továbbra is büszkén építenek a konzervatív értékőrzés 
hagyományára? Lampedusa mondását idézve: mindennek meg 
kell változnia, hogy semmi se változzon, azaz a tudomány és 
humanizmus értékeit megőrizzük. Az európai egyetemek nem 

rendelkeznek közös stratégiával. Közös törekvéseik vannak, 
ezek lényege a tudomány fontossága világunk fenntartásá-
ban, különösen pedig a politikai, üzleti és tudományellenes 
kísértésekkel és babonákkal szemben. A tudomány azonban 
a reneszánsztól a 20. századig sokkal inkább az egyetemek falain 
kívül fejlődött, olykor az egyetemekkel szemben is. Az utóbbi 
ötven év felsőoktatási forradalma sokat javított az egyetemi 
statisztikákon. A másik feladvány az, hogy vajon mi érvényeset 
és hiteleset mondhatnak ezek a konzervatív intézmények a Z és 
alfa generációk számára? Erősebben fogalmazva a klímaválságot 
is produkáló őszülő korosztály mit mondhat arról a jövőről, 
amelyet ők már nem, az ifjúság azonban látni és alakítani 
fog? Többek között ilyen dilemmák mentén született meg 
az NKE 2025-ig szóló stratégiája, amelyet érdemes elolvasni. 
Kiindulópont: mi az egyetem? Alaptörvényünk az európai 
tradíciót tisztelve a „tudományos kutatás, a tanulás és a tanítás 
szabadságának intézményeként” határozza meg. A „szabadság 
intézménye”, ez az origó. Erre kell épülnie a stratégiának és 
a felelősségnek is. A Stratégia 2025 szerint „az Egyetem, alkotó, 
művelt, közösségépítő ambíciókkal rendelkező, tanulni vágyó fiatalok, 
a nemzeti értékeket tisztelő, szolidáris és együttműködő, a jövőért is 
felelősséget viselő új nemzedékek mentorálását és orientációját végzi, 
hogy hazánkat és Európát legjobb tudásukkal építsék”. Mi a legfon-
tosabb a ma fiataljai számára? Talán az, hogy olyan tanulási 
stratégiával rendelkezzenek, amellyel egy állandóan változó 
világban tehetségüket kibontakoztathatják. Tudja-e hitelesen 
és elkötelezetten, minden egyes oktatót felvonultatva vállalni 
ezt a missziót az egyetem? A válasz igen, feltéve, ha a változást 
önmagán kezdi. A Stratégia 2025 ún. Kreatív tanulás programja 
egy olyan pedagógiai fordulatot ígér, amely az oktatás lényegének 
a hallgató képességeinek hatékony fejlesztését és értékelését, 
az egyéni tanulási utak mentorálását és a személyességen ala-
puló, alkotó szakmai közösségek művelését tekinti. A fordulat 
csak akkor sikerülhet, ha hiszünk abban, hogy minden hallgató 
más-más talentumot rejt, amelyet az egyetemen kell kibonta-
koztatni. Ez az egyetemi szabadság lényege és értelme. Szabadon 
gondolkodó, kritikus és kérdezni tudó fiatalokra van szükség. 
„A magolás helyett a kulcsképességek fejlesztése” – ahogyan a stratégia 
fogalmaz. A tudományt másként nem is lehet művelni – tegyük 
hozzá. Ez a szabadság érmének másik oldala. A Stratégia 2025 
szerint „az Egyetem a határok nélküli tudomány, a társadalmi 
fejlődés, fenntarthatóság és a nemzeti kultúrák közötti hidakat és 
értékközösségeket épít”. A modern tudomány közel öt évszázados 
fejlődése egyfelől humanista szabadságharc, másfelől felelősség 
a világ jobbításáért. Ez globális felelősség, azaz a stratégiát idézve 
„az Egyetem a társadalmi együttélés és jóllét biztonságát támogatja, 
a gyorsuló ökológiai változások és a technológiai átalakulás kihívásait 

megértve, regionális és globális hatásokat elemezve, a társadalmi 
innovációkat, a környezeti fenntarthatóságot és a biztonságtech-
nológiai kutatásokat és ezek oktatását stratégiai célnak tekinti”. 
Az egyetem polgárait ez az elkötelezettség emeli az universitas 
szintjére. Mindezt összhangba kell hozni az egyetem nemzeti 
identitásával. Az NKE a magyar közszolgálatot, a magyar 
államot építő intézmény. A modern állam sikere nagyrészt 
a nemzeti eszmén mint a hatékony közösségépítés évszázados 
tapasztalatán alapul. A nemzeti tradíció és a hazafiasság tehát 
az államépítés hatékony eszközei. A Stratégia 2025 szerint „az 
Egyetem a magyar nemzeti identitás és kulturális örökség védelmét, 
az ország megtartó erejét, valamint a nemzeti versenyképességet 
építi”. Az egyetem ezen az úton érkezhet el a saját közösségét 
és annak jövőjét meghatározó sorskérdéshez. Hogyan lesz sok 
száz tanár, munkatárs és sok ezer hallgató egyéni munkájából 
és tehetségéből közösségi teljesítmény? Mit jelent ez a teljesít-
mény ma, és mennyit érhet évek múlva? Azaz mit kell tennünk 
egyénenként, és mit kell tennünk közösen? Egy egyetem esetén 
mindez magától értetődőnek tűnhet. Azonban egyre több in-
tézmény, vállalat, sőt egyetem sem „kőből épít házat”, azaz nem 
készít középtávú stratégiát. Miért? Mert a működési környezet 
túl gyorsan változik ahhoz, hogy stratégiák alapján döntsünk. 
Maga az állam és a kormányzás is egyre óvatosabb a középtávú 
stratégiákkal és inkább rövid távú akciótervekben gondolkodik. 
Gondoljunk csak a világot egyik hónapról a másikra felforgató 
világjárványra. De ha csupán a felsőoktatást nézzük, a magyar 
felsőoktatás kormányzati stratégiája még néhány éve sem 
tartalmazta az állami egyetemek alapítványi fenntartású intéz-
ménnyé történő átalakítását, amelyet 2019/2020-ban kísérleti 
programokkal és sok kérdőjellel mégis elindított.
A stratégia még egy tucat további „felforgató” kockázatot is 
figyelembe vesz: ilyenek a mesterséges intelligencia terjedése, 
a tömeges migráció, a klímaváltozás, a biotechnológia fejlődé-
se, az energiaforrások fenntarthatósága. Sokak szerint tehát 
az egyetlen jó „stratégia” a hatékony döntésképesség (agilitás) és 
az adaptív menedzsment. A stratégiát tekintsük tehát inkább 
iránytűnek, mintsem térképnek. Térképünk nincs, a jövő útját 
lépésről lépésre kell eldönteni. Az iránytű azonban irányt és 
biztonságot ad. Az NKE-nek is biztosnak kell lennie a saját 
jövőjében. Jövőkép kell ahhoz, hogy a stratégia címe, A biztos 
jövő egyeteme az egyetemi polgárok számára valósággá válhas-
son. Az Intézményfejlesztési Terv az egyetem honlapján teljes 
egészében elolvasható.   

Szerző: Kis Norbert egyetemi tanár,  
az NKE fejlesztési rektorhelyettese • Fotó: Hlinka Zsolt
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartó minisztere június 18-án elfogadta az egyetem 
2025-ig tartó Intézményfejlesztési Tervét (Stratégia 2025). Ennek apropójából érdemes 
egy pillantást vetnünk az egyetemek, köztük az NKE jövője felé. Mi vár a felsőoktatásra 
a harmadik évezred harmadik évtizedében? Milyenné akar válni egy egyetem Európa 

közepén a gyorsuló és bizonytalan változások korában? 

AZ EGYETEM JÖVŐJE

vélemény



Magyarország Európa öt legélhetőbb országa közé szeret-
ne tartozni 2030-ra, és ehhez jó úton indult el az elmúlt 
időszakban – állítják a tanulmánykötet szerzői. Parragh 
Bianka, az MNB Monetáris Tanács tagja és az NKE tu-
dományos főmunkatársa, a kötet szerzője és szerkesztője 
úgy véli: ha az állam érti és figyelembe veszi a gazdasági 
szereplőknek az üzleti környezet nehézségeiből adódó 
kockázatait és kihívásait, úgy hatékonyabbak és gyor-
sabbak lehetnek a vállalati válaszreakciók, és ezáltal 
a nemzetgazdaság fejlődése is gyorsabb és hatékonyabb 
lesz. Az állam ezen szerepvállalásával, a jó irányú állami 
ösztönzéssel a vállalatok és valamennyi gazdasági szereplő 
értékteremtését támogatja.  
A tanulmánykötet szerzői szerint az állam szerepfelfo-
gásának megváltozása vezethet el bennünket a sikeres 
felzárkózáshoz. Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter – a kötet előszavában – kifejti, hogy meg kell 
teremtenünk a struktúraváltáshoz szükséges peremfelté-
teleket. Ilyen például a kritikus infrastruktúrák megerő-
sítése és modernizálása, a minőségi alapinfrastruktúra 
biztosítása, az okos és tiszta energiaszolgáltatás, valamint 
a gyors és biztonságos közlekedés. 

Az állam és a piac összhangjának fontosságára hívja fel 
a figyelmet Parragh Bianka. Az elmúlt három évtized-
ben és azt megelőzően az aktív, nagy állam, illetve a piac 
mindenhatóságába vetett hit volt a két véglet az állami 
szerepfelfogásokban. „Magyarország azonban megvalósította, 
hogy egyensúly, a piaci és az állami koordináció egysége jöjjön 
létre” – mondta el Parragh Bianka. Ezzel pedig az állam 
támogatni tudja a gazdaság fejlődését is. Csak az állam 
indíthat rendszerszintű reakciókat, egy hatékony intéz-
ményrendszer és a társadalmi bizalom talaján – tette hozzá 
a könyv szerkesztője. 
Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke úgy 
véli, hogy az elmúlt időszakban sokkal komplexebbé 
vált a világ, ezért egy jól irányított állam és annak jó 
működése nélkül nincs jó életminőség, nincs megfelelő 
fejlődési perspektíva és fenntartható gazdasági környe-
zet sem. „A rövid távon gondolkodó, befektetéseik belátható 
időn belüli megtérülésében érdekelt vállalkozásokkal szemben 
az ösztönző állam hosszú távon gondolkodik, és a fenntartható 
fejlődést szorgalmazza” – fogalmaz Domokos László. Az ÁSZ 
elnöke szerint egy jól működő államnak az üzleti szféra 
minőségét meghaladó vezetési kultúrára van szüksége. 

Hogyan lehet ösztönző az állam, és milyen szinergiák bontakoz-
tak ki az állami és az üzleti szféra között? Ezekre a kérdésekre 
is választ ad az Ösztönző állam – hatékonyabb vállalatok 
címmel megjelent tanulmánykötet. Az Akadémiai Kiadó gon-
dozásában napvilágot látott szakkönyv egy összefoglaló doku-
mentum az elmúlt egy évtized gazdaságösztönző intézkedéseiről, 
illetve bemutatja a kormányzati stratégia államháztartási és 

piaci oldalról értelmezhető eredményeit. 

Magyarország elindult 
a fejlődés útján
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„Az állam felvállalta a felelősséget bizonyos döntésekben, 
erősebb lett a szabályozás, fejlődött az infrastruktúra, és 
előtérbe került a nemzeti érdekek képviselete, így a hazai 
vállalkozók számára kedvező gazdaságpolitika alakult ki” 
– mondta Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke rámutatott: az állam akkor lehet 
hatékony, ha a piaci szereplők mindegyike részese lesz 
az együttműködésnek.
Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora 
hangsúlyozza, hogy az állami szerepvállalás az egyetem 
tudományos missziójának középpontjában áll. Ez a konzer-
vatív államfelfogás, amely az államnak komoly szerepeket 

biztosít a szabadpiac tekintetében is, afelé mutat, hogy 
az államnak a piac, a gazdaság működésében szerepet kell 
vállalnia, tehát egyfajta tevőleges kötelezettsége van a sza-
bad vállalkozás és kereskedelem előmozdítása érdekében. 
Kis Norbert szerint Magyarország bebizonyította, hogy 
az állam pénzügyi egyensúlya és a gazdasági növekedés 
együtt is tud működni. Az NKE fejlesztési rektorhelyettese 
úgy véli, Magyarország megtalálta a gazdaságösztönzés 
bátor eszközeit, az állam innovációja és versenyképessé-
gének erősítése pedig elvezethet a további felzárkózáshoz.
Krisán László szerint az ipar 4.0 hatására kialakuló új világ 
más követelményeket támaszt a jövő munkavállalóival 

A JÓ KORMÁNYZÁS ELVEI ÉS GYAKORLATA

HATÉKONYSÁG
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Forrás: saját szerkesztés az ENSZ jó kormányzás elveinek sémája alapján, 2003. 
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ELŐTÉRBEN
a Berlin–Varsó-tengely 

A visegrádi országok, Berlin, a képzeletbeli harmadik helyen Washington, majd az olaszok, a franciák 
és a törökök – a többi között ezeket a partnereket nevesíti Magyarország nemrégiben elfogadott 
Nemzeti Biztonsági Stratégiája. A dokumentum nevét sokszor még szakmai körökben is keverik: 
ha lenne, a „nemzetbiztonsági stratégia” a titkosszolgálatokra vonatkozna, a „nemzeti biztonsági” 
pedig a nemzet egészének sokféle területen megjelenő biztonságával foglalkozik. A koncepcióról Csiki 
Varga Tamást, az NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos munkatársát kérdeztük.

szemben, az újonnan születő munkahelyek nem ugyan-
azokat a képességeket igénylik majd. „Óriási felelőssége 
van tehát az ország oktatáspolitikájának abban, hogy a jövő 
versenyképes munkaerejét kiképezzék” – vélekedett a KAVOSZ 
vezérigazgatója. 
A magyar vállalatok megerősítésében fontos szerep hárul 
a tőzsdére is. Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde ve-
zérigazgatója kiemelte: a piacfejlesztés akkor lesz sikeres, 
ha egyre több vállalat választja a tőzsdét a növekedéshez. 
Az új stratégia kifejezetten a középvállalatokra koncentrál, 
mert nemzetgazdasági érdek a magyar tulajdonú vállalatok 

feltőkésítése, megerősítése és ezáltal versenyképességük 
növelése. Szerinte a jól működő tőkepiac kiemelten 
fontos a gazdaság számára, a fenntartható felzárkózás 
egyik kiemelten fontos eszköze.
„Tehát az ösztönző állam egy felelősséget vállaló állam is, amely-
ben megjelenik a kormányzati felelősség nagyon erős, markáns 
gondolata, így a kormány nem csak kereteket ad az állami 
működésnek” – mutat rá Kovács Árpád, a Költségvetési 
Tanács elnöke.  

Szerző: Szöőr Ádám
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 z Miért volt szükség és miért pont most egy új nemzeti 
biztonsági stratégiára, és mennyire időtállók az ilyen 
koncepciók?
Az általánosan elterjedt gyakorlat, hogy az országok közép- 
és hosszú távra (négy, illetve tíz évre) stratégiákat készíte-
nek, és tekintettel arra, hogy az előző Nemzeti Biztonsági 
Stratégiát (NBS) 2012-ben fogadta el a kormány, önmagá-
ban is „időszerűnek” nevezhetjük a mostani lépést. Arra is 
van példa, hogy egyes kormányzati ciklusokhoz kötődően 

kötelezően felülvizsgálják a hatályos dokumentumokat (az 
Egyesült Államokban például akkor, amikor új elnököt 
iktatnak be), illetve ez akkor is bekövetkezhet, ha a nemzet-
közi folyamatok, a biztonsági környezet jelentős változása 
megváltoztatja azokat az alapvető elemeket, amelyekre 
a korábbi stratégia épült. 2012 óta pedig Magyarország 
közvetlen és tágabb környezetében is történtek ilyen alap-
vető változások. Idesorolhatjuk az ún. arab tavasz nyomán 
kialakult válságokat Észak-Afrikában (Egyiptom, Líbia) 
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az energia- és ellátásbiztonság, vagy az állami intézményrend-
szer és a társadalom „ellenálló képessége” (resilience) éppen 
az olyan sokkokkal, káros hatásokkal szemben, amelyeket 
már említettem. Mint minden ilyen jellegű stratégiában, 
itt is megtalálható az alapvető értékek – béke, biztonság, 
szabadság, demokratikus intézmények működése – védel-
me, ami a 2020-as dokumentumban először egészült ki 
nagy hangsúllyal a nemzeti szuverenitás védelmével. Mivel 
az NBS célja biztosítani a magyar társadalom fennmara-
dásának, fejlődésének, boldogulásának keretrendszerét, 
átfogóan kell foglalkoznia számos, a külső és belső, a szö-
vetségi rendszerünket (elsősorban az EU-t és a NATO-t) és 
nemzeti intézményeinket érő kihívással. Ezeket 17 „kiemelt” 
és számos kapcsolódó kihívás áttekintésével teszi meg 
a dokumentum – a legtöbb esetben arra is választ adva, 
hogy a magyar érdekek alapján milyen választ (megelőző 
vagy reagáló intézkedést) kíván tenni a kormány ezekkel 
kapcsolatban a következő években. 

 z Milyen partnereket és ellenségeket nevesít a stratégia? 
A partnerek között jelennek meg a visegrádi orszá-
gok, Németország, Lengyelország, az Egyesült Államok, 
Olaszország, Franciaország és Törökország. Az egész straté-
giában lényegesen nagyobb hangsúllyal jelenik meg a közép- 
európai politikai, sőt ezúttal a védelmi együttműködés is, mint 
a korábbiakban, így ha sorrendnek tekintjük a partnereket, 
a V4-ek elsősége logikusnak tűnik, mint ahogy a gazdasági 
és Európa-politikai szempontból leginkább meghatározó 
Németország helye is. Az Egyesült Államokat, amellyel min-
den korábbi dokumentum látványosan kiemelte a „stratégiai 
partnerséget”, harmadikként említik. Ezt azonban a magyar 
kül- és biztonságpolitikában érdemes úgy tekinteni, hogy 
a 2020-as évekre „nem Washington értékelődött le, hanem 
Berlin és Varsó szerepe erősödött meg”, hiszen a kétoldalú 
védelempolitikai együttműködés az Egyesült Államokkal 
dinamikusan és olajozottan működik. Ennek a viszonyrend-
szernek a természetes intézményi közege az Európai Unió 
és a NATO, amelyeken kívül nehezen lenne elképzelhető 
az életünk. Ugyancsak fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy 
a stratégia rögzíti: „Magyarországnak nincs ellenségképe”, 
azaz senkit nem tekint ellenségének, nem készül háborúra, 
nemzetközi vitáit békés, tárgyalásos úton kívánja rendezni.

 z Hogyan viszonyul a nagyhatalmakhoz a dokumentum, 
kiket tekint annak?
Az intézményesült szövetségesek közül az Egyesült Államok és 
Németország meghatározó szerepét már említettem, a külső 
szereplőkkel kapcsolatban pedig Kínát és Oroszországot egyér-
telműen nagyhatalomnak tekinti a stratégia. A NATO- és 

EU-tagállamok köre megosztott abban a tekintetben, hogy 
az utóbbi két országgal milyen viszonyt kell vagy lenne érde-
mes ápolni. Magyarország elsősorban külgazdasági érdekei 
mentén tekint az orosz és a kínai kapcsolatra. Célkitűzései 
mégis realisták, mert számol azzal, hogy a nagyobb nyitott-
ság akár nagyobb sebezhetőséget is eredményezhet. Az is 
újdonság a korábbiakhoz képest, hogy a nagyhatalmak 
közül az NBS Franciaországnak mint az EU egyik politikai 
vezetőjének, illetve Törökországnak, mint „a Közel-Kelet 
kapujának” és meghatározó geopolitikai szereplőjének is 
kiemelt figyelmet szentel.

 z Mik az erősségei a dokumentumnak, és lehet-e hiányér-
zetünk vele kapcsolatban? 
Kifejezetten erősségének tekintem a reálpolitikai szemléletet, 
amely mind történelmi kontextusában, mind napjaink biz-
tonsági környezetében „helyi értékén kezeli” Magyarországot. 
Egy rendkívül nyitott földrajzi és gazdasági helyzetben lévő, 
szövetségi környezetébe mélyen beágyazott országként, 
amely erőforrásaihoz mérten igyekszik megvalósítani nem-
zeti érdekeit. Kollégáimmal együtt pozitívan ítéltük meg, 
hogy „funkcionalitását” tekintve is sokkal tartalmasabb, 
„jobb” a stratégia, mint a korábbiak: nem csupán elvont 
célokat fogalmaz meg, illetve egy hosszas katalógusba 
rendezi az érzékelt fenyegetéseket, hanem konkrét szakpo-
litikai területeket nevesít, és feladatokat határoz meg, ahol 
az intézményrendszernek a következő években cselekednie 
kell. A vártnál kisebb súllyal szerepel az éghajlatváltozás 
hatásainak kérdése, bár ez is kiemelt figyelmet érdemelne. 
A magyar biztonságpercepcióra vonatkozó 2019. decemberi 
reprezentatív kutatásunkban ugyanis a megkérdezettek 
leggyakrabban az éghajlatváltozást (36,8 százalék) és az el-
lenőrizhetetlen migrációt (36,6 százalék) nevezték meg 
a két, Magyarország biztonságára leginkább negatív hatást 
gyakorló tényezőként. A következő évtizedekben alapvető 
és megkerülhetetlen problémává fog válni a globális éghaj-
latváltozás és annak regionális hatásai, mint arra az NBS 
is rámutat. Ugyanakkor a dokumentum többnyire elsiklik 
afölött, hogy nem csupán távoli, sérülékeny térségekre, hanem 
a közép-európai térségre és kifejezetten Magyarországra 
milyen hatásai lehetnek, és ezen hatások mérséklését vagy 
az alkalmazkodást milyen eszközökkel és kapacitásokkal 
tervezik megoldani. Azt viszont mindenképpen érdemes 
hangsúlyozni, hogy ez egy összkormányzati dokumentum, 
amely számos intézmény együttműködésével született meg, 
ez pedig racionális és előremutató eljárás.  

Szöveg: Tasi Tibor

és a Közel-Keleten (Irak, Szíria) az Iszlám Állam 
terrorszervezet felemelkedését, valamint a migrációs 
és menekültválságot. Ezeket nyugodtan nevezhetjük 
„stratégiai sokkoknak” is – olyan jelentőségű és jellegű 
eseményeknek, amelyekre a korábbi elképzelések, 
gyakorlati válaszok, akár maguk az intézmények nem 
voltak felkészülve, amelyeket nem tudtak megfele-
lően kezelni. A 2020-as koronavírus-járvány is ilyen 
„sokk” Európának. Egy jó stratégiának számolnia 
kell a reálisan felmerülő kihívásokkal, fenyegeté-
sekkel, és ezekre megfelelő választ is kell adnia. 
A 2020 áprilisában elfogadott NBS „előkészítése” 
természetesen hosszabb folyamat volt.

 z Milyen célokat említ a stratégia?
A stratégia általános célja azoknak a kihívásoknak 
a számbavétele, amelyek a magyar nemzeti érdeke-
ket biztonságpolitikai szempontból fenyegethetik. 
Ezt szélesen értelmezzük, azaz a katonai biztonság 
mellett igen nagy hangsúlyt kapnak a gazdasági, 
politikai, társadalmi biztonság kérdései is, mint 
ahogy olyan részterületek is, mint a kiberbiztonság, 

A STRATÉGIA AZ OKTATÁSBAN 
A világban egy-egy ország „útlevele” a stratégia, amely a béke, a válság 
és a háború időszakára átfogó módon meghatározza a biztonságról 
vallott nézeteket. Csak össznemzeti egyetértésen alapuló és az egész 
nemzet erőfeszítéseit egyesítő stratégiával tehetjük hazánkat és a ma-
gyar nemzetet biztonságossá és sikeressé. Ezek a körülmények, mint 
a stratégiai környezet, a biztonságért felelős szervezetek változásai, 
természetesen meg kell, hogy jelenjenek a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem képzési rendszereiben. A stratégia kihatással lesz a karok, 
hivatásrendek minden szegmensére. Az oktatóknak el kell sajátíta-
niuk és a mindennapok részévé kell tenniük az új elméletet és az új 
technikai eszközöket. A stratégia egyik nagymestere, Heinz Guderian, 
a harckocsizó fegyvernem meghatározó alakja mondta azt, hogy „az új 
fegyverek új taktikát igényelnek. Soha ne tegyen új bort régi üvegekbe.” 
A stratégia emellett nem öncélú, további gondolkodást és kidolgozást 
igényel. A részstratégiákat (gazdasági, külügyi, nemzetbiztonsági stb.) 
is meg kell alkotni a Nemzeti Biztonsági Stratégia elvei mentén. Azaz 
tovább kell dolgozni az ország stabilitása és biztonsága érdekében. 
(Resperger István ezredes, egyetemi tanár, NKE NBI) 
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46 év – ennyi időt töltött a Magyar Honvédség szolgála-
tában az An–26-os szállítógép. Annyit volt a levegőben, 
hogy majdnem nyolcszáz alkalommal is körberepülhették 
volna vele bolygónkat. A típus magyarországi története 
1973-ban kezdődött, ekkor vonták ki a Li–2 szállító 
repülőgépeket, amivel szinte egy időben megkezdődött 
a legénység átképzése. A csapat 1974-ben érkezett haza, 
őket a megrendelt tíz repülőgép első hat példánya kö-
vette. A további négy An–26-os 1975-ben, illetve rá egy 
évre landolt Magyarországon. A gép legismertebb neve 
„Ancsa”, de illették még „Teve” és „Ordító egér” nevekkel 
is. Előbbi az elődjétől, a Li–2-estől ered, utóbbit pedig 
a sajátos motorzaj miatt használták. 
A két hajtóműves, légcsavaros, gázturbinás An–26-os 
története az 1960-as években kezdődött, amikor Oleg 
Konsztantyinovics Antonov és tervezőcsapata egy könnyű, 
gazdaságosan használható harcászati szállítógép tervezé-
sére kapott feladatot, amellyel kis tömegek szállítása és 
rövid hatótávolságú feladatok oldhatók meg. Végül a már 
létező utasszállítót, az An–24-est tervezték át. A törzs 
hátsó részére egy rámpaként is használható, lenyitható 
teherajtó került, méghozzá úgy, hogy az behúzható legyen 
a géptörzs alá. Az An–26-os prototípusa 1969-re készült 
el, a sorozatgyártás 1970-ben indult. Az Ancsákat tíz 
éven át gyártották, 1400 darab készült belőlük. Ezekből 
vett tíz darabot a magyar légierő 1974–1976 között, 
amelyekből önálló század alakult Szentkirályszabadján. 
„Első alkalommal 1982-ben léptem a többpilótás (ekipázs 
rendszerű = viszonylag állandó összetételű személyzettel repü-
lő) An–26-os repülőgép fedélzetére. A Kilián György Repülő 
Műszaki Főiskola másodéves hallgatója voltam, és az akkori 
Szovjetunióból szabadságra hazatérő hallgatótársainknak se-
gítettünk a repülőgépről való kirakodásban. Végzősök voltak, 
tizen-egynéhányan, de rengeteg »felszereléssel« érkeztek vissza” 
– idézi fel lapunknak „ancsás” élményeit Palik Mátyás 
ezredes. A gépek a ’80-as, ’90-es években rendszeresen 
megfordultak külföldön: Krasznodárban, Frunzében, 
majd később Kassán tanuló magyar pilótanövendékeket 
szállítottak oda-vissza. A viszonylag nagy távolság miatt 
több megállóval teljesítették a feladatot. „A rakodás köz-
ben azért volt annyi időnk, hogy megszemléljük a repülőgépet. 
Korábban már repültem motoros kiképző repülőgéppel, de ennyi 
hagyományos, analóg műszert és ennyi fedélzetirendszer-kezelő 
szervet ilyen kis helyen »összezsúfolva« előtte még nem láttam. 
Lenyűgöző, és közben kicsit félelmetes is volt a munkahelyek 
kialakítása, amelyek közül a navigátoré volt a legfurcsább. 
Egy buborék ablakot is kapott, amely a navigációs feladatok 

végrehajtását szolgálta” – tette hozzá az NKE Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Karának katonai repülési dékánhe-
lyettese, aki 1983-ban repült először utasként An–26-tal. 
Harmadéves vadászirányító-megfigyelő (ma légvédelmi 
irányító) hallgató társaival a Szolnok–Kecskemét–Taszár–
Pápa–Szentkirályszabadja–Szolnok útvonalat repülték 
be, amit gondosan megterveztek: elvégezték a szükséges 
navigációs és üzemanyag-számításokat, és ezeket repülés 
közben ellenőrizték is. „Nagy izgalommal masíroztunk a le- 
eresztett rámpával ránk várakozó ún. deszant szállítórepülőgéphez, 

TÖRTÉNELMI PILLANAT 
„Az An–26-os repülőgépeken kívülről nem látszik ugyan 
az elmúlt 46 év, de technológiája korára jellemző, ezért bár-
mennyire is ragaszkodunk és kötődünk hozzájuk érzelmileg, 
egy új cél elérésének tudatában tisztességgel búcsút kell venni 
tőlük” – mondta Benkő Tibor. A honvédelmi miniszter 
a gép búcsúztatóján hozzátette: a Magyar Honvédségnek 
korszerű és ütőképes erővé kell válnia a térségben, 
Európában. Ehhez modern, a 21. század kihívásait kezelni 
képes technikai eszközökre van szükség. Korom Ferenc, 
a Magyar Honvédség parancsnoka a magyar katonai 
repülés emblematikus típusának nevezte az An–26-os 
szállító repülőgépet. Mint mondta, az Ancsák a Magyar 
Honvédség légiszállító képességének gerincét képezték, 
és a magyar légierő történetének egyik legmegbízha-
tóbb repülőgéptípusának bizonyultak. Az An–26-osok 
Európa, Ázsia és Afrika 47 országának 197 repülőterén 
fordultak meg. A típus valamennyi magyarországi gépe 
összesen 83 ezer órát töltött a levegőben. A mintegy 
31 millió kilométer megtételével gyakorlatilag 773-szor 
körberepülhették volna a Földet.

„Teve”, „Ordító egér”, „Ancsa” – ezekkel a nevekkel illették a Magyar 
Honvédség légierejének kötelékében mintegy fél évszázadot szolgáló An–26-
os szállítógépet, amelyet néhány hete nyugdíjazott a haderő. A gépeket 
Kecskeméten, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison búcsúztat-
ták, mert már nem felelnek meg a kor kihívásainak és a Honvédség új 
céljainak. A búcsú alkalmat ad a géptípus történetének felelevenítésére.
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amikor valaki elkezdte közülünk fütyülni Miloš Forman Hair 
című filmjéből a Manchester, England, England című dalt, 
amelyet azután az egész szakasz folytatott. Volt is nagy derü-
lés a személyzet részéről. Az biztos, hogy abban a pillanatban 
valamennyien Claude Bukowskinak vagy George Bergernek 
éreztük magunkat” – mesélte az ezredes.
A gépek 1984-ben Szolnokra kerültek, ahol a szállító 
helikopterekből és a szállítórepülő-századból megalakult  
a 89. vegyes szállítórepülő-ezred. Szolnokon már csak kilenc 
gép szolgált, mert 1982. december 6-án, Szentkirályszabadján 
az egyik Ancsa – átstartolás közben – a földnek csapódott 
és kigyulladt. Ez volt a típus egyetlen hazai balesete, amely 
négy emberéletet követelt. Az 1990-es évektől folyamato-
san csökkent a légierőnél szolgálatot teljesítő An–26-osok 
száma. 1997-ben a SzU–22-esek és MiG–23-asok mellett öt 

An–26-ost is kivontak a hadrendből. Később már csak négy 
gép maradt, de a NATO-missziók szállítási feladatai miatt 
2002-ben egy újabb repülőgép hadrendbe állítása mellett 
döntöttek. A 110-es oldalszámú repülőgép 2004 elején 
érkezett meg Ukrajnából. A gépeket 2005-ben Szolnokról 
Kecskemétre, a Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisra tele-
pítették, innen vonultak nyugdíjba 2020. június 11-én. 
A szállítószázad jelmondata remekül összefoglalja, hogy 
az Ancsa „Bármit, bárhová, bármikor” szállított, már ami 
a rakterébe belefért. Vitt légvédelmi és légiharc-rakétákat, 
kézifegyvereket és lőszereket, olajfúró berendezéseket, 
terepjárókat, de annak idején még naposcsibéket is.  

Szöveg: Tasi Tibor 
Fotó: honvedelem.hu, MH/Papajcsik Péter
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Mintegy hetven hazai és nemzet-
közi intézménnyel van együtt-
működési megállapodása 
– az Egyesült Államoktól  
kezdve Európán át az ázsiai  
és afrikai országokig – 
a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemnek. A nemzet-
közi kapcsolatrendszer 
fejlesztése kiemelten 
fontos feladata az intéz-
ménynek, hiszen ezzel is se-
gíti a hallgatók és az oktatók 
szakmai fejlődését, a mobilitás 
élénkülését. 

ÉLMÉNYEK ANCSÁVAL 
A repülés utasként nem volt leányálom az Ancsán. A repülőgép az egyéni zajvédők használata mellett is meglehetősen 
zajos volt, az ülései kényelmetlenek voltak, de tudni kell, hogy a magyar légierő egyik legmegbízhatóbb repülőgéptípusá-
nak titulált légi járműnek nem is a Malév flottájában kellett polgári utasszállítást végeznie, hanem a Honvédség számára 
könnyű harcászati jellegű szállításokat megoldania. Erre a feladatra azonban kiválóan alkalmas volt a típus. Sok An–26-os 
pilótát és fedélzeti rádióst, navigátort és műszakit ismerek, közülük jó néhánnyal tanultam együtt, többeket tanítottam 
is. Valamennyien kiváló katonák és kiváló repülő szakemberek. Nagyon jó közösséget alkottak, amihez valószínűleg 
hozzájárult az ezen a repülőgéptípuson végzett speciális fedélzeti munka, az egymásrautaltság, a közös felkészülések és 
a közös feladat-végrehajtás, amely által váltak igazán csapattá, mi több családdá – Palik Mátyás ezredes, katonai repülési 
dékánhelyettes, NKE HHK

Az egyetem intézményfejlesztési célkitűzései között kiemelt 
helyen áll a nemzetköziesedés erősítése, azaz hogy minél is-
mertebbé és elismertté váljon az NKE. Ez az egyik fő feladata 
a Nemzetközi Igazgatóságnak, amelynek vezetője Breuer Klára 
volt diplomata. „Az NKE erősségeire kell fókuszálni, ebben a tekin-
tetben pedig fontos előrelépés, hogy az angol nyelvű kurzusokat egy 
moduláris rendszerbe rendezte az intézmény. Ennek köszönhetően 
olyan tantárgycsomagot választhatnak a hallgatók – különösen 
az egyetemet rövidebb időre látogató vendéghallgatók –, amely 
mind a személyes érdeklődésüknek, mind pedig jövőbeli szakmai 
ambícióiknak megfelel” – fogalmazott lapunknak a szakember. 

Breuer Klára hozzátette: a moduláris képzés egyfajta szakmai 
fókuszt ad azoknak, akik tudják, milyen területen szeretné-
nek specializálódni. Erre jó példa a kiberbiztonsági modul, 
amelyet az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok 
Kar hallgatói választhatnak. „Feladatunk, hogy az egyetem angol 
nyelvű képzési programjait, a diplomát adó képzéseket, a tantárgy-
kínálatot és a modulokat minél szélesebb körben megismertessük 
a leendő hallgatókkal” – hangsúlyozta az igazgató.
Az NKE eddig mintegy 70 intézménnyel kötött együttmű-
ködési megállapodást, többségében kelet-közép-európai 
egyetemekkel. Breuer Klára szerint fontos feladatuk, hogy 

Egyre nyitottabban a világra 
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az egyetem vezetésének instrukciói alapján megszüntessék 
a nyugati és keleti kapcsolataink közötti egyensúlytalanságot. 
„Ebbe az irányba tett lépés többek között a mesterséges intelli-
genciával foglalkozó CSNSC skót tudományos műhellyel kötött 
megállapodás egy virtuális központ életre hívásáról, de az amerikai 
Louisville Egyetemmel az államelméletbe és médiatudományba 
betekintést nyújtó közös nyári egyetem létrehozása is idesorolható” 
– sorolta lapunknak az NKE nemzetközi igazgatója. Breuer 
Klára elmondta, hogy az euroatlanti orientáción túl Ázsia 
számos országának felsőoktatási intézményével kötött már 
az egyetem kutatási együttműködésre és hallgatói mobilitásra 
irányuló együttműködési megállapodást, amelyek közül 
kiemelendőek a kínai és orosz partnerségek.
Emellett az intézmény több mint tíz nemzetközi egyetemi 
szervezet tagja, és folyamatosan arra törekszik, hogy ez a kör 
bővüljön, és a legjelentősebb szervezetekben ott legyünk. Ilyen 
például a Magna Charta Universitatum, az International 
Association of Universities, a European Institute for Public 
Administration vagy a CEPOL, amelyeken keresztül bepil-
lanthatunk más egyetemek gyakorlatába. „Nyomon követhetjük 
például azt, hogy hol tartanak mások a digitalizációban, vagy 
láthatjuk, melyek a legfontosabb szakmai kérdések” – fogalmazott 
Breuer Klára. A nemzetközi kapcsolatrendszer fejlesztésében 
jó alapnak számít, hogy az egyetemen számos mobilitási 
programot érhetnek el a hallgatók, az oktatók és a dolgo-
zók. Ilyen a Campus Mundi vagy a Fulbright-program, de 
az Európai Unió méltán híres és talán a legsikeresebb ösz-
töndíjprogramja, az Erasmus is, amely már több mint 30 éves 

múltra tekint vissza. Az NKE már több mint 35 országban, 
140 partnerintézménnyel kötött kétoldalú Erasmus+ megálla-
podást, amelyből Európán belül a lengyel intézmények a leg-
látogatottabbak, míg Európán kívül Kínával a legszorosabb 
a kapcsolat. Breuer Klára elmondta: a fiatalok számára ez egy 
hatalmas lehetőség, hiszen bekapcsolódhatnak a nemzetközi 
oktatási rendszerbe, új országokat fedezhetnek fel, és nem 
mellesleg szakmai tapasztalatot szerezhetnek, amelyet a ké-
sőbbiek során kamatoztathatnak. „Bár lehetnek olykor nehéz 
pillanatok, de mindenképp érdemes élni ezzel a lehetőséggel” – hívta 
fel a figyelmet a nemzetközi igazgató, aki szerint manapság 
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a munkaerőpiacon is előnynek számít, ha valaki a tanulmányai 
alatt mobilitási programban vett részt. A kiutazások mellett 
az egyetemre érkező külföldi hallgatók száma is folyamatosan 
növekszik, ami a bátortalanabbaknak lehetőséget nyújt arra, 
hogy nemzetközi közegben tanulhassanak, külföldi kapcso-
latokra tehessenek szert, és gyakorolhassák nyelvtudásukat. 
Breuer Klára szerint az egyetem nemzetköziesítése jó úton 
halad, hiszen évről évre egyre több hallgató és munkatárs 
jelentkezik a meghirdetett programokra, továbbá újabb 
partnerekkel köt az intézmény megállapodásokat, és egyre 
több mobilitási programban vesz részt az NKE. 
Bár a koronavírus-járvány visszavetette a személyes kapcso-
latok fejlesztését, „békeidőben” erre is nagy hangsúlyt fektet 
az intézmény. A Nemzetközi Igazgatóság által szervezett 
Ludovika Nagyköveti Fórum eseménysorozat részeként 
korábban már számos nagykövet látogatott el a Ludovikára. 
„Sajnos a pandémia alatt két fórum is meghiúsult, azonban kol-
légáimmal folyamatosan azon dolgozunk, hogy ezen rendezvények 
is megvalósuljanak, június 24-én például a cseh nagykövetet, 
Őexcellenciája Tibor Bialt rendhagyó módon a Ludovika TV 
stúdiójában fogadtuk” – emelte ki Breuer Klára, akinek tervei 
között szerepel a német nagykövet meginvitálása, mivel 
az Európai Unió Tanácsa elnökségi feladatainak ellátását 
az év második felében Németország vette át.  
A nemzetközi igazgató elárulta, hogy a jövőbeni tervek 
között szerepel egy kiemelt uniós pályázati programban 
való részvétel is. Az Európai Egyetemek kezdeményezés 
az Európai Bizottság egyik új és nagy figyelemmel övezett 
programja az Erasmus+ programcsoporton belül. Az ebben 
való részvétel lehetőséget ad más európai egyetemekkel 
való szerves összefonódásra, transzeurópai, „virtuális” óri-
ásegyetemek létrehozása által. A projekt célja, hogy meg-
teremtse a nyelveket, határokat és szakterületeket átívelő 
együttműködés feltételeit a kreatív európaiak új nemzedéke 
számára ahhoz, hogy közösen találjanak megoldást az Európa 
előtt álló társadalmi, gazdasági és biztonsági kihívásokra. 
„Az NKE hozzáadott értéke egy ilyen egyetemi szövetségben 
különösen a biztonság területén lesz jelentős” – mondta Breuer 
Klára. Megtudtuk azt is, hogy az intézmény portugál, görög, 
olasz és erdélyi, részben új, részben meglévő partnerekkel 
az „Európa biztonsága, rezilienciája és fenntarthatósága” 
témában – szintén az Erasmus+ keretein belül – Stratégiai 
Partnerségi pályázatot nyújtott be, amellyel kapcsolatos 
munka már önmagában is növelte a nemzetközi kapcsolatok 
intenzitását az elmúlt időszakban.   

Szöveg: Homonnay-Bukovenszki Orsolya
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A kialakult járványügyi veszélyhelyzet miatt a Nemzetközi 
Igazgatóságnak is át kellett szerveznie munkamódszereit. 
Az elmúlt hónapokban bekapcsolódtak például az egye-
temi JOT (Járványügyi Operatív Törzs) és a JOTOB 
(Járványügyi Operatív Törzs Oktatási Albizottság) 
munkájába, ugyanis számos külföldi hallgatót kellett 
segíteniük, akik javarészt a Stipendium Hungaricum 
program keretében rekedtek Budapesten. „Munkatársaim 
azokkal is folyamatosan tartották a kapcsolatot, akik a ve-
szélyhelyzet ideje alatt úgy döntöttek, hogy külföldön fejezik be 
tanulmányaikat” – nyilatkozta Breuer Klára, aki hozzátette, 
hogy az NKE különböző szervezeti egységeivel együtt-
működve ezeket az ügyeket mind sikeresen rendezték. 



A szólásszabadság az egyik olyan alapjog, amelyet szá-
mos nemzetközi egyezmény – például az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozata – rögzít, emellett minden demok-
ratikus ország alkotmánya is garantálja érvényesülését 
az állampolgárok számára. Összetevői a szabad vélemény-
nyilvánítás és a cenzúra hiánya, azonban a szólásszabad-
ság nem vonatkozhat a személyes adatokra, a katonai és 
államtitkokra, a bűncselekményre való felhívásra, illetve 
a nemzeti szimbólumokat és a közerkölcsöt sértő kifejezések 
használatára. A legtöbb demokratikus országban a szólás-
szabadság keretek közé van szorítva, korlátlan érvényesülése 
ugyanis teret adhat olyan szélsőséges megnyilvánulásoknak 

is, amelyek egyes társadalmi csoportokat vesznek célba, 
és az ellenük irányuló támadásoknak szolgálhatnak táp-
talajul. Ennek kiküszöbölésére a legtöbb demokratikus 
országban a jogalkotó a gyűlöletbeszédet kriminalizálja 
valamilyen formában, így korlátozva a véleménynyilvá-
nítás szabadságát. Vannak azonban olyan demokratikus 
országok is (mint például az USA), ahol a gyűlölködő 
megnyilvánulások sem minősülnek bűncselekménynek, 
mert a szólásszabadság teljességét mindennél fontosabb 
demokratikus értéknek tekintik.
A szólásszabadság továbbá hozzájárul a demokratikus és 
nyitott társadalom kialakításához és fenntartásához is, 
lehetővé teszi a nézetek, eszmék szabad kifejtését, még 
akkor is, ha azok egyeseket megbotránkoztatnak, népsze-
rűtlenek, vagy sajátos elképzeléseken alapulnak. Ha a káros 
és hasznos vélemények egyaránt napvilágra kerülhetnek, 
szabad vitában ütközhetnek ellentétes nézetek, csakis akkor 
van esély a téves vélekedések kiszűrésére. A népképviselet, 
a demokrácia működésének, a polgárok közügyekben való 
részvételének szintúgy elengedhetetlen feltétele a szólás, 
a média szabadsága, mert ez a leghatékonyabb ellenszere 
a hatalmi visszaéléseknek, így a korrupciónak is.
Nincs még egy diskurzus, amely olyan régóta, annyi részt-
vevővel és az érintett kérdésekhez hasonlóan sokszínű 
vitát folytatna a véleménynyilvánítás témájáról, mint 
az Egyesült Államokban élő szakértőké. Ennek oka a szó-
lás- és sajtószabadságnak az alkotmányos hagyományban 
betöltött központi szerepe. Ezzel szemben az európai 
alkotmányok és egyes jogrendszerek igyekeznek egymástól 
elválasztani ezeket. 

Az Egyesült Államokban zajló erőszak-
hullám számos társadalmi kérdést vet fel, 
köztük azt is, hogy meddig terjedhet a véle-
ménynyilvánítás szabadsága. A lapunknak 
nyilatkozó szakértő szerint mindazoknak, 
akik az USA-ra mint a nyugati világ vezető 
hatalmára tekintenek, nagyon nehéz azzal 
szembesülniük, ahogy az amerikaiak közös 
identitása, közös társadalmi emlékezete 
szétporladni látszik.

Az Amerikai Egyesült Államokban zajló 
események fontos kérdéseket vetnek fel: 
meddig terjed a szólásszabadság, és milyen 
kihívások előtt áll a szabad vélemény-
nyilvánítás napjaink Amerikájában? 
Török Bernát, az NKE Információs 
Társadalom Kutatóintézet vezetője sze-
rint többféle aspektusból lehet megítélni 
a véleménynyilvánítás szabadságának 
helyzetét. Fontos szempont például, 
hogy milyen csatornákon keresztül folyhat 
a társadalmi párbeszéd. Ebben a tekintetben 
a közösségimédia-platformok megjelenésével ma 
bárkinek lehetősége nyílik megosztania véleményét 
másokkal, akár tömegekkel is. Az USA-ban ugyanak-
kor egyre élesebben jelentkezik az a tendencia, hogy 
társadalmilag ellehetetlenítik azokat, akik felszólal-
nak egy-egy ügy vagy álláspont mellett. A szakértő 
szerint a közösségimédia-felületek demokratikus 
hozadékát a velük járó kockázatok megfelelő kezelése 
mellett meg kellene őrizni. Maguknak a közösségi 
platformoknak sem szabad engedni, hogy a politikai 
és társadalmi kérdésekről, aktualitásokról folytatott 
vitákat szabad belátásuk szerint korlátozzák. Ez ellen 
éppen az Egyesült Államokban tűnik a legnehezebbnek 
a fellépés, mivel a szólásszabadság amerikai doktrínája a 

FELSZÁMOLJÁK AZ ANARCHISTA MINI- 
ÁLLAMOT SEATTLE-BEN
Elrendelte július elsején a közelmúlt tüntetései alatt „elfog-
lalt” seattle-i terület felszámolását a város polgármestere, 
Jenny Durkan. A demokrata párti politikus rendeletet 
adott ki, és „törvénytelen gyülekezésnek” nevezte az öve-
zetet. A rendőrség még aznap meg is kezdte a fegyveres 
tüntetők által mintegy két héttel korábban létrehozott 
övezet felszámolását. A fegyveresek által körülkerített és 
lezárt részen június végén elharapódzott az erőszak: több 
lövöldözés volt, két afroamerikai tinédzsert agyonlőttek, 
többeket kórházban ápolnak. A rendőrség a Twitteren 
közölte: „a rendőrségnek dokumentált információi 
vannak rablásokról, támadásokról és más erőszakos 
bűncselekményekről”. A rendőrség hangsúlyozta azt is, 
hogy a lövöldözések elkövetői még az elkerített övezetben 
vannak, és rajtuk kívül is még sokaknál van lőfegyver.

SZABAD-E 
A VÉLEMÉNY?#!?&@ 
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platformüzemeltetők tevékenységét is nagyon erős védelem-
ben részesíti az állami beavatkozással szemben. Európában 
ugyanakkor megvannak az alkotmányos, jogi keretek ahhoz, 
hogy ha egy szolgáltató a társadalmi párbeszédre meghatá-
rozó hatással van – márpedig a közösségimédia-felületek 
esetében sokszor erről van szó –, akkor a tevékenységére 
speciális kötelezettségek vonatkozhatnak. 
A jelenleg is zajló tüntetéshullámmal kapcsolatban Török 
Bernát kifejtette, az amerikai hatóságok nem avatkoztak be 
a tüntetések lefolyásába, eleinte még a békés demonstrációk 
megszokott keretein túllépő szobordöntések esetében sem, 
az állami fellépés tehát nem jelentett veszélyt a szólásszabad-
ságra. Minden korábbinál erősebbnek látszik ugyanakkor 
a politikai, társadalmi nyomásgyakorlás, amellyel egyes, 
a történésekkel szemben kritikus megnyilvánulásokat 
megbélyegeznek. Ezt mutatják például a televíziós mű-
sorok elleni kiterjedt reklámbojkottok, illetve az, hogy  

a The New York Times véleményrovatának szerkesztője le-
mondani kényszerült, amikor közölte egy határozottabb 
rendőri fellépést szorgalmazó szenátor véleménycikkét. Jól 
látható, hogy az amerikai társadalom egy része már nem 
óhajtja elviselni a vele egyet nem értők véleményét. Ha in-
nen nézzük, a szólásszabadság nagyon nincs jó állapotban.
A tüntetések résztvevőit Török Bernát szerint nem lehet 
egységes csoportként kezelni. Egyfelől George Floyd tragikus 
halála érthetően hívott az utcára érzelmileg túlfűtött, hatá-
rozott követelésekkel fellépő tüntetőket. Ők egy rendkívül 
érzékeny társadalmi kérdésben, a rasszizmus témájában 
hallatják elkeseredett hangjukat, és ehhez minden joguk 
megvan. Másfelől a demonstrációikra olyan erőszakos za-
vargások és cselekmények is ráépültek (például békés bolt-
tulajdonosok üzleteinek szétverése), amelyeknek már semmi 
közük a szabad véleménynyilvánításhoz, hanem rendészeti 
kérdésnek tekintendők. 
A szobordöntésekkel összefüggésben Török Bernát el-
mondta: mindazoknak, akik az Egyesült Államokra mint 
a nyugati világ vezető hatalmára tekintenek, nagyon nehéz 
azzal szembesülniük, ahogy az amerikaiak közös identitása, 
közös társadalmi emlékezete szétporladni látszik. A szo-
bordöntések vagy -rongálások sora már az alapító atyákat 
sem kíméli, ami beláthatatlan következményekkel járó 
megosztottságot láttat az amerikai társadalomban. Olyan 
közös meggyőződések vagy megegyezések látszanak szétesni 
a szemünk előtt, mint az, hogy az ország minden hibája 
ellenére a lehetőségek és a szabadság földje, és az emberiség 

történetének egyik legnagysze-
rűbb vállalkozása. A polgárjogi 
mozgalom legfőbb célkitűzése 
éppen az volt a 20. században, 

hogy ennek áldásaiból senkit 
ne rekesszenek ki bőrszíne alapján. 

A társadalom egy része ezzel szemben 
ma egyre szilárdabb meggyőződéssel hangoz-

tatja azt a véleményét, hogy az Egyesült Államok 
nemhogy nem nagyszerű, hanem alapvetően rasszista 

hely, amely már az alapításakor eleve bűnben fogant, 
és nem szabadságot, hanem elnyomást és nyomort 
hozott tömegek számára. Ilyen szintű meghasonlás 
végzetes lehet egy társadalom számára, ezért csak 
bízni lehet abban, hogy az amerikai politika és 
társadalom ismét képes lesz megtalálni a stabili-
táshoz szükséges közös hangot.  

Szöveg: Pap Melinda • Forrás: MTI 
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A meteorológusok számos eljárást alkalmaznak 
a várható időjárás meghatározására. Az éghajlattan 
és más analóg módszerek mellett a numerikus idő-
járás-előrejelzések a legsikeresebbek és a legszélesebb 
körben elterjedtek. Sokan nem is gondolnák, hogy 
meteorológiai mérőállomások földön és levegőben 
egyaránt előfordulhatnak. Az egyik ilyen állomás 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bajai campusán, 

a Víztudományi Kar területén található.

Meteorológiai MérőálloMás 
a bajai caMpuson
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Az úgynevezett numerikus időjárás-előrejelzések esetében 
a szakemberek számítógépeken készítenek légköri mo-
delleket nagyszámú észlelési adat és különböző változók 
felhasználásával. Talán kevesen tudják, hogy a repülőgépek 
meteorológiai mérőeszközökkel is fel vannak szerelve, így 
manapság, amikor a pandémiás helyzet miatt a légi köz-
lekedés nem olyan sűrű, a pontos időjárás-előrejelzés is 
nehezebben kivitelezhető feladat. Azonban a különleges 
helyzetre való tekintettel sem állt meg az élet a Víztudományi 
Karon, a Területi Vízgazdálkodási Tanszék munkatársai 
folyamatosan újítják és bővítik a 2016 májusában kialakított 
meteorológiai állomás műszerkertjét. A mérőműszerek és 
az ezekkel kapcsolatos teendők mérnöki koordinálásra 
szorulnak, amely feladatokat a tanszék mérnöke és a terület 
specialistája, Krikovszky Sándor lát el. 
A területen régi és új típusú mérőállomásokkal is megismer-
kedhetnek a hallgatók. A műszerkertben többek között egy 
tíz méter magas oszlop található, amely a szélsebességről, 
szélirányról, hőmérsékletről, páratartalomról és csapadék-
tevékenységről szolgáltat adatokat. A mérési eredményeket 
tízpercenként rögzíti a napelemmel is működtethető rendszer. 
A szükséges átalakítások mellett az állomás párolgásmé-
rővel és a későbbiekben talajnedvességmérő érzékelőkkel, 
valamint további szenzorokkal is kiegészül majd. A Területi 
Vízgazdálkodási Tanszék szakterületéhez kapcsolódóan 
az egyik hiánypótló tevékenység és tudományterület a párol-
gásmérés. A cél a módszertani fejlesztések, valamint a mérések 
megbízhatóságának növelése érdekében új mérőeszközök, 
mérési eljárások bevezetése. Bács-Kiskun megyében Kecelen 
és Kunbaracson végeznek hagyományos párolgásméréseket 
úgynevezett „A típusú” kádakkal. Azonban ezek a mérések 
a kézi eljárás miatt mindössze napi két észlelésre korláto-
zódnak. A tanszék kutatói a kar műszerkertjébe teljesen 
automata berendezést telepítettek, amely akár tízpercenként 
is szolgáltat adatokat. Ez országosan is ritka, de a megyében 
kifejezetten egyedülálló mérési eljárást jelent. Az automata 
mérések helyes kalibrálásához elengedhetetlen a kézi ész-
lelések folyamatos elvégzése is, amelyet Csátaljay Dávid, 
a tanszék munkatársa a jelen körülmények között is végez. 
„A párolgás jelenségét, vagyis hogy a szabad vízfelszínről a légtérbe 
hogyan távozik a víz, inkább különböző tapasztalati képletekkel 
szokták közelíteni, tehát más meteorológiai elemeknek a mérésekből 
származó adataiból számítják ki. A Víztudományi Karon viszont 
mérni is tudjuk, tehát ezeket a számítási eljárásokat újabb mód-
szerekkel lehet továbbfejleszteni” – mondta el a mérési módszer 
különlegességéről Keve Gábor egyetemi docens, a Területi 
Vízgazdálkodási Tanszék megbízott tanszékvezetője.

A kar műszerkertjében elhelyezett „A típusú” párolgás-
mérő kádakban egy BVU-06 típusú mérőeszköz rögzíti 
a kádban levő víz hőmérsékletét és vízszintjét. A rendszer 
a hőtágulással korrigált és az esetleges csapadékból követ-
kező vízszintváltozás mértékéből számítja ki a párolgás 
mértékét. Ez a berendezés a nyílt vízfelszínek párolgására 
vonatkozó adatokat szolgáltat, így erre a hiányzó hidroló-
giai elemre is előállhat megfelelő minőségű és mennyiségű 
idősor. A meteorológiai állomáson végzett mérések alapján 
a kutatók információkhoz juthatnak az alapvető időjárási 
elemek (léghőmérséklet, légnedvesség, légnyomás, szélse-
besség, szélirány, csapadék, párolgás, talajhőmérséklet és 
talajnedvesség) aktuális állapotáról. A mért adatok nemcsak 
a kar kutatói számára elérhetők, hanem bárki megtekintheti 
azokat valós időben, online, a VTK honlapján, ahonnan 
kutatási célból a korábbi mérések eredményei is szabadon 
letölthetők.  
A tanszék szeretné a hidrometriai mérésekhez szükséges 
műszerparkot további elemekkel fejleszteni, valamint 
bővíteni az állomáshálózatot. A már megkezdett hálózati 
bővítés irányításáért Koch Dániel, a tanszék oktatója, egyben 
a Katonai Műszaki Doktori Iskola hallgatója a felelős. Az új 
mérési helyszínek a kar magyaregregyi Lászlóffy Woldemár 
Hidrometriai Mérőtelepének közvetlen környezetében 
találhatók, ahol a kar által felkarolt és fejlesztett minta- 
kisvízgyűjtő is található. A kelet-mecseki területen jelenleg 
több projekt (EFOP 3.4.3, VKI400 stb.) megvalósítása zajlik, 
folyamatosan folynak a minél részletesebb monitoringrend-
szer kiépítésének munkálatai. Sziebert János, a tanszék 
munkatársa tapasztalatával és szakmai útmutatásaival segíti 
ezt a tevékenységet.
A mérőtelep és a műszerkert lehetőséget ad a VTK hallga-
tóinak gyakorlatorientált oktatására, így tervezői felada- 
taikhoz is alapadatokkal szolgál. „Az önálló munkavégzés, 
a problémamegoldásra irányuló csoportos feladatok elvégzése 
segíti a kreativitást, ami egyértelmű előnyt jelent a vízügyi 
szolgálatban történő elhelyezkedéskor” – vélekedett a tanszék 
vezetője az oktatási módszerről. A modern műszerek 
mellett régebbi eszközök, mint például hőmérők és kézi 
szélsebességmérők is helyet kaptak a műszerkertben, 
így a hallgatók többféle mérési műszert is kipróbálhat-
nak. A gyakorlatokon így a csoportok gördülékenyen, 
hozzáértéssel végezhetik a mérési feladataikat mind 
a hagyományos, mind a digitális, a mai kornak megfelelő 
távjelzős módszerrel.  

Szöveg: Tamaskó-Juhász Gabriella • Fotó: Szilágyi Dénes

ELISMERÉS A VTK KUTATÓJÁNAK
A Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben indította 
Lendület elnevezésű, kifejezetten fiatal kutatóknak 
szóló kiválósági programját. Az idei kilenc díjazott 
között helyet kapott Maróti Gergely, a Víztudományi 
Kar Vízellátási és Csatornázási Tanszékének tudomá-
nyos főmunkatársa is. A Lendület pályázat elsősorban 
a Szegedi Biológiai Kutatóintézethez kötődik, de 
a VTK is komolyan hozzájárul a projekt megvalósí-
tásához, elsősorban az egyedi, anaerob fermentációs 
infrastruktúrája és szakértő kutatói révén. Maróti 
Gergely kutatásának elsődleges célja az összetett 
mikrobiális rendszerekben fellelhető sejten kívüli 
(extracelluláris), fajok közötti elektrontranszferek 
jelentőségének vizsgálata. Tanszéki kutatása a szenny-
víztisztításhoz kapcsolható fermentatív biohidrogén 
termelésében lehet majd hasznosítható. 
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A 20. században már rég elavultnak tar-
tották, úgymond megvetették a karantén 
intézményét, pedig a járvány terjedését 
ilyen módon lassító szabályozás napjaink 
COVID–19 által romba döntött világában 
a leghasznosabb megoldásnak bizonyult. 
Először több mint hat évszázada, 1383-
ban, a Raguzai Köztársaság területén 
használták a karantént mint egészségügyi 
kényszerintézkedést.

KARANTÉN 
– a leghatékonyabb 

járványkezelő módszer

A karantén, vesztegzár, járványügyi elkülönítő vagy elszigetelés 
kifejezések a fertőző betegnek számító személy vagy csoport el-
különítését jelentik azoktól, akik még nem mutatnak tüneteket. 
Igaz, hogy a karantén, illetve az izoláció szavakat szinonimaként 
is szokás használni, mégis nagyon eltér a jelentésük. Az ame-
rikai Járványügyi Központ (CDC) precíz megfogalmazása 
alapján az izoláció azt jelenti, hogy elkülönítjük a fertőzött 
személyt a nem fertőzöttektől; míg a karantén mindenkinek 
korlátozza a mozgását, aki ki lehet téve a megfertőződésnek. 
Az Arcanum.hu tartalomszolgáltató a következőket írja a szó 
etimológiájáról: „karantén – ’vesztegzár ‹kikötőben vagy járvány 
idején›’. Nemzetközi szó a francia quarantaine (’mintegy negyven’) 
nyomán, mivel az ilyen vesztegzár negyven napig szokott tartani. 
A francia végső forrása a latin quadraginta (’negyven’); a ~ a francia 
szó kiejtés szerinti átvétele”.  
A karantén jelentőségét az is igazolja, hogy a történelem 
során a járványok miatt több ember halt meg, mint az összes 
véres háborúban együttvéve. Előfordul, hogy a karantén 
adott földrajzi területre is kiterjed, például településekre 
vagy egy teljes országra.  Felmerülhet a fertőzött növények, 
beteg állatok megsemmisítése a növény- és állategészségügyi 
karantén esetén, a fertőzés és járványhelyzet elhárítása során. 
A karantén szó először a pestisjárványok idején jelent meg 
a történelemben. Manapság egy-egy járványveszély kialaku-
lásakor a közösségi távolságtartás segíti a fertőző betegségek 
terjedésének megakadályozását, illetve lassítását. Ennek 
egyik eszköze maga a karantén, amely történhet önkéntes 
elkülönüléssel vagy hatósági kényszerrel is. Emberek karantén 
alá vonása polgári jogi és etikai kérdéseket is felvet, mivel 
korlátozzák az illető szabad mozgását.

1383-ban a Raguzai Köztársaságban vezették be először azt 
az intézkedést, hogy aki pestis sújtotta területről érkezett, 
azt harminc napra el kell különíteni, hogy kiderüljön, nem 
fertőződött-e meg. Ez a harmincnapos periódus olaszul 
trentino, amely az ezen számot jelentő „trenta” szóból eredt. 
Az elkövetkező évtizedekben több város is átvette a trentino 
intézményét, a harmincnapos intervallumot pedig idővel 
negyvenre emelték, és az olasz negyvenből, azaz „quarantából” 
ered a quarantino kifejezés, amelyet egyszerűen karanténnak 
fordítottak a magyarban. Később erre saját szót is találtunk 
a nyelvünkben, a vesztegzárat, amely rendkívüli módon adja 
vissza a helyzet komolyságát és komorságát. Azt, hogy miért 
emelkedett a karanténban töltött napok száma, biztosan nem 
tudni, azonban több magyarázat is létezik: egyesek szerint 
a harminc nap nem volt elég a járvány megállításához, mások 
úgy gondolják, hogy vallási okokból növelték meg az elzárás 
idejét a böjti időszak negyven napja mintájára. A negyven 
nap akár a görög orvoslásból is eredhetett, amely szerint 
ennyi a kritikus napok száma, amely alatt a fertőzésnek 
kitett és megbetegedett személy mindenképp tüneteket 
kezd el produkálni. A korabeli – középkori – gondolkodás 
szerint pedig tisztátalannak minősülő helyzetben negyven 
napra volt szükség a teljes megtisztulásig. 
A karanténnal kapcsolatos intézkedések legfontosabb eleme 
a korábban leprakórházként használatos lazarett lett, ame-
lyet (mint intézményt) az itáliai városállamokban találtak 
ki a 14. században. A lazarett valójában egy börtön, amelybe 
a járványos betegségben vagy vélhetően abban szenvedő uta-
zókat zárták. Ezen jól őrizhető objektumok általában a part 
menti szigetre, illetve félszigetre épültek, és nemcsak börtön-
ként, hanem afféle „járványügyi hivatalként” is szolgáltak. 
Az „egészségügyi hivatalt” Marseille városában állították fel először, 
amit egy XIII. Lajos korabeli, 1622-es törvényszöveg is megemlít. 
A hivatal tizennégy önkéntes tisztviselőjét egy évre nevezte ki 
a városi tanács a helybeli nagykereskedők, hajótulajdonosok  
és egykori hajóskapitányok közül. A tagok között volt orvos és 
seborvos is, azonban a döntéseket nem ők hozták. A kikötőbe 
érkezéskor a hajóskapitánynak egy pátenst kellett átnyújtania 
a hatóságoknak, amelyen a konzul a következőket igazolhat-
ta: a hajó járványmentes (patente nette) vagy járványgyanús 
övezetből (patente suspecte) érkezett. Emellett azonban olyan 
vidékről is jöhetett, ahol már kitört a járvány, így a hajón esetleg 
van beteg (patente brute), amit az árbócra felhúzott sárga zászló 
jelzett. (Érdekesség, hogy ez a modern használatban már éppen 
az ellenkezőjét jelenti: egy betegségtől mentes hajó a kikötőbe 
engedését kéri.) Ilyenkor a karantén a testület döntése szerint 
harminc-negyven, sőt akár ötven-hatvan napig is eltarthatott.
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Állam és egyház közös pandémiás erőfeszítéseinek és együtt-
működésének eddig kevésbé közismert, rendkívül összetett 
történeti, teológiai, valamint egyházjogi mezsgyéi léteztek. 
A hazai és külföldi vallási közösségek eddig is jelentős szere-
pet játszottak a mindennapokban például nevelési, oktatási, 
egészségügyi, karitatív és kulturális területen, ez azonban 
jelentősen felerősödött az elmúlt hónapokban. A nélkülöz-
hetetlen állami járványügyi intézkedések eredményeként 
a szabad vallásgyakorlás kollektív formái közegészségügyi 
okokból arányos és észszerű kereteket kaptak. Ugyanakkor 
az is megfigyelhető, hogy a válságövezetekben intenzívebben 
sújtotta a keresztény közösségeket a vallási diszkrimináció, 
a külföldről érkező támogatásuk intenzitásának csökkenése, 
valamint különböző terrorszervezetek a pandémiás idősza-
kot a velük szembeni erőteljesebb fellépésre is kihasználták. 
A Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon működő Vallás 
és Biztonság Kutatóműhely által szervezett online konferen-
cián négy szekcióban mutatták be az előadók a koronavírus 
okozta pandémia által felvetett vallásbiztonsági kérdéseket. 
Az első szekcióban a vallási közösségek történelmi szerepéről 
volt szó a járványok elleni küzdelemben. A történelem során 
a vallási közösségek ugyanis oroszlánrészt vállaltak a járványok 
visszaszorításában. Az államegyházak rendszerint intézkedést 

hoztak a lakosság otthoni elkülönítésére, templomaikat be-
zárták, és számos, korukat meghaladó higiénés rendelkezést 
alkalmaztak. Lelki támaszt nyújtottak a híveknek, miközben 
a betegekről sem feledkeztek meg (karanténterületet jelöltek 
ki, és járványkórházakat nyitottak). Az ideiglenes, személyhez 
kötött, egyéni kezdeményezéseket hamar az intézményesí-
tett védekezés (kongregáció) váltotta fel. A második szekció 
az államok és az egyházak együttműködésének paradigmáit 
tárgyalta. Elhangzott, hogy az állami járványügyi intézkedések 
elkerülhetetlen gazdasági visszaeséssel járnak, ami minden 
fertőzéssel érintett országban robbanásszerű munkanél-
küliséget okozott, így a vallási közösségek lelki és szociális 
támogatása gyakran kormányzati érdekké és társadalmi 
igénnyé vált. Ez pedig óhatatlanul előrevetíti az állam és 
egyház együttműködésének újabb lehetőségeit. A harmadik 
szekció előadói a vallási közösségek és egyházak pandémiás 
erőfeszítéseit elemezték tüzetesebben. A kutatók szerint 
a COVID–19 betegséget okozó SARS-CoV-2 koronavírus 
által eredményezett pandémiához a vallási közösségek 
rendkívül gyorsan és találékonyan alkalmazkodtak, és je-
lenleg is hathatós anyagi, lelki és egészségügyi támogatást 
nyújtanak. Elhangzott, hogy a vallási közösségek szolgálatai 
közül leginkább a karitatív terület erősödött meg az elmúlt 

A lazarett tehát olyan permanensen 
rendelkezésre álló intézmény volt, 
amelyben drákói eljárásokkal biz-
tosították a gyanús személyeknek 
a lakosságtól való elszigetelését. 
A Mediterráneum csaknem minden 
fontosabb kikötővárosában épültek 
ilyen lazarettek, amelyek azonban 
nem rendelkeztek jó hírnévvel, hi-
szen a kényszer és az elzártság iszo-
nyatos körülményei elrettentettek 
mindenkit. Így sokan próbálkoztak 
az őrök megvesztegetésével, vagy 
próbálták meg kijátszani a rendel-
kezéseket. A Grand Saint Antoine 
nevű háromárbócos hajóskapitánya 
például „időzített bombát” szállí-
tott Marseille-be, hiszen hajóján 
tombolt a pestis. Hamis papírokat 
szerezve, a negyvennapos karantént 
megkerülve kikötött, a fekete halál 
pedig átterjedve a szárazföldre 
hatalmas pusztítást végzett 1720 jú-
liusában. A karantén intézménye 
egészen a 19. század közepéig a leg-
hatékonyabb eszköznek bizonyult 
a járványok kezelésére.
Bár a lazarettek már a 20. század 
elején is idejétmúlt intézménynek 
számítottak, maga a karantén ma is 
az egyik fő eszköze a járvány elleni 
védekezésnek. Azonban egy nagyvá-
rost vagy egy egész országrészt szinte 
lehetetlen teljes mozdulatlanságra 
ítélni, hiszen közben annak alapvető 
működését is biztosítani kell. Ilyen 
esetben a vesztegzár akár visszájára 
is fordulhat, hiszen elkerülhetetlen 
az egészségesek és fertőzöttek ösz-
szezárása. A 21. század globalizált 
világában pedig szinte semmi esély 
nincs egy járvány megállítására, 
amíg nincs meg hozzá a megfelelő 
oltóanyag.  

Szöveg: Pap Melinda 
Fotó: wikipedia.hu
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Vallás és biztonság 
világjárvány idején

A koronavírus okozta pandémia biztonsági és vallási szem-
pontjait vizsgálta 47 hazai és külföldi szakember azon az online 
konferencián, amelyet június közepén tartottak a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem szervezésében. Az előadásokon elhangzot-
takból arra lehet következtetni, hogy az államok kormányzatai 
széleskörűen számíthatnak a keresztény vallási közösségek eseti 
és intézményesített közreműködésére a járvány leküzdésében. 

Pestislazarett Bécsben, az 1709. november 23-án kelt királyi rendelet hosszú sorát közli azoknak a városoknak, ahol veszteglő-
intézetek és lazarettek állítandók fel

Michel Serres: Pestisjárvány Marseille-ben, 1720

Id. Pieter Bruegel: A halál diadala (1562 körül)
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időszakban. A negyedik szekcióban szó volt arról, hogy 
egyes válsággócokban a pandémiás időszak felerősítette 
a keresztény közösségek ellen intézett támadásokat és a val-
lási diszkriminációt is. Az előadások általános kitekintést 
nyújtottak arról, hogy milyen szerepe lehet a vallásoknak 
a fegyveres konfliktusokban, valamint konkrét rálátást is 
adtak az üldözött keresztény közösségek jelenlegi biztonsági 
helyzetére. Az elmúlt negyedév egyértelművé tette, hogy 
a pandémia és annak következményei nem számolhatók 
fel példátlanul széles társadalmi összefogás nélkül. Ennek 
megkerülhetetlen szereplői az egyházak, a segédszerveze-
teik, valamint egyéb vallási közösségek, amelyek múltbéli 
és jelenkori szerepét, valamint jövőbeni lehetőségeit tárta 
a netkonferencia a hallgatóság elé. 
A széles kitekintést adó és hiánypótló online konferencia 
megszervezéséhez komoly szakmai háttér állt rendelke-
zésre a NKE-n. A Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karon 2018-ban indult el a radikalizmus és vallási 
szélsőségesség szakirányú továbbképzési szak, amely-
nek unikális jellege és népszerűsége indokolttá tette 
az oktatási területet érintő intenzívebb kutatások 
megindítását. A vizsgált kutatási terület komoly ér-
deklődésre tart számot a hazai és a nemzetközi tudo-
mányos közvélemény részéről, de a Miniszterelnökség 
Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary 
Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkárság, 
valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium szá-
mára is hiánypótló. A képzés elsődleges célja a Magyar 
Honvédség, a rendészeti szervezetek, valamint a köz-
szolgálati tisztviselők elméleti és gyakorlati felkészítése 
annak érdekében, hogy képesek legyenek az elsajátí-
tott vallási, filozófiai, biztonságpolitikai ismeretek 
birtokában felismerni az egyes vallási szélsőségeket és 
megkülönböztetni a vallási közösségek egyéb irányza-
taitól. A kari képzés átfogó módon mutatja be a vallási 
közösségek társadalmi szerepét, a radikális és szélőséges 
csoportokkal szembeni fellépés, illetve az állammal való 
együttműködés keretrendszerét is.
Az intézményben 2019 novemberében kezdte meg működését 
négy fő kutatási területen a Vallás és Biztonság Kutatóműhely. 
Az egyik ilyen terület a biztonsági tanulmányok, ennek 
kérdéseit, trendjeit történeti perspektívában vizsgálják, 
a vallás és a kereszténység jelenkori folyamataira fókuszálva. 
A biztonsági kihívások közül a kutatások leginkább az iszlám 
fundamentalizmusra, a terrorizmusra, a nemzetközi migráci-
óra, valamint az igazságos háború és a társadalmi igazságosság 
kérdéseire koncentrálnak. A kutatóműhelyben vizsgált másik 

terület, a történeti kitekintés segítségével a keresztény kultúra, 
a misszió és az evangelizáció napjainkban is zajló trendjeinek 
globális, regionális és lokális szintű tudományos elemzését lehet 
elvégezni. Az állam és a keresztény kisebbségek kapcsolatában 
az egyik legégetőbb probléma a jogbiztonság hiánya. Bár számos 
közel-keleti alkotmány szövegében garantálja a szabad vallás-
gyakorlást a keresztények és más vallási kisebbségek számára, 
de jelenleg is számos esetben állnak nyomás alatt és éri őket 
diszkrimináció. A harmadik terület, a jogi kutatások azt is 
vizsgálják, hogy a magyar belső jogalkotás hogyan képes a vallási 
semlegesség követelményének biztosítására, valamint a keresz-
ténység történelmi és nemzetmegtartó szerepének alkotmányos 
elismerésére, illetve milyen mozgástere van a világ üldözött 
keresztényeinek védelmében. Végül a kutatásoknak integráns 
része az üldözött vallási közösségek – leginkább a keresztény 
felekezetek – filozófiájának, teológiai és egyházfegyelmi hagyo-
mányainak, vallásközi és felekezeti párbeszédének az értékelése. 
Ezen kutatások célja szakmailag megalapozott beszámolók 
és tanulmányok elkészítése a keresztény közösségek életéről, 
biztonsági helyzetéről, száműzetésükről, valamint a keresztény 
egyházak és a nemzetközi szervezetek támogatásáról.  

Szöveg: Petruska Ferenc

SIKERTÖRTÉNET 
A TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK
„A koronavírus-járvány elleni küzdelem eddigi időszakában 
láthatóan fontos szerepet játszottak a történelmi egyházak 
segítő, karitatív szolgálatukkal” – fogalmazott a Ludovika 
TV műsorában Ujházi Lóránd tudományos főmunkatárs. 
Az NKE Vallás és Biztonság Kutatóműhely vezetője 
szerint ez nemcsak a központi kommunikációban látszó-
dott, hanem a helyi vallási közösségek is nagyon aktívak 
voltak. Az NKE által rendezett online konferencia arra 
is rávilágított, hogy egy ilyen válság hogyan finomítja, 
jelen esetben erősíti az állam és az egyház kapcsolatát. 
Ujházi Lóránd szerint egyértelműen látszik, hogy 
az állam számíthat a történelmi egyházakra, a vallási 
közösségekre. A radikalizmus és vallási szélsőségesség 
szakirányú továbbképzési szak kapcsán elmondta, hogy 
az egy sikertörténet, hiszen évről évre egyre többen 
jelentkeznek rá. A most végzettek között például voltak 
hallgatók a nemzetbiztonsági szolgálatoktól, a rendőrség 
és a honvédség különböző szervezeti egységeitől, de 
civilek is hasznosnak vélték a képzésen való részvételt. 
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Molnár Ferenc ifjúsági regényének helyszíne a 19. század 
végi Budapest. A könyv egyszerre korkép, fejlődési regény és 
nevelő célzattal született mű, amely az első kiadása óta (1906) 
részét képezi a kötelező olvasmányok listájának a magyar 
közoktatásban. A történet a Pál utcai fiúk és a „vörösingesek” 
csapatának hadakozását, csínyjeit, a gyerekek mindennapjait 
írja le, közben a regény főszereplői (Nemecsek Ernő, Boka 
János, Geréb Dezső vagy Áts Feri) egy-egy emberi viselkedési 
mintát mutatnak be. Dés László és Geszti Péter zenéjével, 
Grecsó Krisztián színpadi adaptációjával és Marton László 
rendezésében a Vígszínház 2016-ban vitte színpadra a szívbe 
markoló történetet, amely hamar kivívta a nézők szeretetét 
és lelkesedését. 
A siker nyomán – és a nagy érdeklődésre való tekintettel – 
hamar fiúzenekar alakult a darab szereplőinek részvételével: 
Ember Márk, Fesztbaum Béla, Medveczky Balázs, Wunderlich 
József és Zoltán Áron A GRUND nevet viselő bandája 
2017 májusában alakult. Az együttes tagjai A Pál utcai fiúk 

számai mellett egyre több vígszínházi slágert (többek között 
Presser-dalokat, hazai és külföldi klasszikusokat) visznek 
színre, és egyre-másra szórakoztatják az egyre növekvő 
rajongótábort az ország különböző pontjain. Most nyáron 
a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban és 
a Kultkikötő balatonboglári nagyszínpadán lesznek láthatók. 
A színházi és zenei élményen túl az alkotóknak sikerült a re-
gényt egy új megvilágításba helyezni, aminek köszönhetően 
egyre többen veszik elő újra a régi könyvet, vagy éppen ülnek 
le a gyermekükkel együtt olvasni Nemecsek Ernő történetét. 
Budapesten, a Corvin-negyedtől nem messze pedig a Grund nevű 
intézmény várja a látogatókat, amelynek földszinti helyiségeiben 
1994 óta folyik művelődés- és oktatásszervezés. A Pál utcai fiúk 
közoktatási és köznevelési program keretében iskolai csoportokat 
várnak korosztály szerinti, önismereti, történelmi és kultúrtör-
téneti foglalkozásokra Molnár Ferenc regényének nyomán.   

Szöveg: Zavodnyik Blanka 

A GRUND: 
A Pál utcai fiúk 
Ha nyár, akkor kötelező olvasmányok – ez általában 
mind a gyerekeknek, mind a szülőknek nagy kihívás. 
Az Egri csillagok, az Aranyember, a Kincskereső 
kisködmön vagy éppen A Pál utcai fiúk általában 
nem szokott kedvenc lenni. Utóbbi azonban a 2016-os 
vígszínházi adaptációjával „szintet lépett”, és – köszön-
hetően a jó rendezésnek, a fülbemászó daloknak és nem 
utolsósorban a fiatal színészeknek – újra virágkorát éli. 
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