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Február�elsejétől�új�rektor�irányítja�a�Nemzeti�Közszolgá-
lati�Egyetemet.�Deli�Gergely,�a�Nemzeti�Média�és�Hír-
közlési�Hatóság�elnökének�kinevezett�Koltay�Andrást�köve-
tően�az�egyetem�történetének�harmadik�rektoraként�veheti�
át�a�kormányrudat,�és�kezdheti�meg�munkáját�az�idén� 
tizedik�évfordulóját�ünneplő�intézmény�vezetőjeként.� 
A�2012-ben�a�katonai,�rendészeti�és�közigazgatási�utánpót-
lásképzés�egybeolvasztásával�létrehozott,�majd�a�vízügyi�
képzés�integrálásával�végső�portfólióját�elnyerő�NKE�mára�
megkerülhetetlenné�vált�a�hazai�felsőoktatás�színterében,�
amivel�egy�időben�felértékelődött�a�közszolgálati�munka-
végzés.�És�hogy�milyen�újdonságokkal�találkozhatunk� 
a�következő�években�egyetemünkön?�John�Lukacs�Prize,�
vízügyiösztöndíj-rendszer,�megoldás�a�helyi�önkor-
mányzatok�munkaerőhiányának�orvoslására,�Ludovika�
Csendes�Hősei�program.�Deli�Gergely�rektorral�–�az�
Államtudományi�és�Nemzetközi�Tanulmányok�Kar�korábbi�
dékánjával�–�és�Orbán�Balázs�miniszterhelyettessel,�az�NKE�
Tanácsadó�Testületének�elnökével�beszélgettünk�az�egyetem�
jelenéről�és�jövőjéről.�De�hogy�mi�is�a�közös�Deli�Gergely�
rektor�és�Bruce�McLaren,�a�híres�Formula�1-es�csapat�egyko-
ri�alapítójának�szerepe�között?�Interjúnkból�kiderül.

Szilágyi�Dénes�főszerkesztő 

JUBILEUMI�ÉV�–�ÚJ�REKTOR
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Mozaik
Átvette kinevezését az nke új rektora 
Áder János köztársasági elnöktől vehette át rektori kinevezését Deli Gergely a Sándor-
palotában tartott ünnepségen, január 31-én. A köztársasági elnök döntése alapján az új vezető 
2022. február 1-jétől kezdődően öt évig vezetheti az intézményt. Deli Gergely megválasztására, 
majd kinevezésére azután kerülhetett sor, hogy az NKE előző rektorát, Koltay Andrást a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság elnökévé választották. Az egyetemi Fenntartói Testület pályázatot 
írt ki, amelyre egyedüliként Deli Gergely jelentkezett, aki 2021. augusztus 1-jétől töltötte be az 
NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar dékáni megbízatását. Pályázatát az intéz-
mény szenátusa megfelelőnek értékelte, és egyhangúlag támogatta. Szenátusi meghallga-
tásán Deli Gergely megerősítette, nyitott és együttműködésre kész rektorként kíván 
tevékenykedni. Jelmondata: „Tettrekészség és bajtársiasság.” Mottójával kapcso-
latban úgy fogalmazott: az általános fogalomhasználattól eltérően a „tettrekész-
ség” a jóindulatú buzgóság jelentéstartalmával több, mint proaktivitás;  
a „bajtársiasság” pedig az egész embert és annak életfeladatát célozza, így 
több, mint kollegialitás. Az egyetem polgárai ebben az erkölcsi többlettarta-
lomban emelkedhetnek ki. Hangsúlyozta, az egyetem életében az oktatás és 
tanulás módszertanának reformját tartja kiemelten fontosnak. A Hadtudományi  
és Honvédtisztképző Kar esetében a világszínvonalú haditechnikákhoz il-
leszkedő tisztképzés, a ludovikás életutakat feltáró Ludovika Csendes Hősei 
program, a Rendészettudományi Kar esetében a civil közigazgatási biztonsá-
gi szakemberek számára is hozzáférhető képzések erősítése is szerepel  
a programjában. Az Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar ese-
tében az önkormányzati szakemberek utánpótlásának fontosságát, az ál-
lamtudományi mesterképzések átgondolását, a Víztudományi Kar esetében 
pedig a folyamatban lévő beruházásokat és az Európán túlra mutató víz-
diplomáciai képzés erősítését tartja meghatározó jelentőségűnek.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a minnesotai University of St. Thomas 
idén júniusra tervezett, közös szervezésű nemzetközi konferenciája előkészületi 
munkáinak áttekintése céljából az NKE-re látogatott Martin Schlag, a University of 
St. Thomas John A. Ryan Intézete Katolikus Tanulmányok Központjának igazgatója, 
akit február 2-án hivatalában fogadott Deli Gergely, az NKE rektora. A találkozón, 
amelyen részt vett Koller Boglárka nemzetközi rektorhelyettes is, a felek biztosí-
tották egymást a közösen vallott értékek fontosságáról, a nemzetközi konferencia 
sikeres megrendezése érdekében szükséges lépések megtételéről, illetve a szoros 
szakmai együttműködés iránti elkötelezettségükről. A rektor a közös eseményen 
túlmutató együttműködés jegyében rendszeres oktatócserére tett javaslatot az 
amerikai partneregyetemnek. A június 23–24-én Freedom, Subsidiarity and Spirit of 
Gift címmel megrendezendő nemzetközi konferencia fő célkitűzése, hogy megvizs-
gálja, milyen hatással van a társadalom különböző szegmenseire és az üzleti élet-
re a szubszidiaritás elve mint a közjó szerves része. A szakmai konferenciát egy 
nagyszabású nyilvános esemény zárja a Ludovika Campuson.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
vezetőivel, Christián László r. dandár-
tábornok, a rektor jogköreit gyakorló, 
fenntartó által kijelölt rektorhelyet-
tessel, Deli Gergellyel, az NKE ÁNTK 
dékánjával, Rósa Henrik campus 
főigazgatóval és Korim-Éberfi Balázs 
főtitkárhelyettessel tárgyalt január-
ban Pikó András, Józsefváros pol-
gármestere, valamint alpolgármes-
terei: Erőss Gábor, Rádai Dániel és 
Szili-Darók Ildikó, illetve Sajtos Csilla, 
a kerület jegyzője.  
A Józsefvárosban található egyetem 
és az önkormányzat hétköznapjai 

ugyanis számos ponton kapcso-
lódnak: ilyen például a kerületi 
lakók számára biztosított NKE 
Ludovika Aréna uszodájának 
kedvezményes használata, 
vagy a tavaly nyáron az 
Orczy-parkban megrende-
zett önkormányzati nyári 
napközis tábor.  
A megbeszélésen az eddi-
gi együttműködések foly-
tatása mellett szóba került 
az egyetem és az önkor-
mányzat kulturális ren-
dezvényeinek lehetséges 
összehangolása, valamint 
az egyetemi vezetők tá-
jékoztatást adtak az NKE 
kerületet érintő jövőbeni 
fejlesztéseiről. A felek 
megállapodtak a Korányi 
utcában lévő Addiktológiai 
Gondozóintézet kiürítésé-
nek menetéről, határidejéről, 
valamint az ezzel kapcsola-
tos együttműködésükről is, 
ugyanis annak helyén fog léte-

sülni a felsőoktatási intézmény 
új katasztrófavédelmi központja.

A University of st. thomAs képviselőjét  
fogAdtA deli gergely

józsefváros  
polgármesterével  
tárgyAlt Az egyetem 
vezetése
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erős fejlődési pályán A lUdovikA se
Tavaly nevet változtatott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Sportegyesü-
lete, a Ludovika SE. Így szeretné megjeleníteni az NKE gyökereit jelző 
brandet – hangzott el a Ludovika Sport Évnyitó rendezvényén. Kiderült az 
is: az egyetemi sport és ezzel együtt az egyesület szakosztályai átvészel-
ték a járványos időszakot, a hallgatók ismét igénybe veszik a szolgáltatáso-
kat, és egyre több egyetemi polgár igényel sportkártyát. A rendezvényen 
Kovács Gábor rendőr dandártábornok, elnök azt mondta: az SE időről 
időre képes volt megújulni, tevékenységük eredményét jelzi, hogy a szak-
osztályok tagjai előkelő helyeket szereznek a MEFOB sportági versenye-
ken, egyes szakosztályoknak pedig iskolateremtő munkásságuk van; ez is 
az egyetem jó hírnevét viszi előre. Az évindítón hagyományteremtő szán-
dékkal díjazták az egyesület legeredményesebb szakosztályvezetőit és 
kiemelt támogatóit, míg Koltay András, az NKE prorektora és Kovács Gábor 
elnök a Ludovika SE örökös tagja címben részesült.
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Az elektromágneses technológián alapu-
ló határforgalom-ellenőrzést támogató 
rendszer, a Gate Guard, a szlovák RALEN 
Research Center szabadalmaztatott fejlesz-
tése, amely lehetővé teszi a kamionokban 
vagy egyéb haszongépjárművekben elrejtő-
zött személyek gyors észlelését. A szlovák 
cég munkatársai egy mobil demórendszert 

telepítettek Csanádpalota határát-
kelőhelyen, amely két, a kamionok 

Átadták a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Víztudományi Karának bajai 
campusán kialakított hallgatói teret, 
kültéri sportpályát az azt kiszolgáló 
öltözőkkel és street workout parkot. 
A campus déli oldalán 660 méter 
hosszú új kerítés és 180 négyzet-
méter aszfaltozott bekötő út is 
épült, valamint 993 négyzetméter 
térkövezett felületet alakítottak ki, 
az ezekhez kapcsolódó környezet-
rendezéssel. Az átadóünnepségen 
Zsigó Róbert családokért felelős 
parlamenti államtitkár köszöntő-
jében kiemelte, hogy napjainkban 
Magyarország egyik legnagyobb 
iskola- és oktatásfejlesztési program-
ja zajlik. Az átadóünnepségen Bíró 
Tibor dékán úgy fogalmazott: nem 
elegendő az oktatási és kutatási inf-
rastruktúra, fontos, hogy a hallgatók 
is jól érezzék magukat! A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem hosszú távú 
célja, hogy nemzetközi viszonylat-
ban is meghatározó kutatási-oktatási 
központtá váljon a vízgazdálkodás 

Szeretnénk, hogy a hallgatók jól érezzék magukat!

terén. Mivel a vízmérnöki és vízdip-
lomáciai tudás a 21. század legfonto-
sabb értékei közé tartoznak, ezért a 
kormány kiemelten kezeli a vízügyet 
és a hozzá kapcsolódó képzéseket. 
A kormány támogatja a bajai cam-
pus oktatási épületének és kutatási 

egységeinek, valamint műszerpark-
jának fejlesztését, amelynek elsőd-
leges célja, hogy a kar magas szintű 
tudásközponttá váljon, valamint az 
egyetemi hallgatók képzéséhez mo-
dern, a kor kihívásainak megfelelő 
oktatási körülményeket biztosítson.

első és hátsó rendszámára irányított ka-
merából, egy elektromágneses hullámokat 
kibocsátó egységből, valamint egy három 
monitort tartalmazó operátorfülkéből állt. 
Az átvilágítási folyamat teljes mértékben 
automatizált, a technológia kizárólag a 
kamionokban vagy egyéb haszongépjár-
művekben elbújt embereket azonosítja. Így 
a rendszer kifejezetten alkalmas az illegális 
migránsok gyors kiszűrésére és az em-
bercsempészet elleni hatékony küzdelem 
segítésére. A teszt a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Biztonsági Technológiák Nemzeti 
Laboratórium elnevezésű projektjének  
keretében valósult meg, létrejöttét  
a Rendészettudományi Kar Határrendészeti 
Tanszéke szervezte, az előkészítő munká-
ban pedig az Innovációs és Technológiai 
Iroda is részt vett.

InnovácIó a határforgalom-ellenőrzéSben
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„Az Európai Unió érdeke Magyar-
ország érdeke, és Magyarország 
érdeke az Európai Unió érde-
ke” – emelte ki Navracsics Tibor, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Európa Stratégia Kutatóintézetének 
vezetője a Nemzetek Európája 
Karrierprogram (NEP) évindító érte-
kezletén. A korábbi EU-biztos arra fi-
gyelmeztetett, azok, akik a Nemzetek 
Európája Karrierprogramban részt 
vesznek, távlatilag abba is bele-
egyeztek, hogy Magyarországot 
fogják szolgálni az Európai Unióban. 
Navracsics Tibor kifejtette, minden 
tagállam mindent megtesz azért, 
hogy az úgynevezett európai uniós 
érdek legalább egy szeletnyiben  
az ő nemzeti érdekét is tartalmazza. 
A hallgatókhoz szólva rámutatott: 
„Önök, amikor csatlakoztak ehhez 
a képzéshez, valójában azt a köte-
lezettséget vállalták, hogy szerepet 
játszanak Magyarország hatékony 
nemzeti érdekérvényesítésében 
az Európai Unióban. Azért, hogy 
Magyarország ne csak otthonra 
leljen, de jól is érezze magát az 
Európai Unióban!” „A programnak 
nem az a célja, hogy folyamatosan 
tárgyi tudást adjon át, hanem az, 
hogy képessé tegyen mindenkit 
nagyobb stratégiai ívek felisme-
résére a mindennapok kihívásai 
mellett is” – fogalmazta 
meg a NEP feladatát 
Prőhle Gergely, az NKE 
Stratégiai Tanulmányok 
Intézetének 
igazgatója. 

A Rendészettudományi Kar dékánja, Kovács Gábor és Lehotzky Pál 
az Országos Magyar Vadászkamara Fővárosi és Pest Megyei Területi 
Szervezetének elnöke január 28-án együttműködési megállapodást írtak alá 
Major Róbert, az RTK Közbiztonsági Tanszék vezetőjének kezdeményezé-
sére. A vadászat, vadgazdálkodás témaköre több ponton is kapcsolódik a 
rendészethez. A büntetőjogi, közlekedésbiztonsági és rendészeti vonat-
kozásai mellett a környezettudatos gondolkodás nélkülözhetetlen eleme a 
mai modern vezetői szemléletmódnak. Az Országos Magyar Vadászkamara 
a hivatásos, valamint a sportvadászok önkormányzattal rendelkező, közfel-
adatokat, továbbá általános szakmai érdekképviseleti feladatokat is ellátó 
köztestülete. Az együttműködési megállapodás aláírói működésük haté-
konysága fokozására, tevékenységük fejlesztésére igénybe veszik egymás 
szakmai és oktatási kapacitásait, egyebek közt a képzésben, vizsgáztatás-
ban, tudományos kutatásokban, valamint konferencia- és rendezvényszer-
vezés terén. Mindehhez folyamatos kapcsolattartással, információáramlás-
sal feltárják és hasznosítják tevékenységi területeiken az együttműködési 
lehetőségeket; hasznosítják egymás vonatkozó gyakorlati és tudományos 
tapasztalatait, az oktatók és kutatók tudását, az oktatás színvonalának 
emelésére teret biztosítanak saját képzési rendszerükben munkatársaiknak.

Együttműködés  
a Vadászkamara tErülEti szErVéVEl

az Európai unióban 
Van a hElyünk!
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Szívügy ük a Ludovika
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Szívügy ük a Ludovika
Február 1-jétől új rektor irányítja 
az alapításának tizedik  
évfordulóját ünneplő Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemet.  
Deli Gergely bár nem olyan  
régen csatlakozott egyetemünk 
családjához, ez idő alatt  
szakmai felkészültségével  
és emberséges hozzáállásával  
– az Államtudományi és 
Nemzetközi Tanulmányok Kar 
dékánjaként – kivívta magának 
a bizalmat. Rektori programjá-
ban számos izgalmas újdonsággal 
találkozhatunk, de nem csupán 
ezekről, hanem az egyetem  
jelenéről, jövőjéről is beszélget-
tünk Orbán Balázs miniszter-
helyettes, az NKE Tanácsadó 
Testületének elnöke társaságában; 
nem csupán oktatói múltjuk  
vagy Mathias Corvinus  
collegiumos kötődésük közös:  
szívügyük a Ludovika!

Deli Gergely Orbán Balázs
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 z Júliusban még az Aurum 
Jogászklubban beszélgettünk az 
Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok Karral kapcsolatos 
víziójáról, most pedig Orbán Balázs 
miniszterhelyettes, fenntartó oldalán 
rektorként mutatkozhat be. Mi történt 
az elmúlt időszakban?

D. G.: Dékánként kezdtem magam már 
egész jól érezni, így hát érkeznie kellett 
a következő komoly feladatszabásnak. 
A viccet félretéve: nagyon intenzív 
fél éven vagyok túl, amelynek során 
megismerhettem a kart, az ott dolgozó 
munkatársak egy részét. Tudom, mi az, 
amire már most büszkék lehetünk, és 
hol van az, ahol szorít még a nadrág. 
Utólag visszatekintve, az elmúlt idő-
szak lényegében jó felkészülés volt a 
rektori teendőkre. Szeretem, ha egy 

intézményt több „perspektívából” 
megismerhetek, mielőtt vezet-
nem kell. A Mathias Corvinus 
Collegiumban például annak 
idején diákként kezdtem, aztán 
hordtam ágyat, és takarítot-
tam szobát, mielőtt az intéz-
mény vezetője lehettem. Az 
Alkotmánybíróságra szintén 
„legalulra”, indítványelemzőnek 

vettek fel, és most nemrégiben 
elnöki főtanácsadóként távoztam. 

Remélem, Egyetemünkön is segíteni 
fog majd az a tapasztalat, amelyet 
dékánként szerezhettem.
O. B.: Nagyon jó kezekbe kerül  
a Ludovika kormányrúdja: rek-
tor úr rendelkezik oktatási ta-
pasztalattal, kívül-belül ismeri az 
Alkotmánybíróságot, de komoly 
nemzetközi tudományos karrier is 
áll mögötte. Az eleven jog fájáról című 
könyvét én nagyon szerettem. Az a 
gondolkodás, amely sugárzik belő-
le, pontosan az, amire szükségünk 
van: mindig vannak a mindennapi, 
praktikus célok fölött álló magasabb 
rendű célok is. Ez az egész NKE ars 
poeticája is. 

 z Mozgalmas félévet tudhat maga 
mögött. Az egyetemen töltött időszak 
alatt tapasztaltak mennyire találkoztak 
korábbi elvárásaival?
D. G.: Tapasztalataim messze meg-
haladták elvárásaimat. A kollégák 
segítőkészsége, a folyamatok bejára-
tottsága, a hivatali szervezettség mind 
pozitív meglepetések voltak számom-
ra. Más egyetemekkel összevetve, az 
NKE messze kimagaslik közülük jól 
szervezett, átlátható struktúráival és 
folyamataival. Természetesen könnyű 
volt ezt látnom dékánként, hiszen a 
rendszer a dékán támogatására van 
kihegyezve. Tudom, hogy más lehet ezt 
a bürokráciát tanársegédként megélni, 
de biztos vagyok abban is, hogy az 
Egyetemünkkel járó előnyök messze 
meghaladják a kellemetlenségeket 
minden kolléga esetében.

 z Patyi András rektorsága az egyetem- 
alapítással, Koltay Andrásé pedig az 
egyetem növekedési pályára állításával 
fémjelezhető. Az intézmény harmadik 
rektoraként milyen jelzővel lenne 
elégedett? Milyen irányvonalat jelölt 
ki a fenntartó a következő időszakra?
D. G.: Örülnék, ha Egyetemünkre 
más hazai intézmények példaként 
tekintenének. Ami a jelzőket illeti, 
csak a válságmenedzser jelzőt szeret-
ném elkerülni, minden más jöhet. Az 
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Egyetemnek nagy szerencséje volt az 
elmúlt években, hiszen szilárd kor-
mányzati támogatás, fellendülő gazda-
ság és egy erősödő ország állt mögötte. 
A Honvédtisztképző és Hadtudományi 
Kar szellemében mondhatom Zrínyi 
Miklóssal: Sors bona, nihil aliud. Jó 
szerencse, semmi más. Minden egyéb 
rajtunk múlik, és mi meg fogunk tenni 
minden tőlünk telhetőt.
O. B: Nem akarom a kérdést elviccelni, 
de az NKE történetét legjobban talán 
úgy tudnánk érzékeltetni, mint egy 
nagy autógyár, mondjuk a Ford törté-
netét. A gyár életében ott volt Henry 
Ford, a gyáralapító. Aztán megérke-
zett Carroll Shelby, aki olyan autókat 
épített az óriásvállalatnak, amelyekkel 
már a világ nagy autóversenyein is 
rajthoz állhattak. Vagyis megalapozta 
a Ford versenysportbeli pedigréjét és 
az ezzel ebből kinövő szellemiséget is. 
S végül kellett egy Bruce McLaren, aki 
Le Mans-i győztessé tette a vállalatot. 
Patyi Andrásé volt Henry Ford, Koltay 
Andrásé pedig Carroll Shelby szerepe, 
most pedig Deli Gergely lesz Bruce 
McLaren. Rektor úr programjában 
több kitörési pontot is felvázolt az 
egyetem számára: a kiberbiztonsági 
kutatások, az egyetem nemzetközi-
esítése és az e-állammal kapcsolatos 
adatelemzési technológiák fejlesztése 
mind azt szolgálják, hogy az NKE 
a következő években újabb szintre 
léphessen. 

 z Rektorként mottója a tettrekészség 
és a bajtársiasság. Miben nyilvánul meg 
ez a fajta vezetői szemlélete?
D. G.: A tettrekészség jó értelemben 
vett buzgóságot jelent, és olyan veze-
tői attitűdöt feltételez, amely inkább 
serkent, mint fenyít. Megadja a döntési 
szabadság kisebb-nagyobb köreit, de 
a felelősséget is az érintettekre rója. 
A bajtársiasság pedig azt jelenti, hogy 
vállvetve kell helytállnunk, a csapat-
munkáé a főszerep, az egyénieske-
dő piperkőcöket nem tűrjük meg a 
sorainkban.

 z Az egyetemet érintően – szak-
mai elképzelése részeként – három 
súlyponti területet jelölt meg rektori 
pályázatában: a brandépítést, a nem-
zetköziesítést és az e-államot. Miben 
ragadható meg ezek lényege?
D. G.: Egyetemünk különleges hely. Az 
egyetemi brandnek is ezt kell tükröz- 
nie. Közel vagyunk az államhoz. Ez 
nem jelent politikai elköteleződést: 
pártból sok van, hazából csak egy. Mi 
ezt az egy hazát szolgáljuk. A hazát ma 
már nem lehet másképp hatékonyan 
szolgálni, csak ha nyitottak vagyunk 
a nemzetközi jó gyakorlatokra. Ezért 
célom, hogy Egyetemünkön egyre 
több külföldi tanár oktasson, és a 
közeljövőben a vezető apparátusban is 
helyet kapjon. Ami pedig az e-államot 
illeti, a válaszom eléggé kézenfekvő. 
A legkorszerűbb tudást adjuk át hall-
gatóinknak, ez pedig ma azt jelenti, 
hogy felkészítjük őket a digitalizált 
közigazgatásban való részvételre.

 z Rektori programjában megoldást 
kínál a helyi önkormányzatok – szak-
képzett fiatal –munkaerőhiányára, 
vízügyiösztöndíj-rendszert vezetne 
be, növelné a Rendészettudományi 
Kar civil képzéseinek láthatóságát, 
illetve elindítaná a Ludovika Csendes 
Hősei programot. 
D. G.: Kísérleti jelleggel Kecskemét 
várossal együttműködve indítjuk út-
jára az Önkormányzati Utánpótlás 
Programot. Az erről szóló ünnepélyes 
megállapodást még februárban írtuk 
alá, az első gyakornokok pedig ősszel 
kezdik meg munkájukat a helybéli, 
gyönyörű városházán. Középhosszú 
távon több más megyeszékhelyre is 
kiterjesztjük a programot. Célunk az, 
hogy a nálunk végzett, magasan kva-
lifikált fiatalok megtalálják a szakmai 
kiteljesedés lehetőségét vidéken is. 
A Vízügyi Ösztöndíj komoly anyagi 
támogatást ad azoknak a fiataloknak, 
akik a bajai Víztudományi Karunkon 
vállalják, hogy az egyetem után a víz-
ügyi közigazgatásban helyezkednek el. 

A rendészeti karon bővíteni szeretnénk 
a civilek által is választható képzé-
sek palettáját. A Ludovika Csendes 
Hősei program pedig közelebb viszi 
a középiskolás korosztályhoz azokat a 
régi ludovikás diákokat, akik elérhető, 
mindennapi példaképként szolgálhat-
nak számukra.

 z Tíz évvel ezelőtt széttartó irányo-
kat kellett összefésülni az egyetem 
alapítása és korai működése során, 
gondoljunk a katonák, rendőrök és  
a közigazgatási utánpótlás képzésére. 
A vízügyi képzés integrálásával és több 
képzési program létrehozásával mond-
hatjuk, hogy az NKE megtalálta helyét 
a magyar felsőoktatás rendszerében?
O. B: Ha a felsőoktatás egészét nézzük, 
akkor az NKE mára egyértelműen 
megkerülhetetlen szereplővé vált.  
A Figyelő 18 indikátor alapján felállí-
tott listáján a nyolcadik helyet foglalja 
el, a hallgatók pedig jó esélyekkel indul-
nak a munkaerőpiacon is. Az NKE-s 
hallgatók közel 80 százaléka felsőfokú 
végzettséget igénylő munkakörben dol-
gozik, a pályakezdő munkavállalóként 
elérhető bruttó bérük is átlag feletti, 
közel 374 ezer forint. A katonák és a 
rendőrök persze rendelkeztek vala-
mennyi előnnyel ezen a téren, hiszen az 
ő esetükben már évtizedes intézményi 
gyakorlata volt annak, hogy miként 
kerülhetnek a fegyveres testületek 
állományába. Az elmúlt években a 
közigazgatási pályára lépni szándékozó 
hallgatók számára is kialakítottuk 
ezeket a belépési pontokat: a Magyar 
Közigazgatási Ösztöndíjprogram,  
a Diplomáciai Akadémia és a Nemzetek 
Európája Program – hogy csak a leg-
népszerűbbekről beszéljünk.

 z Mi az NKE legnagyobb verseny- 
előnye? Minek köszönhető az elmúlt 
évek népszerűsége?
O. B: Én azt gondolom, hogy Magyar-
ország rendszerváltoztatás utáni tör-
ténetében még soha nem volt ennyire 
magasan a hivatásrendi szolgálat árfo-
lyama. Emögött elsősorban az áll, hogy 
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lehetnek értéksemlegesek. Szeretniük 
kell a hazájukat, kötődniük kell az 
otthonukhoz, hinniük kell a közösség 
erejében, illetve a jogok és kötelezett-
ségek egyensúlyában. Olyan érték-
rendet kell birtokolniuk, amely nem 
képezheti vita tárgyát. Ahogy maga  
a hivatásukról született döntésük – az 
állami szolgálat, vagyis Magyarország 
érdekeinek képviselete – is határozott 
értékválasztást tükröz. 
D. G.: Én mesterképzésre járó hall-
gatókkal találkozom. Alapvetően jók  
a benyomásaim. Azt hiszem, a fele-
lősség az oktatóé. Ha a hallgatóink 
látják, hogy komolyan vesszük őket, 
és tényleg használható, gyakorlatias 
tudást adunk át nekik, nagyon moti-
váltan állnak neki a közös munkának.

 z Nem csupán személyes kapcsolódá-
si pontok vannak az NKE és a Mathias 
Corvinus Collegium között, hanem 
a közös értékek – mint a hazafias 
szellem vagy a nemzetközi kiválóság –  
is összekapcsolják őket. Miben kell 
másnak lennie a két intézménynek, és 
miben kell követniük egymást?
D. G.: Az NKE egyetem, ebből adód-
nak az eltérések az MCC-hez képest. 
Több szempontból kötöttebb pályán 
mozgunk. A lényeget illetően azonban 

ma az államigazgatás szervezetéhez 
csatlakozni, katonának vagy rendőrnek 
állni kiszámítható karrierutat jelent. A 
Kormány újraszervezte a közigazgatási 
szolgálat rendjét, bérrendezést hajtott 
végre, és életpályamodellt vezetett be 
a fegyveres testületeknél is. Ma a rend-
védelmi dolgozók átlagosan kétszer 
annyit keresnek, mint 2010-ben, ahogy  
a katonatisztek is, míg az altisztek és a 
legénységi állomány közel háromszor 
annyit. Ám a szakmával járó büszkeség 
érzése sem elhanyagolható szempont. 
Például egy, az NKE-n végzett fiatal 
katona Európa egyik kiemelkedő had-
erőfejlesztési programjába kerül be,  
a koronavírus-járvány elleni védekezés 
sikere pedig az orvosok és az ápolók 
mellett a hivatásrendek munkájának 
volt köszönhető. Ez utóbbi egyébként 
nagyon is érvényes bizonyítványt 
állított ki a Ludovikáról is, a védeke-
zésben bizonyító állami tisztviselők, 
katonák és rendőrök közül sokan az 
elmúlt években végeztek az egyetemen. 

 z Az NKE közigazgatási elitképző 
vagy – széles értelemben véve – után-
pótlásképző intézmény a magyar állam 
szervei számára?
O. B: Meglátásom szerint az NKE 
feladata elsősorban a közigazgatási 
utánpótlásképzés – természetesen 
ezt a lehető legmagasabb színvonalon. 
Az a célunk, hogy mindenki, aki a 
magyar állam szolgálatára adja a fejét, 
egységes és magas szintű tudásbázissal 
induljon. Az elitképzés egy másik ügy. 
Persze az NKE is odafigyel a tehetségek 
felkarolására – ezért is hoztuk létre 
például a Ludovika Collegiumot –, 
ám az erőforrások döntő többségét az 
előbbi feladatra kell fordítani. 

 z Mindketten szereztek oktatóként 
is tapasztalatot az intézményben. 
Hogyan látják a hallgatókat közvetlen 
kapcsolatok alapján? 
O. B: Én úgy látom, hogy ludovikás-
nak lenni más életérzés, mint a többi 
egyetem hallgatójának lenni. Ez azt 
is jelenti, hogy az NKE hallgatói nem 

nincs különbség: a magyar nemzet 
felemelésén fáradozik mindkét intéz-
mény. Olyanok vagyunk egymásnak, 
mint a tihanyi echó. Visszhangozzuk 
egymás üzenetét és misszióját a 
társadalomban.
O. B: Egyik alma, másik körte, de 
mindkét intézmény nemzetstratégiai 
jelentőségű: az NKE a közigazgatá-
si utánpótlásképzés egyeteme, míg  
az MCC a tehetséggondozás zászlósha-
jója. Ma is van kapcsolat, ha ez szerves 
módon erősödik, akkor annak mi mind 
örülünk. Nekem az a fontos, hogy  
a tehetséggondozó intézmények itt az 
NKE-n is kiépüljenek. Nem is olyan 
régen jártam a Ludovika Collegium 
új épületében, amely elsősorban  
a közigazgatási karriert választók 
tehetséggondozását végzi, de más 
egyetemek hallgatói előtt is nyitva áll. 
Alapvető nemzeti érdek, hogy egyre 
több ilyen tehetséggondozó műhely 
jöjjön létre az országban. 

 z Az egyetem kutatóhálózata, az 
Eötvös József Kutatóközpont a ma-
gyar állam számára stratégiai fontos-
ságú területeken végez kutatásokat.  
De nem csupán a tudományos 
láthatóság növelésében, hanem  
a nemzetköziesítésben is kulcsszerepet 
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játszik. Ehhez kapcsoló-
dóan szóba került egy 
komolyabb elismerés-
sel járó, nemzetközi 
tudományos díj meg-
alapítása is. 
O. B: Az Eötvös József 
Kutatóközpont 
mind a hallgatók 
képzése, mind pedig 
a magyar tudományos 

élet számára kulcsfontosságú 
munkát végez. Ma már minden 

lehetőség és forrás adott ah-
hoz, hogy egy-egy szakterü-
let legjelentősebb szakértőit 
hívjuk meg, akár hosszabb 
kutatói és oktatói munká-
ra, hogy lépést tartsunk a 
legújabb külföldi szakiro-

dalmakkal, és ki is adjuk 
ezeket magyar nyelven. 

D. G.: Igen, megalapítjuk a John Lukacs 
Prize-t, amelyet olyan külföldi, társada-
lomtudományokkal foglalkozó profesz-
szorok kaphatnak, akiknek munkássága 
nyitott a természet-, illetve műszaki 
tudományok felé, Egyetemünk sok-
színű profiljához igazodóan. A komoly 
pénzjutalommal járó díjat egy háromfős 
zsűri ítéli oda évenként, elnöke, remé-
nyeink szerint, Freund Tamás, az MTA 
elnöke lesz, tagjai pedig rangos külföldi 
szakemberek. A díjazott hosszabb időt 
fog nálunk tölteni, és előadást is tart 
majd. Az ezzel járó operatív feladatokat 
az EJKK látja majd el.

 z 2014 óta megújult és folyamato-
san fejlődik a Ludovika Campus. 
Az egyetem tavaly birtokba vehette 
a Ludovika Collegium új épületét, 
illetve a Víztudományi Kar hallgatói 
is használhatják már a bajai campuson 
kialakított közösségi teret és sportpá-
lyákat. Milyen további infrastruktu-
rális fejlesztések előtt áll az egyetem?
O. B: Sok tervünk van a következő 
időszakra is. Szeretnénk megvalósítani 
többek között a Katasztrófavédelmi 
Speciális Képzési Központot, valamint 
a Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar számára is létrehozunk egy Európa-
szerte egyedülállóan modern és egy-
séges campust, ahogy beruházásokat 
tervezünk Baján, a Víztudományi 
Karnál is. Közben folyamatosan vizs-
gáljuk a Ludovika Campus bővítésének 
lehetőségét is. 

 z Mit jelent Önök számára a 
Ludovika?
O. B.: A Ludovikát, amely az ala-
pításától kezdve a magyar nemzeti 
függetlenség szimbóluma volt, a 20. 
században minden külföldről érkező 
hódító rezsim megpróbálta elpusztíta-
ni. Visszaállítása és fejlesztése nem más, 
mint elégtétel Magyarország számára.
D. G.: A Ludovika a szívem egyik 
csücske.
� Szerző:�Szilágyi Dénes
� Fotó: Szilágyi Dénes, Hlinka Zsolt, 
 Miniszterelnökség
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Politik     
S Z I M U L Á C I Ó S  V E R S E N Y

gyakorlati politikai verseny 
középiskolásoknak

Hatvanöt csapat, 195 diák, három forduló és megan�-
n�i megvitatásra váró közéleti téma: a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Államtudomán�i és 
Nemzetközi Tanulmán�ok Karának (ÁNTK) 

Ostrakon Szakkollégiuma először rendezte 
meg a PolitikON Közéleti Készségfejlesztő  

és Politikai Szimulációs Versen�t, amel� középis-
kolások számára n�újtott lehetőséget tudásuk  

és képességeik tesztelésére a politika gyakorlata terén.
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gyakorlati politikai verseny 
középiskolásoknak

„A vitában az összhang kifejezetten 
nemkívánatos elem” – hangsúlyozta  
a döntőn tartott megnyitóbeszédében 
a Miniszterelnökség (ME) miniszter-
helyettese. Orbán Balázs a közéleti 
viták fontosságára hívta fel a hallga-
tóság figyelmét, kiemelte: a nyugati 
civilizáció egyik legfontosabb vívmá-
nya az értelmes, racionális érvelések 
egymáshoz mérésén alapuló közéleti 
vita, amelynek hevítettsége, színvonala 
mutatja a társadalom állapotát. „Ilyen 
értelemben lakmuszpapír is, hiszen ha  
a vita eltűnik, elhalványul, akkor olyan 
dogmák veszik át az uralmat, amelyek 
felett nem lehet értelmes beszélgetést foly-
tatni” – emelte ki. A Miniszterelnökség 
parlamenti és stratégiai államtitkára 
úgy fogalmazott: tőlünk keletebbre  
a demokratikus keretek között foly-
tatott vita nem része a kultúrának, „a 
keleti autokratikus berendezkedésekben 
nincs vita”, nyugatabbra viszont „van 
sajtószabadság és közélet”, azonban 
Orbán Balázs felhívta a figyelmet 
arra, hogy a nyugati államokban ez-
zel szemben a vitakultúra nem része 
az oktatásnak. A Miniszterelnökség 
parlamenti és stratégiai államtitká-
ra szerint Magyarország „a közéleti 
béke szigete”, amelyen belül a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem „értéktelített 
hely”, ahol – annak ellenére, hogy 
„az állam egyeteméről” beszélünk  
– a legszabadabban lehet vitázni. „Kard 
ki kard, győzzön a jobbik!” – indította 
útjára a szimulációs versenyt.
Köszöntőjében az NKE ÁNTK 
dékánja részletezte a verseny me-
netét, és ismertette hátterét. Deli 
Gergely úgy fogalmazott: a közéleti 

gondolkodásra ösztönző verseny a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem mot-
tójával összhangban a haza szolgálatát 
helyezi a diákok gondolkodásának 
középpontjába, ezáltal – és amiatt 
is, hogy teljes egészében hallgatói 
kezdeményezésre indult – kiemelten 
fontos. A dékán szerint az egyetem-
nek a Magyar Állam fennmaradását, 
megértését és megerősítését kell biz-
tosítania, így leszögezte: a vetélkedőt 
hangsúlyossá teszi, hogy az egyetem 
által leginkább elérni kívánt „külső 
társadalmi célcsoportot” igyekszik be-
vonni a közéleti vitákba. Végezetül a 
középiskolás diákokhoz szólva kiemel-
te: „nincs általános megoldás, mindenre 

jó recept”, ha a helyes döntések meg-
hozatala előtt állunk. Alapelvként így 
az NKE ÁNTK dékánja azt javasolta, 
mindig a nehezebb utat válasszák.  
A három előzetes fordulóból álló ver-
seny döntőjére január 28-án, a Ludovika 
Főépület Széchenyi dísztermében ke-
rült sor. A végső megmérettetésig jutott 
tíz csapat tagjai az ország szinte minden 
pontját képviselték: Nagykanizsáról, 
Miskolcról, Gödöllőről, Debrecenből, 
Nyíregyházáról, Békéscsabáról, Tata-
bányáról, Komlóról, Budapestről, 
Hódmezővásárhelyről és Szentesről 
érkeztek középiskolás 11. és 12. osztályos  
tanulók az Ostrakon Szakkollégium 
tagjai által kezdeményezett eseményre. 
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amely négy témában mérte fel tu-
dásukat: történelem, állampolgári 
ismeretek, közélet, illetve a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel és az 
Ostrakon Szakkollégiummal kap-
csolatos kérdések. Az első forduló 
második feladata egy rövid fogal-
mazás írása volt, amelynek témája: 
Mi történt volna 1849-ben, ha a 
Habsburg-ház nem kap az Orosz 
Birodalomtól segítséget?
A jelentkezett csapatokból harminc 
jutott tovább a második fordulóba, 
ahol pártalapítást kaptak feladatul: 

Az Ostrakon Szakkollégiumból kiin-
dult ötlet 2021 nyarán született meg, 
amikor az újonnan felálló vezetőség 
átfogó vázlatot nyújtott be a tagság 
felé a versenyről, amely teljes körű 
támogatást élvezett. A szakkollégi-
um célja az volt, hogy lehetőséget 
nyújtson a közélet és a társada-
lomtudományok iránt érdeklődő 
középiskolás diákoknak betekinteni 
a politika gyakorlati területeire.  
A fordulók során megrendezett 
viták, alternatív történelmi elgondo-
lások és a társadalomban felmerülő 
problémákra készített javaslatok a 
szakkollégium mindennapos tevé-
kenységét elevenítették fel.
„Először Orbán Balázs figyelt fel az öt-
letünkre, majd egyeztettünk az egyetemi 
vezetéssel, amiből adódott az Aurum 
Jogászklub a Tehetségekért Alapítvány 
szponzorálása is. Sokat jelentett nekünk 
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat tá-
mogatása, akik már az első beszélgetéstől 
kezdve pártfogói voltak az ötletünknek. 
Emellett az EcoSim és a Copyrama nélkül 
sem jöhetett volna létre a verseny” – 
emelik ki a szervezők.
A PolitikON első fordulójában a 
csapatoknak egy ötven kérdésből 
álló feladatsort kellett megoldaniuk, 

annak kigondolását és leírását, hogy 
ők ebben az alapított pártban ki-
ket képviselnek, milyen társadalmi 
problémákkal kívánnak foglalkozni, 
és ezekre milyen megoldást látnak. 
Emellett meg kellett határozniuk, 
hogy pártjuk a bal-jobb tengelyen 
hol helyezkedik el, hogy milyen 
alapokon működik, milyen kommu-
nikációs tervük van az állampolgárok 
elérésére, illetve, hogy határozzák 
meg a nevüket, és azt a jellemezhe-
tő csoportot, akiknek a kampányt 
nyújtják.
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A legjobb tíz csapat jutott a döntőbe, 
ahol a csapatoknak az előző fordu-
lóban alapított párt képviseletében 
átfogó megoldási javaslatot kellett 
kidolgozniuk hazánk szegényebb ré-
gióinak felzárkóztatása érdekében. 
Erről tízperces prezentációt kellett 
előadniuk. A prezentáció megtartása 
mellett a döntőn egy oxfordi vitán is 
részt kellett venniük, öt nagy témában 
ütköztethették véleményüket: oktatás 
és tehetséggondozás; klímavédelem; 
Európa jövője; a külhoni magyarok 
szavazati jogának kérdése; valamint  
a nagy techvállalatok szabályozásának 
kérdése volt terítéken. 
„A nagy mennyiségű lexikális tudás 
elsajátítása helyett fontosnak tartottuk, 
hogy a jelentkezők aktívan gondolkod-
janak, véleményt formáljanak aktuális 
témákról, közpolitikát érintő kérdésekről.  
A kreativitás és a kritikus gondolko-
dásmód kulcsfontosságú volt a csapatok 
számára a feladatok megoldása során” – 
emelte ki az Ostrakon Szakkollégium 
vezetősége.
A továbbiakban kiemelt cél: a verseny 
legyen hagyomány, hogy minél több 
leendő egyetemistával ismertessék meg 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és 
az általa nyújtott lehetőségeket.
 Szöveg: Pap Melinda Patrícia
� Fotó:�Szilágyi Dénes
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Ezekkel a gondolatokkal kezdte a 22. Educatio Nemzetközi 
Oktatási Szakkiállítás háromnapos programjának értékelését 
Christián László r. dandártábornok, oktatási rektorhelyettes.  
A rendezvényen – amelyen 108 kiállító és több mint 44 ezer 
látogató vett részt – az érdeklődők megismerhették az NKE 
négy karának, valamint Katasztrófavédelmi Intézetének 
teljes képzési palettáját.
„A személyes találkozás mindig kötetlenebb beszélge-
tést eredményezhet – folytatta a rektorhelyettes –, ezért 
is fontos, hogy részt vehettünk az Educatión 2022-ben.  
A tavalyi évben az országos 10 százalékos növekedés-
hez képest a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre jelentkezők 
száma 24 százalékkal volt magasabb, ez azt jelenti, hogy 
az egyetem képzései iránt nagy az érdeklődés. Elmondható, 
hogy a civil és az egyenruhás karok egyaránt vonzóak,  
a kormányzati döntéseknek köszönhetően pedig a feltételrendszer 
egyre jobb. A rendészeti és a honvéd tisztjelölti jogviszony ese-
tében az ösztöndíjrendszer ősztől jelentősen megváltozik: aki a 
jövőben az NKE Rendészettudományi, illetve a Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Karán hivatásos állományba felkészítő 
szakon fog tanulni, az bruttó 260 ezer forint havi illetménnyel 
is számolhat. Ezen kívül az Államtudományi és Nemzetközi 
Tanulmányok, valamint a Víztudományi Karokon nyújtott 
képzések is egyre vonzóbbak, ezeken a területeken is igyekszünk 
olyan ösztönzőket felépíteni, mint például a VTK esetében a 
vízügyi ösztöndíj” – tette hozzá Christián László.
A 2022-es Educatión a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
a helyszíni információátadás mellett az online térben 
is folyamatosan várta a kérdéseket: akik nem lehettek  
a helyszínen, azok a virtuális standnál érdeklődhettek, 
ahol szintén mind a négy kar, illetve a Katasztrófavédelmi 
Intézet is bemutatkozott. A felvételi előtt álló diákok min-
den hasznos információt megtalálnak a felveteli.uni-nke.hu 
oldalon, valamint a február elejére tervezett online nyílt 
napon is hasznos tudnivalókkal gazdagodhatnak.
� Szerző:�Pálfalvi Zoltán 
 Fotó:�Szilágyi Dénes

„Egy felsőoktatási intézmény alap-
pillére, hogy meg tudja-e szólítani 
hallgatóit. Erre minden fórumot, 
minden alkalmat meg kell ragad-

nia, az Educatio kiállítás pedig 
kiváló lehetőség az érdemi,  

személyes impulzusok átadására.”
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A megemlékezésen Négyesi Lajos 
ezredes a Donhoz kirendelt 2. ma-
gyar hadsereg „áldozathadseregként” 
való beállításának hamis képéről 
beszélt. Elmondta: nem igaz, hogy  
a magyar uralkodóosztály áldozatként 
küldte őket oda, mert kétségtelen 
ugyan, hogy 1943 az áldozat éve volt, 
ám egy évvel korábban a 2. magyar 
hadsereg jelentette az „akkori had-
sereg csúcsát”. „Az az ország számított 
hatalomnak, amelyik hadsereget volt 
képes kiküldeni a frontra” – világított 
rá a trianoni békediktátum óta el-
telt két évtized alatt megerősödött,  
a Szovjetunió ellen haderőt külde-
ni képes Magyarország állapotára  
a Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar docense. A Don-kanyarhoz ve-
zérelt hadsereget – a magyar viszo-
nyoknak megfelelően – igyekeztek  
a lehető legjobban felszerelni. 
Megkapta a legjobb fegyverzetet és 
haditechnikát, vitéz Jány Gusztáv 
vezérezredes – a Ludovika Akadémia 
parancsnoki tisztét öt évig betöltő fő-
tiszt – személyében pedig a „legjobban 
képzett magyar tábornok vezette” őket. 
A hadsereg eleinte sikereket ért el: 
Kurszk térségében kirakodtak és mint-
egy kétszáz kilométeren keresztül har-
coltak a visszavonuló szovjet erőkkel 

szemben, visszaszorították őket a Don-
folyó túlsó partjára. Sikereiktől volt 
hangos a korabeli sajtó, és az ország 
büszke volt a hadseregére, hatalmas 
teljesítmény volt – szögezte le Négyesi 
Lajos, aki beszélt arról is: még 1942 

karácsonyán sem tört meg a magyar 
katonák harci szelleme, hiszen a hideg 
és az elégtelen német koszt ellenére is 
a Don-folyó túlsó partján küzdöttek.
A szovjet ellentámadás 1943. január 
12-i megindulásakor aztán szomorúan 

A leendő parancsnokoknak is 

üzennek a doni hősök
A Magyar Királyi 2. Honvéd Hadsereg elesett hőseire emlékeztek az 1943. évi  
doni áttörés 79. évfordulója alkalmából, a Ludovika Főépület előtti, második  

világháborús emlékműnél. Koszorúzással, mécsesgyújtással és főhajtással tisztelegtek  
a 207 ezer fős hadsereg mintegy százezer elesett katonája előtt, akikért a tábori  

rabbinátus és a tábori püspökségek képviselői mondtak imát.

1942. TAVASZ: mintegy kétszázezer katonát küldtek ki a Don-kanyarba.
1942. JÚLIUS 7.: az első magyar kontingens elérte a Dont.
1942. OKTÓBER 1-JÉIG: a tisztikar 20 százaléka, a legénység 15 száza-
léka és a munkaszolgálatosok 6 százaléka esett el, halt meg, került hadi-
fogságba vagy sebesült meg.
1943. JANUÁR 12.: a szovjet Vörös Hadsereg 30-35 fokos hidegben az arc-
vonal északi részén, az urivi hídfőből kiindulva áttörte a magyar vonalat.
1943. JANUÁR 17.: Jány Gusztáv vezérezredes elrendelte az alakulatok 
visszavonását. 
1943. JANUÁR 24.: a gyakorlatilag már nem létező 2. magyar hadsereg 
zöme kivált az arcvonalból. 
1943. MÁRCIUS 5.: az életben maradt katonákat hátravonták a Dnyeper 
nyugati partjára, hazaszállításuk április 6-tól május 30-ig tartott. 
1943. AUGUSZTUS 5.: Jányt Horthy Miklós kormányzó felmentette  
parancsnoki tisztéből. 
1947. NOVEMBER 26.: Jányt a Népbíróság ítélete nyomán kivégezték.
1993. OKTÓBER 4.: a Legfelsőbb Bíróság Jányt felmentette a háborús 
bűntett vádja alól. 

DONI KRÓNIKA
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tapasztalták, hogy fegyvereik nem al-
kalmasak erre a harcra: a páncéltörők 
jelentős része nem volt képes átlőni 
a szovjet tankok páncélzatát, nem 
volt elég a tüzérségi támogatás, és  
a híradó rendszer sem működött, az 
állásaikból kiszorult katonáknak pedig 
– teherautók és lovasfogatok hiányában – 
gyalogosan kellett visszavonulniuk. 
A váratlan szovjet ellentámadás kö-
vetkeztében a hómezőkre kiszorult 
katonák fegyverzete és ruházata nem 
volt alkalmas a harcra. Jány Gusztáv 
hírhedt hadparancsa is tanúskodik 
arról, hogy a rongyokba burkolózott 
magyar katonák elvesztették katonai 
mivoltukat, igaz a hadparancs azt is 
megemlíti, hogy a zsidó munkaszol-
gálatosok még ilyen körülmények 
között is megtartották fegyelmüket. 
Mindezek következtében a 2. magyar 
hadsereg pillanatok alatt széthullott. 
Ez volt az igazi tragédia. Magyarország 
valóban elhitte, hogy 1942-re középha-
talommá tud válni, csakhogy hadserege 
ehhez nem volt elég. 96 ezer áldozat 
vére komoly figyelmeztetés a katonák 
számára, hogy legyenek tisztában  
a lehetőségeikkel, képességeikkel és 
azzal, hogy ezek birtokában milyen 
feladatot tudnak vállalni. „Legyen 
mindenkiben meg a felelősség, hogy amikor 
parancsnokként döntést hoz, akkor lássa 
meg azt, hogy utána milyen következményei 
lesznek ennek a döntésnek” – fogalmazta 

meg a doni tragédia üzenetét a napja-
inkban parancsnoknak készülő honvéd 
tisztjelöltek számára Négyesi Lajos 
ezredes. Az ünnepi beszéd után koszo-
rút helyezett el az emlékműnél Szabó 
István, a Honvédelmi Minisztérium 
honvédelmi államtitkára, valamint  
a Magyar Honvédség Parancsnokának 
nevében Garas László vezérőrnagy,  
a Magyar Honvédség Parancsnoksága 
törzsfőnök műveleti helyettese. 
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
nevében Christián László rendőr 
dandártábornok, a rektor jog-
köreit gyakorló rektorhe-
lyettes, Pohl Árpád dandár-
tábornok a Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Kar 
dékánja és Csengeri Dániel, a 
Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar Hallgatói Önkormányzatának 
elnöke koszorúzott. 
A Józsefvárosi Önkormányzat nevé-
ben előre koszorút helyezett el Pikó 
András polgármester. A koszorúzás 
után az egyetem vezetői, parancsnokai, 
a Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Kar állománya, illetve a Ludovika 
Zászlóalj honvéd tisztjelölt állománya 
helyezték el az emlékezés mécseseit.  
A doni hősök előtti tisztelgés kifejezé-
seként a Ludovika Főépület nemzeti 
színű díszkivilágítást kapott.
� Szerző:�Tasi Tibor
� Fotó:�Szilágyi Dénes
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Az Országgyűlés által decemberben 
elfogadott törvénymódosításnak kö-
szönhetően a tisztjelöltek – a hallgatói 
jogviszonnyal egyidejűleg – tisztjelölti 
szolgálati jogviszonyban folytathatják 
tanulmányaikat, aminek köszönhetően 
ősztől nem csupán rendfokozatot kapnak, 
de legalább a garantált bérminimumnak 
megfelelő alapilletményben is részesülnek.

Megújult honvéd  
tisztjelölti jogviszony
Az új szabályozás értelmében az NKE 
Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karára felvételt nyert honvéd tisztjelöl-
tek a képzés időtartama alatt hallgatói 
jogviszonyban és szerződéses szolgálati 
viszonyban folytatják tanulmányaikat 
2022 őszétől. A korábbi gyakorlatnak 

Kedvező anyagi lehetőségek 

a tisztjelölteknek
Új feltételekkel kezdhetik 

meg tanulmányaikat  
a 2022/23-as tanévben  

a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem (NKE) hivatá-

sos állományba felkészítő 
szakjaira sikeresen  

felvételiző hallgatók.

megfelelően a tisztjelöltnek teljesítenie 
kell a Magyar Honvédség által előírt 
alapkiképzést, majd – elsődleges szol-
gálati kötelezettségként – egyetemi ta-
nulmányai során a katonai életpályá-
ra kell felkészülnie. A tisztjelölteknek  
a jogszabályban meghatározott képzési 
idő alatt kell teljesíteni az adott szakra 
vonatkozó követelményeket, amelybe  
a hallgatói jogviszony szüneteltetésének 
időtartama nem számít bele.
A jelenlegi évfolyamok esetében a tiszt-
jelölti jogviszony augusztus 20-án alakul 
át szerződéses katonai szolgálati jogvi-
szonnyá. A tisztjelöltek őrmestertől zász-
lósig terjedő rendfokozatban szolgálnak 
majd, de azt megkülönböztető jelzéssel 
ellátva, „hallgató” előtag használatával 
viselik. Az egyes rendfokozatok tükrözik  
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az évenkénti előrehaladást a képzésben, 
így már a tanulmányok ideje alatt is 
megvalósul az előmenetel. Az új jog-
viszony egyik legnagyobb vonzereje  
a tisztjelöltek illetményének rendezése. 
A korábbiaktól eltérően alapilletményük 
legalább a garantált bérminimumnak 
megfelelő összegre nő, azaz – jelen-
leg – bruttó 260 000 forintra, amelyet  
a 25 év alattiakra vonatkozó személyi-
jövedelemadó-mentesség miatt csupán 
társadalombiztosítási járulék terhel majd. 
Ez kiegészülhet még illetménypótlékkal, 
illetve tanulmányi díjjal is.
A képzés sikeres befejezését követően  
a végzett tisztjelölt szerződéses szolgálati 
viszonya az eddigi nyolc évről, tíz évre 
változik, amely idő alatt honvédelmi szerv-
nél kell szolgálatot teljesítenie – ide nem 
értve az önkéntes tartalékos szolgálatot.
Az új jogszabály megjelenése a jelenlegi 
felvételi eljárásban nem jelent változást, 
azonban a sikeresen felvételizők a Magyar 
Honvédséggel szerződéses szolgálati vi-
szonyban, az adott évfolyamnak megfelelő 
rendfokozatot viselve, ahhoz tartozó havi 
illetmény folyósítása mellett kezdhetik 
meg tanulmányaikat katonai alapképzési 
szakokon. 

Azonos alapokon:  
a rendvédelmi tisztjelölti 
jogviszony
Az Országgyűlés által elfogadott tör-
vénymódosítás nem csupán a honvéd 
tisztjelöltek jogállását érinti, hanem a 
Rendészettudományi Kar rendvédelmi 
képzéseire, bűnügyi, rendészeti, ka-
tasztrófavédelem alapszakra, államilag 
támogatott képzésre felvételt nyerő hall-
gatókra is; így ők a hallgatói jogviszony 
létesítése mellett a képzésüknek megfelelő 
rendvédelmi szervvel is szolgálati jogvi-
szonyba lépnek.
Ez az új jogviszony alapjaiban meg-
egyezik a honvéd tisztjelöltekével: a 
tisztjelöltek első évben őrmester, má-
sodik évben törzsőrmester, harmadik 
évben főtörzsőrmester, negyedik évben 
zászlós rendfokozatot viselnek, hallgató 
előtaggal. Alapilletményük legalább 
bruttó 260 000 forint, vagyis a garantált 
bérminimum lesz, amelyet a huszonöt év 
alattiak személyijövedelemadó-mentessé-
ge miatt csupán a társadalombiztosítási 
járulék terhel. A tisztjelölt a juttatások 
fejében köteles a hivatásos állományba 
vételét követően tíz év időtartamban 
az őt kinevező rendvédelmi szervnél, 

végzettségének megfelelő beosztásban 
szolgálatot teljesíteni. A jelenlegi tiszt-
jelölt hallgatók jogviszonya – a hallgató 
hozzájárulásával – 2022. augusztus 1-jével 
alakul át.
A felvételizőnek mind a honvédelmi, 
mind a rendvédelmi tisztjelölti jogviszony 
betöltéséhez a megadott időpontoktól 
kezdődően rendelkezni kell koronavírus 
elleni védőoltással (kétdózisú oltóanyag 
esetében mindkét dózissal). Ennek el-
maradása esetén a Magyar Honvédség, 
illetve a rendvédelmi szervek nem léte-
síthetnek tisztjelölti jogviszonyt a felvett 
hallgatóval, így a hallgató nem kezdheti 
meg tanulmányait.
A jogosultságok és a kötelezettségek új 
rendszerének köszönhetően a tisztje-
lölti képzésre felvételt nyert hallgató 
tanulmányai ideje alatt nem terheli  
a családi költségvetést, illetve lehetősége 
lesz családi támogatás, diákhitel és diák-
munka igénybevétele nélkül is diplomát 
szereznie. Végzését követően sem kell 
munkakereséssel foglalkoznia, hiszen  
a Magyar Honvédségnél és a rendvé-
delmi szerveknél tiszti munkakörben 
dolgozhat tovább.
 Szerző és fotó: Szilágyi Dénes
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Aki tanult közgazdaságtant, bizonyára 
jól ismeri: az infláció alatt a pénz 
tartós értékromlását értjük, amely 
a gyakorlatban a fogyasztási cikkek 
és nyersanyagok árának egységes és 
tartós emelkedésében érzékelhető. 
Aki nem tanult ilyet, annak talán 
segíthet az egyszerű példa: ha tavaly 
egy liter tej 200 forintba került, ma 
pedig 220 forintba, akkor a tej ára  
10 százalékot inflálódott. Igaz azonban 
az is, hogy ha csak a tej ára emelkedett, 
az globális szinten még nem infláció, 
mert erről csak akkor beszélhetünk, ha 
a gazdaságban elérhető termékek túl-
nyomó része egyszerre drágul. Ennyi 
gyorstalpaló után térjünk rá a jelenre! 
A koronavírus-járvány a társadalmi és 
egészségügyi próbatételek sora mellett 
kihívást jelentett gazdasági oldalról 

PARRAGH BIANKA, 
az NKE Űrgazdasági és Nemzetgazdasági 
Versenyképesség Kutatócsoport vezetője,  
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagja.

„Rekordon a brit infláció”, „harmincéves  
csúcson a német infláció”, „kamatemelések  

az infláció fékezésére” – a közelmúlt  
szalaghírei mutatják: évtizedes rekordszintekre 

ugrott a pénzromlás mértéke Európában  
és a világon egyaránt. Magyarországon  

a KSH közlése szerint decemberben átlagosan 
7,4 százalékkal voltak magasabbak  

a fogyasztói árak az egy évvel korábbiaknál,  
az év egészében pedig átlag 5,1 százalékkal  

nőttek az előző évhez képest.  
De vajon mérséklődik-e a pénzromlás,  
és mennyire hatékonyak a jegybankok  

inflációt fékező intézkedései?
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is. A kilábalás elkezdődött, ám ezt a 
drámai mértékben megemelkedett 
nyersanyag- és energiaárak, másrészt 
több évtizedes inflációs csúcsok kí-
sérik. Az Egyesült Államokban mért 
decemberi 7 százalékos inflációs ráta 
közel négy évtizedes rekord, ezzel egy 
időben az euróövezetben 5 százalékos 
inflációt mértek, de minden uniós 
tagország inflációja is a 2 százalékos 
cél fölött alakul. Szintén beszédes 
adat, hogy az euróövezetben a tag-
országi inflációs ráták 2,6 és 12,0 (!) 
százalék között szóródtak decem-
berben. Magyarországon az infláció 
emelkedését az őszi hónapokban 
döntően, 80 százalékban nemzetkö-
zi tényezők okozták. És még nincs 
vége: mindezen tényezőkre rakódik 
például a kőolaj világpiaci ára, amely 
megduplázódott 2021 végére az egy 
évvel azelőtti alacsony szintekhez 
képest; a gáz ára decemberben közel 
8,5-szerese volt a 2019. évi átlagnak, 
az áramé pedig mintegy hatszorosa. 
A törékeny növekedés és az esetleges 
visszaeséstől való félelmek globális 
ellátási nehézségekkel párosulnak. 
Sok írás jelent meg a közelmúltban  
a mikrochiphiányról, amelyek szállí-
tási ideje az elmúlt év alatt 15 hétről 
közel 26 hétre emelkedett, míg a szál-
lítási költségek tavaly decemberben  
a 2019-es szint több mint tízszeresén 
alakultak. 

– mit hoz 2022?
Infláció

„A Jegybank decemberi negyedéves prog-
nózisa alapján az inflációs nyomás 2022 
második felétől fokozatosan fog mér-
séklődni. Az infláció lassulását rövid 
távon több tényező segíti. Idetartozik  
a bázis- és adóhatások kifutása, az 
üzemanyagárakra bevezetett árplafon 
is. A nyersanyag- és energiaárak növe-
kedése, a szállítási költségek emelkedése, 
valamint az egyre szélesebb körű ellátási 
nehézségek (idetartozik a globális félvezető 
hiány is) begyűrűzése miatt azonban 
2022 közepéig nem csökken. Ezután a 
monetáris kondíciók szigorodásával és 
a globális ellátási zavarok 2022 közepé-
től várható oldódásával a maginfláció 
csökkenésére számítunk 2022 második 
felében. Az azonban bizonyos, hogy 
év végén alacsonyabb lesz az infláció, 
mint az év elején, tehát az év egészében 
összességében csökkenő inflációs pálya 
várható” – mondta el lapunknak 
Parragh Bianka, a Magyar Nemzeti 
Bank Monetáris Tanácsának tagja, 
aki elhúzódó harcra számít az inflá-
ció ellen, mert a tartósan magasabb 
energia- és nyersanyagárak velünk 
maradnak mint inflációs nyomást 
okozó hatások. Egyes szakértők sze-
rint az infláció elszabadulása önger-
jesztő folyamat, amivel kapcsolatban  
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tu-
dományos főmunkatársa azt mondja: 
az infláció elméletileg lehet öngerjesz-
tő, de a gazdaságpolitika kiemelt célja, 

hogy ezt megakadályozza. A Jegybank 
a rendelkezésre álló monetáris po-
litikai eszközök teljes spektrumát 
alkalmazza az infláció letörésére, 
aminek köszönhetően – a várako-
zások szerint – a jövő év második 
felétől mérséklődhet az adószűrt 
maginfláció. „Meg kell előzni, hogy  
az inflációs várakozások emelkedjenek, 
és másodkörös hatások alakuljanak ki. 
E tekintetben a lakossági és a vállalati 
inflációs várakozások alakulása döntő 
lesz 2022 év elején, a jelentősebb átára-
zások jellemzően ekkor valósulnak meg” 
– folytatta az NKE Űrgazdasági és 
Nemzetgazdasági Versenyképesség 
Kutatócsoport vezetője, aki szerint a 
dinamikusan növekvő bérek és a jöve-
delemnövelő kormányzati transzferek 
(például a magasabb minimálbér, a 13. 
havi nyugdíj, a 25 év alattiak szja-men-
tessége) keresletnövelő hatásúak. 
Ugyanakkor mérséklő hatást jelent  
a vállalati adóterhek csökkentése, 
amely a minimálbér-emelés költségol-
dali inflációs hatásait ellensúlyozza. 
Ha már béremelés, akkor arra is rá-
kérdeztünk, hogy meglátása szerint 
jelent-e veszélyt és lehet-e pozitív 
hozadéka az inflációra a bérek és 
nyugdíjak emelkedésének? Ezzel kap-
csolatban Parragh Bianka elmondta: 
a bérek és a nyugdíjak emelkedése 
alapvetően az elvégzett munka elis-
merése az aktív és a már nyugdíjba 
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vonult generációk számára is, és ez az 
emelés segíti a válság utáni gazdasági 
növekedést, fogyasztási, beruházási 
és megtakarítási oldalon is kifejti  
a hatását. 
„Az inflációs hatást tekintve azon-
ban nagyon sok múlik azon, hogy  
a jövedelemtöbbletet miként használja fel  
a lakosság. Ha többet takarítanak meg 
belőle, akkor mérsékeltebb az inflációs 
hatásuk. Kulcsfontosságú az is, hogy  
a kínálat mennyire tud lépést tartani  
a kereslettel. Ha a kínálat is gyorsan emel-
kedik, akkor szintén kevésbé emelkednek 
az árak – e tekintetben pedig az ellátási 
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láncok helyreállási sebessége is meghatározó 
lesz” – fejtette ki a szakember.
Egyébként a Magyar Nemzeti Bank 
már tavaly tavasszal – az Európai 
Unióban elsők között –  azonosította, 
hogy az infláció emelkedése tartós 
veszély, erre volt válasz a júniusban 
megindított kamatemelési ciklus, 
amelyet szintén az elsők között vetett 
be az MNB. „A magas inflációs közeget  
a lehető leggyorsabban szeretnénk meg-
törni, és az inflációt újból az árstabilitást 
jelentő 3 százalékos szint közelébe vissza-
hozni” – szögezte le Parragh Bianka, 
aki egy hosszú, kiszámítható alap-
kamat-emelési ciklusra számít, így 
ugyanis „horgonyozhatóak” az inflá-
ciós várakozások, és elkerülhetők  
a másodkörös hatások. A Jegybank ál-
tal alkalmazott eszközök hatékonysága 
természetszerűleg nem azonnal jelent-
kezik, a gazdasági hatás több hónapos 
átfutási idővel érvényesül. Mindezt jól 
jelzi, hogy amilyen döntést ma meghoz 
az MNB, azzal a jövő kihívásaira pró-
bál választ adni. A monetáris politika 
időhorizontja 5–8 negyedév. A tavaly 
hozott döntéseknek idén már lehet 
optimizmusra okot adó hozadéka.  
„A magyar gazdaság erős növekedési 
képességére is az infláció jelenti a leg-
nagyobb veszélyt. A gazdaságtörténeti 
ismereteink szerint az inflációs csúcsokat 
gyakran gazdasági lassulás, sőt visszaesés 
követte. A monetáris politika feladata, 
hogy minden követ megmozgatva, minden 
transzmissziós csatornán keresztül fellépjen 
a tartósan magas infláció kockázataival 
szemben” – nyomatékosította az NKE 
kutatója, aki szerint az előttünk álló 
negyedévekben a világpiaci környezet, 
például a már emlegetett chiphiányon 
és energiaválságon keresztül visz-
szafogja majd a magyar gazdaságot. 
Ebben a szokatlan helyzetben a Magyar 
Nemzeti Bank mindent megtesz  
az infláció letörése érdekében. 

Szerző: Tasi Tibor
Fotó: Vermes Tibor

Grafika: Magyar Nemzeti Bank
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Indirekt adóktól szűrt maginfláció

„Az infláció 2017 és 2020 között (48 hónapból 44 hónapban) a jegybanki toleranciasávon belül  
– a gazdaság szempontjából optimális – 3 százalékos jegybanki cél körül stabilizálódott. A koronaví-
rus-járványt megelőzően az MNB azon kevés jegybankok közé tartozott, amelyek tartósan elérték  
inflációs céljukat. A Jegybank a koronavírus-járvány időszakában – 2020-ban és 2021-ben – célzott  
lépéseivel támogatta a válságból való kilábalást. A gazdasági helyreállás, illetve a nyersanyagárak jelen-
tős mértékű növekedése az infláció emelkedését eredményezte, amely letörésére a Jegybank minden  
rendelkezésére álló eszközzel fellép. A jelenlegi turbulens környezetben egyszerre kell kiszámíthatónak 
és rugalmasnak lennünk, amelyhez egyedi receptre van szükségünk. A Monetáris Tanács addig folytatja 
a kamatemelési ciklust, ameddig az inflációs kilátások nem alakulnak fenntarthatóan a cél közelében.”
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 z Milyen impulzusok értek bennünket vallás 
és biztonság témakörében az Afganisztánban 
eltöltött missziós tevékenységek során? 
A tapasztalat az, hogy kulturális-vallási te-
kintetben nagyon keveset tudtunk a régióról 
nemcsak Magyarországon, hanem globálisan. 
Az Egyesült Államokban élő, nemzetközileg 
elismert biztonságpolitikai szakértő, veterán 
katona, Thomas Matyók nagy erőfeszítéseket 
tesz azért, hogy az amerikai katonai képzésbe 
– különösen a missziós felkészítésbe – bekerül-
jenek a vallásra vonatkozó biztonságpolitikai 
elemek. Célszerű lenne nekünk is ezt a metó-
dust követni. A missziók célterületei ugyanis 
gyakran azok a válságövezetek, ahol a vallás 
meghatározó, sőt domináns szerepet tölt be. 
Nem csupán arról van szó, hogy a tudatlanság 
a katonák biztonságát is érintheti, hanem arról 
is, ha másik országba megyünk, illik ismerni 

Szeretetből 

szolgálni
Bár a vallások tanításai általában a békéről szólnak, 
egy békefenntartó katonának akár az életébe is kerülhet, 
ha nem ismeri az adott terület vallási szokásait.  
Az afganisztáni misszió kulturális tapasztalatairól,  
vallás és biztonság kapcsolatáról kérdeztük  
Ujházi Lórándot, az Eötvös József  
Kutatóközpont Vallás és Társadalom  
Kutatóintézet (VTKI) vezetőjét,  
a Hadtudományi és Honvédtisztképző  
Kar (HHK) Honvédelmi Jogi és  
Igazgatási Tanszékének  
kutatóját.
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az adott kultúrát, amelynek a vallás 
integráns része. Tehát törekednünk 
kell arra, hogy megismerjük, ezáltal 
megértsük kultúrájukat, vallásukat; 
legyünk tisztában a legfontosabb val-
lási elemekkel, miért fontosak a szent 
helyek, azok hol helyezkednek el, mit 
gondolnak főbb ünnepeik kapcsán, 
kik a vallásaikban tisztelt szereplők, 
mit tanítanak a szent irataik.

 z Ennek ismeretében mi az afganisz-
táni misszió legnagyobb kulturális 
tanulsága?
Az egyik tanulság az, hogy a felké-
szítést a válságkezelésre bővíteni és 
fejleszteni szükséges. Ha már odame-
gyünk a régióba, akkor csak úgy me-
hetünk, hogy felkészülünk tudásban, 
ismeretben, információban. Ahhoz, 
hogy érdemben, hatékonyan, hitelesen 
vallásbiztonsággal foglalkozhassunk, 
két szempontot kell figyelembe ven-
nünk: a vallástudományt teológiai 
bázissal és a biztonsági kérdéseket, 
biztonságpolitikát. Az Afganisztánban 
eltöltött missziós tevékenység so-
rán szerzett tapasztalatok alapján 
kimondhatjuk: ezt a két területet 
össze kellett volna kapcsolni, a két 
tudásnak együtt, egyszerre kellett 
volna megjelennie a rendszerben.  
A másik tanulság az, hogy a vallások-
kal igényesen kell foglalkozni. 

 z Mit jelent ez esetben az, hogy 
igényesen?
Hiába ismerjük a történelmet, a biz-
tonságpolitikai aspektusokat vagy a 
nemzetközi és hadijogi területeket, 
vallástudomány, teológia és vallásfi-
lozófia nélkül nem lehet megérteni a 
vallási területekkel összekapcsolódott 
biztonsági kérdéseket, és nem lehet 
eredményes válságkezelésre számítani 
e nélkül az ismeret nélkül. A teológia 
nagyon bonyolult rendszer. Nem ma-
golós tudomány, gondolkodni kell. 
Nagyon fontos azonban az is, hogy a 
vallásokhoz ne az érzelmek oldaláról 
közelítsünk, amikor biztonsági aspek-
tust veszünk figyelembe. Ismerjük meg 

az adott vallás születését, alapítóját, 
szent iratait tudományos igénnyel! A 
tudás elengedhetetlen, hiszen sokszor 
a tudatlanság az, amely előítéleteket 
hozhat a vallási közösségekkel szem-
ben. Különösen a muszlim közössé-
gekkel szemben sok a félreértés. A 
kilencvenes évektől, de különösen 
2001. szeptember 11-e után az iszlám, 
illetve az iszlám alapú terrorizmus 
került az elemzések homlokterébe. 
Ám a biztonságpolitikusok csak egy 
aspektusból vizsgálták az iszlám kö-
zösségek tevékenységét. A biztonsági 
fenyegetettségeket vizsgáltak, esemé-
nyeket elemeztek, de nem mentek az 
események vagy a közösségek vallási 
alapú megértésig. Nem alkalmazták 
azokat a vallástudományi megközelí-
téseket, amelyek ahhoz kellenek, hogy 
a jelenségeket a maguk teljességében 
szemléljék.  

 z A Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
Eötvös József Kutatóközpontjának Val-
lás és Társadalom Kutatóintézetében 
folynak ilyen jellegű kutatások? 
A Vallás és Társadalom Kutató-
intézetben a vallások társadalmi, 
politikai szerepével kapcsolatos ku-
tatásokat végezzük. A keresztény 
egyházak társadalmi tanításai mellett 
más világvallások, például az iszlám 
hagyományok globális szerepvállalá-
sával is foglalkozunk. Az én kutatási 
területem – a végzettségemnek megfe-
lelően – a katolikus egyház, a katolikus 
egyház válságkezelése, eszköztára; 
biztonságról, társadalmi kérdésekről 
alkotott felfogása, illetve a kánonjog 
bizonyos területei. A Szentszék és 
a Vatikán nemcsak egy vallás kép-
viselője, hanem a nemzetközi jog 
szuverén alanya is, amely így komoly 
nemzetközi befolyással rendelkezik. 
Ott van az ENSZ-ben, párbeszédet 
folytat NATO-val, a környezetvéde-
lemtől kezdve a nukleáris leszerelésen 
keresztül a migrációig rendelkezik 
tanítással. A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen több mint tízéves múltja 

van a vallás és biztonság kutatások-
nak, de ezek a Hadtudományi és 
Honvédtisztképző Karon folynak. 
Itt indítottuk el a radikalizmus és 
vallási szélsőségesség szakirányt is. 
A HHK nyitott volt a terület befo-
gadására, sőt a doktori képzésbe is 
beemelte ezeket a területeket. Az NKE 
vallás és biztonság témájú kutatása 
nemcsak nagyon aktív, rendkívül 
aktuális, hanem hiánypótló is ma 
Magyarországon. Az Eötvös József 
Kutatóközponton belül a VTKI már 
szélesebb spektrumban foglalkozik 
a vallás társadalmi területeivel, de a 
fókusz és a legdominánsabb kutatási 
területek ma is a hadtudományhoz és a 
biztonsági kérdésekhez kapcsolódnak. 

 z Milyen kulturális-vallási témájú 
kutatások folynak a Hadtudományi 
és Honvédtisztképző Karon? 
Vallás és biztonság kérdéseivel a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karán kívül senki nem foglalkozik 
ma Magyarországon. A kutatásunk 
nemzetközileg is elismert. Az említett 
szakirányú továbbképzési szak jól 
szemlélteti, hogy milyen sokszínű az a 
terület, amelyet lefedünk: vallásföldrajz, 
vallás és biztonság, állami egyházjog, 
vallásháborúk a történelemben, a 
migráció hatása a vallási közösségekre: 
Közel-Kelet, Távol-Kelet és Európa 
vallásbiztonsági kérdései, de vizsgáljuk 
a vallások biztonságpolitikai kérdések-
hez kapcsolódó tanítását is. A vallás és 
erőszak kapcsolatának elemzése mellett 
foglalkozunk a vallási közösségek pozi-
tív, béketeremtő mechanizmusaival is: 
karitatív tevékenységgel, vallásdiplo-
máciával, tehát a vallás tompító hatását 
is elemezzük. A radikalizmus és vallási 
szélsőségesség szakirányú továbbképzési 
szakunk, mondhatnám, kutatásaink 
egyik sikertörténete, az idei évben 
negyedik alkalommal indult a képzés. 
A Hadtudományi és Honvédtisztképző 
Karon keresztül részt veszünk a katonák 
missziós felkészítésében is. 
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 z Hogyan működik ma Magyar-
országon a missziós felkészítés nem 
katonai értelemben? 
A misszióba készülőknek kötelező 
részt venniük egy felkészítő képzésen. 
Megismerik többek között az adott 
ország földrajzát, jogszabályait, a bizton-
sági kihívásokat, és jelenleg a vallás is a 
felkészítés egyik eleme. Az NKE számos 
előadót biztosít a katonák missziós 
felkészítéséhez, mi a vallás és biztonság 
témakört gondozzuk a kollégáimmal. Az 
azonban nehézséget jelenthet, hogy a 
katonai felsőoktatási képzésben jelenleg 
nem kapják meg a honvéd tisztjelöltek a 
valláshoz kapcsolódó alapismereteket, 
amelyekre a missziós felkészítésnél 
építeni lehetne. Gyakorlatilag két órám 
van elmondani mindent a régió vallási 
kérdéseiről; ennyi idő alatt kellene el-
jutnom Mohamed próféta születésétől a 
közel-keleti kereszténységen át a jelenlegi 
vallási és társadalmi területekhez. Ez 
lehetetlen. Sokkal hatékonyabb lenne a 
missziós felkészítés, ha már itt, az egye-
temen megkapnák a vallástudományi 
alapokat, a missziós felkészítésen pedig 
már a regionális specifikációra tudnánk 
összpontosítani. Ez termesztésen még 
mindig nem oldaná meg azoknak a 
helyzetét, akik nem az NKE-n végeztek, 
hanem más civil egyetem elvégzése után 
vállalkoznak katonai élethivatásra. De 
így is nagy lépés lenne, ha az alap- és 

mesterképzésben is megjelenne a vallás 
és biztonság területe.

 z Ön szerint konkrétan milyen vál-
toztatásokra lenne szükség?
Alulról kellene kezdenünk az építkezést. 
Szükség lenne a tisztképzésben alapozó 
tantárgyakra. Sajnos jelenleg nincsenek 
ilyenek, pedig nagyon fontos terület a 
vallástudomány, a teológia, a vallásfilo-
zófia, vallásbiztonság és biztonságpoli-
tika. Hasznos lenne az előzetes ismeret, 
előzetes tudás, így aktualizálva, erre 
építve tudnánk kifejteni a kifejezetten 
adott misszióra szóló aktuálpolitikai, 
aktuálbiztonsági kérdéseket.  

 z A missziós felkészítésen túl milyen 
jelentősége lenne a vallástudomány, 
vallásfilozófia, teológia témakörök 
bevezetésének? 
Először is a megismerést, azután pedig 
a megértést segítené. Ezeknek a vallá-
soknak a tanításai általában a békéről 
szólnak. Van bennük szó háborúról 
is, itt jelenik meg az igazságos háború 
vagy a dzsihád kérdése is. De a domi-
náns terület és üzenet a béke. A pápa 
azt mondja: nincs igazságos háború, 
csak a béke lehet igazságos. Olyan 
fegyverek árnyékában, amelyekkel fél 
kontinenseket el lehet pusztítani, nem 
lehet igazságos háborúkról beszélni. 
Tehát nem csupán a missziós felkészítés 
megalapozása szempontjából, hanem 
magáról a háborúról való gondolkodás 

tekintetében is szükséges lenne ezekről 
a kérdésekről beszélni a hallgatóknak. 
Arról, mit tanítanak a vallások a há-
borúról, a békéről, a vallások közötti 
párbeszédről, az emberiségről, a vi-
lágvégéről vagy akár a földön kívüli 
civilizációról. A vallási elemeknek 
sokkal dominánsabban kellene meg-
jelennie a diplomáciai, a rendészeti 
vagy az államtudományi képzésekben 
is. Számos kapcsolódó terület van, 
elég csak a szentszéki diplomáciára 
gondolni, vagy a magyarországi vallási 
közösségek közjogi helyzetére, vagy 
arra az egyszerű tényre, hogy a vallási 
közösségek minden településen jelen 
vannak. Nem szabadna negligálni ezt a 
tényt. És itt nem hitoktatásról beszélek. 
Tudásról. Hosszan lehetne sorolni a 
kapcsolódó területeket, amelyek il-
leszkednek az egyetem portfóliójához. 

 z Nemrég indult el az Igazságos há-
borútól a béke kultúrája felé elnevezé-
sű kutatócsoport rendezvénysorozata. 
Mi a kutatás célja, legfőbb üzenete?
Ez a kutatócsoport a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem (PPKE) Szent II. 
János Pál pápa kutatóközpont egyik 
kutatócsoportja, amely szoros együttmű-
ködésben áll az NKE kutatóintézetével. 
Itt azonban csak a katolikus egyház 
háborúetikájával foglalkozunk. Az NKE 
nem tehet ilyen megkülönböztetést. Az 
NKE-n minden vallással – sőt a vallási 
jegyeket mutató szekularizmussal is – 
foglalkozni kell. A PPKE-nek viszont az 
a kötelessége, hogy fókuszba állítsa és 
gondozza a katolikus egyház tanítását 
minden területen. A mi kutatócsopor-
tunk a biztonság vonatkozásában teszi 
ezt. A 21. században a vallás egyre fon-
tosabb szerepet fog betölteni a békeépí-
tésben. Sokat fejlődött a teológia azóta, 
hogy a katolikus egyház azt mondta, az 
egyházon kívül nincs üdvösség. Hiszen 
ma a pápa már arról beszél, hogy minket, 
embereket elsősorban az emberi létünk, 
az emberségünk, a béketörekvéseink 
kötnek össze, és nem az a kérdés, milyen 
valláshoz tartozunk.
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 z Lehetünk optimisták? Létezik 
iszlám–katolikus párbeszéd?
Sokszor halljuk, hogy az iszlám 
nem párbeszédképes, de ez nem 
igaz. Igenis van párbeszéd a pápa 
részéről is, a Szentszék részéről is, 
a helyi egyházak részéről is. Az más 
kérdés, hogy az iszlám töredezett 
vallás, tehát olyan, hogy egyetemes 
iszlám nem létezik. Ugyanúgy, 
ahogy kereszténység sem létezik 
így, egységes formában. Menjünk 
át Szlovákiába, Horvátországba, 
Lengyelországba, Németországba, 
más-más típusú kereszténységet 
fogunk találni. Ez igaz az iszlámra 
is. Tehát ebből következően, ebben 
az értelemben iszlám–keresztény 
párbeszéd sincs, hanem mindig 
adott országnak, adott régiónak a 
helyi, területi iszlám közösségével 
sikerülhet eredményeket elérni. 
Ennek kisugárzó hatása nem sok 
van, de az ott élők számára nélkü-
lözhetetlen. A párbeszéd szempont-
jából is ki kell emelnem, nagyon 
jó kapcsolatot ápolunk a szír, az 
iraki, az egyiptomi kopt kereszté-
nyekkel és a legnagyobb krízisben 
lévő területeken élő keresztény 
közösségekkel. Magyarországon 
2018-óta létezik az Üldözött 
Keresztények Megsegítéséért Felelős 
Államtitkárság, illetve a Hungary 
Helps program. Ezt az egyedülálló 
kezdeményezést mi a kutatásaink-
kal támogatjuk. Talán a leglátvá-
nyosabb formája e munkának az 
éves Budapest-jelentés a keresztény- 
üldözésről. De az államtitkárság 
munkatársai járnak a szakirányú 
továbbképzési szakra is, illetve több 
doktorandusz is kutatja ezt a terü-
letet szintén az államtitkárságról.  

 z A kutatásokra visszatérve, vallás 
és erőszak kapcsolata a legkénye-
sebb társadalmi kérdések egyike. 
Hogyan lehet ezt a viszonyrendszert 
objektíven vizsgálni? 

Mindent elkövetünk, hogy a val-
lásokhoz kapcsolódó különböző 
területeket, történelmet, kultúrát, 
a vallásközi párbeszédet, a diplomá-
cia kérdéseit, az egyes társadalmi 
kérdésekre adott vallási megnyi-
latkozásokat objektíve tárjuk fel. 
Alapvető célunk, hogy objektív 
képet adjunk a tudományos közélet 
számára. Ezért egyik legfontosabb 
feladatunk a párbeszéd tekinteté-
ben is, hogy megpróbáljuk a lehető 
legtöbb workshopot, konferenciát, 
tudományos fórumot, beszélgetést 
megszervezni, amelyek abban segíte-
nek, hogy egyszerre több aspektust 
láthassunk, ezzel is támogatva az 
objektivitást. A kutatás és oktatás 
mellett tehát a párbeszéd fórumait 
alakítjuk ki az egyetemen. 

 z A Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem ezáltal közvetetten a bé-
kefolyamatok aktora lehet? 
Ha abból indulunk ki, hogy a békéhez 
párbeszéd szükséges, az egyetemet 
pedig a párbeszéd fórumának te-
kintjük, akkor igen. Az egyetemre 
mindenkit el kell hívni, nem csu-
pán azokat, akikkel egyetértünk. 
Az egyetemen eszmék, gondolatok 
ütköznek, különböző vélemények 
szikráznak az adott kérdésben, de ez 
visz előre szakmailag és emberileg. 
Egy-egy ilyen esemény után úgy 
tudunk felállni az asztaltól, hogy 
közelebb kerültünk egymáshoz. 
Nagyon sok külföldit hívtam meg 
az egyetemre; volt itt iraki kurd 
vezető, vatikáni bíboros, jeruzsálemi 
pátriárka, római, oxfordi, amerikai, 
német, osztrák egyetemi tanár. Az 
volt a célom, hogy megmutassuk, 
Magyarországon van egy feltörek-
vő kutatás, amely a vallással és a 
biztonsággal foglalkozik, és amely 
eredményeivel gazdagítani szeretné 
a nemzetközi tudományos életet.
� Szerző:�Páhy Anna
 Fotó:�Koszticsák Szilárd/MTI, 
         Szilágyi Dénes
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A várva várt december végi meghitt és önfeledt időszakot időnként sajnos tragédiák 
is beárnyékolták, az ünnepi jövés-menéssel együtt járt a közúti balesetek számának 

növekedése. Az újév sem kezdődött szerencsésen, öt nap alatt nyolc halálos közúti 
balesetről hallhattunk. Bár az elmúlt évek statisztikái javuló tendenciát mutatnak, 

Magyarországon évente még mindig egy kisfalunyi népesség, nagyjából hatszáz ember 
veszti életét az utakon. A helyzet javítására vonatkozó legfontosabb tudni-  

és tennivalókról Major Róbert r. ezredest, a Rendészettudományi Kar  
egyetemi docensét, a Közbiztonsági  

Tanszék vezetőjét kérdeztük. 

A közlekedés biztonság
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A híradások állandó témája: valahol az 
országban közlekedési baleset történt. 
Ám a balesetek nem csak úgy történnek. 
A baleseteket emberek okozzák, azzal, 
hogy megszegik a KRESZ szabályait.  
A hazai közlekedésbiztonság fekete éve 
1990 volt, akkor 2435 ember veszítette 
életét a közutakon. Ehhez képest jelentős 
előrelépést tettünk, Magyarország e 
tekintetben az Európai Unió középme-
zőnyében található. Jelentős eredmény, 
hiszen évtizedekkel ezelőtt európai 
viszonylatban sereghajtók voltunk.  
Az elmúlt években a közlekedési bal-
esetben elhunytak száma csökkent, 
az adatok nagyjából hatszáz fő körül 
stagnálnak. Ez azt jelenti, hogy évente 
egy falu lakosságának megfelelő népes-
séget veszítünk el, nagyrészt tudatos 
fegyelmezetlenség, ritkábban figyelmet-
lenség miatt. Az Európai Unió hivatalos 

közlekedéspolitikai koncepciója szerint 
2050-re el kellene érni, hogy Európa 
útjain közlekedési balesetben senki 
ne haljon meg. Mit tehetünk ennek 
érdekében? 

 Lassan járj, tovább élsz! 
A baleset-megelőzésre vonatkozó kuta-
tásokból kiderül, a személyi sérüléssel 
járó balesetek leggyakoribb oka az el-
sőbbségi viszonyok szabálytalan kezelése, 
illetve a sebességhatár túllépése. E két 
ok felelős a balesetek háromnegyedéért. 
Mindemellett rendkívüli veszélyt jelent 
a passzív biztonsági eszközök – elsősor-
ban a biztonsági öv – használatának 
elmulasztása, illetve az ittas és a bódult 
vezetés is. „A közúti balesetek mintegy 40 
százaléka valamilyen elsőbbségi viszony 
helytelen meghatározása miatt – idetartozik 
a kanyarodási helyzet is – következik be. 

Ezekben az esetekben a járművezetőnek el 
kellett volna engednie a közlekedés másik 
szereplőjét, mielőtt a saját forgalmi mű-
veletét végrehajtotta volna, ám ezt nem 
tette meg. Ezen felül 30-35 százalékkal 
szerepel a sebesség. Ez indokolja azt, hogy 
a rendőrségnek drasztikusan fel kell lépnie 
a sebességhatárok betartása érdekében. 
Ha betartanánk a sebességhatárokat, nem 
történne ennyi baleset, vagy amennyi-
ben bekövetkezne, nem lenne olyan súlyos  
a kimenetele. Egy biztos, hosszú évek sta-
tisztikai adatai alapján kimondhatjuk:  
a közúti baleseteket 98 százalékban emberi 
hiba, mulasztás okozza” – hangsúlyozza 
Major Róbert r. ezredes.

 Engineering, education,  
 enforcement 
A közlekedésbiztonság fokozása érdeké-
ben a hazai kutatók baleseti statisztikák 
területi elemzésével úgynevezett baleseti 
gócpontokat jelölnek ki. Ezek a pontok 
települések bel- és külterületein húzódó 
konkrét útszakaszok, útkereszteződések, 
csomópontok. Ezeken a területeken 
a balesetek száma jóval az átlag felett 
van, mert a közlekedésben részt vevők 
valamiért megszegik a rájuk vonatkozó 
szabályokat kikanyarodásnál, előzésnél 
vagy a sebességhatárok betartásánál.  
„A baleseti góckutatás az okok, a körül-
mények felderítését és a kialakult helyzet 
javítását szolgálja. A balesetmegelőzés ér-
dekében három beavatkozási lehetőségünk 
van, amelyeket az angol rövidítések alapján 
a 3E-rendszernek nevezünk” – magyarázza 
a tanszékvezető.  

A közlekedés biztonság
megteremtése 
össztársadalmi feladat

A SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK 
OKAI A 2020. ÉVI ORSZÁGOS ADATOK ALAPJÁN

Ok Darab Százalék
Műszaki hiba 50 0%
Egyéb ok 925 7%
Gyorshajtás 4669 34%
Elsőbbségi jog 3296 24%
Kanyarodás 2214 16%
Követési távolság 1137 8%
Gyalogos hiba 593 4%
Előzés 521 4%
Figyelmetlenség 340 3%
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Engineering. A mérnöki tevékenység 
szerint megfelelő útburkolati jelekkel, 
jól látható jelzőtáblákkal, a gyalogos 
átkelők jobb megvilágításával és más 
hasonló megoldásokkal úgy kell kiala-
kítani a közlekedés környezetét, hogy 
ott a baleset valószínűsége a lehető 
legkisebb legyen. Ebbe a csoportba 
tartoznak a mérnöki fejlesztések, 
biztonsági eszközök is, amelyeket  
a balesetek megelőzése, illetőleg kárkö-
vetkezmények csökkentése érdekében 
készítettek. Passzív biztonsági eszköz  
a légzsák és a biztonsági öv, aktív pedig 
a fékasszisztens vagy a menetstabili-
záló rendszer. „Mivel a legfontosabb cél 
a halálos kimenetelű balesetek elkerülése 
– hívja fel a figyelmet az RTK do-
cense –, fontos kiemelni a biztonsági öv 
használatát. A közlekedők nem pontosan 
ismerik a szabályt, ugyanis nemcsak lakott 
területen kívül kell használni a hátsó 
öveket, hanem mindig.” 
Education. Oktatás. „Nem lehet elégszer 
felhívni a figyelmet az edukáció jelen-
tőségére, a tudatformálásra. A cél az, 
hogy kialakuljon a járművezetőkben  
az a szemlélet, hogy a baleset nem megtör-
ténik, hanem ő maga okozhatja. Ha ezzel 
az attitűddel vesz részt a közlekedésben, 
akkor a baleset valószínűsége csökkenni 
fog, tehát nem arról van szó, hogy a sza-
bályokat kell megtanítani. A járművezetők 
– egy-két kivételtől eltekintve – igenis 
ismerik a KRESZ szabályait, de nem 
tartják be, tudatosan szegik meg azokat. 
Ebből következően a hozzáállással van 
alapvető probléma. Ezt tudományosan 
is bizonyítottuk. Balesetet okozó és vétlen 
felek KRESZ-ismeretének felmérésekor, 
teszt kitöltésekor kiderült, a balesetet 
okozók jobban ismerték a szabályokat, 
mint a vétlen felek.” 
Enforcement. Hatósági ellenőrzés,  
a közlekedési szabályok betartásának 
kikényszerítése. Legfontosabb eszköze 
a büntetés, ám nevével ellentétben 
nem megtorlást, hanem megelőző 
intézkedést jelent. Célja, hogy kö-
vetkező alkalommal ne kövessünk el 
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szabályszegést. „Az ellenőrzési tevékenység 
akkor hatékony, ha a balesetveszélyes 
szabályszegésekre összpontosít. Akkor 
van értelme, ha a kiszabott szankciótól 
valamilyen pozitív eredményt várhatunk, 
ezért a rendőrségnek kerülnie kell az öncélú 
büntetéseket” – emeli ki Major Róbert 
r. ezredes. „Büszkék lehetünk rá, hogy  
a magyar rendőrség évek óta ezt a tudomá-
nyos elvet vallja magáénak, rendszeresen 

elhangzik nemcsak felsővezetői körökben, 
hanem eligazításokon is: A közlekedésrendé-
szeti intézkedéseket tudatos értékelő, elemző 
munkának kell megelőznie, amelynek 
alapján megfogalmazható, az adott pon-
ton milyen jellegű konkrét beavatkozásra 
van szükség. Tehát a különböző baleseti 
gócpontok tekintetében itt a tilos jelzésen 
való áthaladásra, ott a sebességtúllépésre, 
amott a biztonsági öv használatára kell 
figyelnünk.”

 Közlekedj okosan! 
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása 
érdekében kialakított 3E-rendszeren 
belül az oktatás beavatkozási területén 
van a legnagyobb szükség az átalakítás-
ra, vallja Major Róbert. „Első lépésben 
egyértelműen fokozni kell a gyerekek 
közlekedésbiztonságra vonatkozó nevelését. 
2021-ben az általános iskolákban bevezették 
a közlekedési alapvizsgát. Ez nagyszerű 
lépés, de nem elégséges. Több tantárgyra 
lenne szükség, évről évre spirális, vissza-
térő jelleggel. Ezeket az ismereteket nem 
elég egyszer elmondani, rendszeresen 
sulykolni kell. Az a célunk, hogy az önálló 
közlekedés megkezdésének időpontjára 
a gyerekek készségszinten birtokolják  
a tudást. Ezzel párhuzamosan a gépjár-
művezetői képzésben is nélkülözhetetlenek 

a változtatások, nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni a közlekedési konfliktushelyze-
tek felismerésére és kezelésére, valamint  
a közlekedési partnereinkre való nagyobb 
odafigyelésre. Emellett szükségszerű lenne 
a kezdővezető-engedély időtartamának és 
jogi korlátjainak újragondolása is.” 

 Két lábon, két keréken 
A közlekedésben gyalogosok és ke-
rékpárral közlekedők is jelen vannak.  
A statisztikai adatok alapján kiderült, 
hogy az őket érintő halálos kime-
netelű balesetek döntő többségéért  
a gyalogos, illetve a kerékpáros volt 
jogi értelemben a felelős. „Borzasztó 
kényes kérdés. Az adatok értelmezésénél, 
a felelősség megállapításánál ugyanis 
nem áldozathibáztatásról van szó – fi-
gyelmeztet a tanszékvezető –, hanem  
a KRESZ szabályainak betartásáról, azaz 
baleset-megelőzésről. A helyszíniszem-
le-adatokból egyértelműen megállapítható, 
ha a gyalogos, illetve a kerékpáros a rá 
vonatkozó közlekedési szabályt betar-
totta volna, például nem megy át a piros 
jelzésen, akkor nem következett volna be  
a súlyos baleset. A kerékpáros közlekedés-
sel kapcsolatban meggyőződésem, hogy  
a kerékpárnak mint közlekedési eszköznek 
a többi járműtől való külön kezelése,  
a vonatkozó rendelkezések újragondolása 
nagymértékben növelhetné a biztonságot.” 

 Társas. Játék? 
Major Róbert szerint a közlekedés 
többszereplős társasjáték, amely-
nek mindannyian szereplői vagyunk. 
„Szeretném kiemelni, hogy a közlekedésbiz-
tonságot nem lehet kizárólag a rendőrségen 
számonkérni. A rendőrség csupán egy 
kis szeletébe tud beavatkozni azzal, hogy  
a szabályszegőket megbünteti. Támogatjuk 
és segítjük az oktatást, az iskola mellett 
azonban a szülőknek, a családoknak is részt 
kell vállalniuk a biztonságos közlekedésre 
való nevelésben. A közlekedésbiztonság 
megteremtése össztársadalmi érdek, de 
össztársadalmi feladat is.”
 Szerző: Páhy Anna

ROLLER: AZ ESZKÖZ, 
AMELY NEM LÉTEZIK
„A jogszabályalkotáshoz szük-
séges lépéseket megtettük, 
várjuk a jogalkotók erre vonat-
kozó KRESZ-módosítását, ki-
egészítését. Jelenleg ugyanis 
az egyik jogalkalmazó szerint 
a roller segédmotoros kerék-
párnak minősül, a másik sze-
rint gyalogosnak. A joghézag 
megszüntetése után tudunk 
egyértelműen állást foglalni 
arról, hogy milyen szabályok 
vonatkoznak erre a tudomá-
nyos elnevezéssel: mikromobi-
litási eszközre” – fogalmazza 
meg Major Róbert r. ezredes.

SZÓLJ RÁM, HA HANGOSAN ÉNEKELNEK (A FÜLEMBE)! 
Egyre gyakrabban találkozunk a közlekedésben – és sajnos a balesetek-
ről szóló tudósításokban is – olyan kerékpárossal, gyalogossal, aki fej- 
vagy fülhallgatót visel, ezáltal gyakorlatilag kizárja magát a közlekedés 
világából. Ez rendkívül veszélyes, hiszen az illető nem hallja például a 
megkülönböztető jelzéssel, nagy sebességgel érkező, akár piros jelzésen 
is áthaladó járművet. „Nyilvánvalóan, azért, mert valaki kizárja a külvi-
lágot, nem jelenti azt, hogy el lehet ütni. A helyzet érzékeltetésére azt 
szoktam kérdezni a hallgatóktól: kaphat-e B kategóriás vezetői engedélyt 
hallássérült (siket, nagyothalló) embertársunk? Igen. Szabad-e siketen 
gyalogolni? Természetesen. De siket embertársaink úgy közlekednek, 
hogy tudják, nem hallanak, ezért más érzékszervükre hagyatkoznak. Aki 
viszont kizárja magát a világból, azaz átmenetileg válik süketté, nem tud-
ja magáról, hogy süket, ezért úgy közlekedik, mintha hallana, tehát nem 
használja készségszinten a többi érzékszervét. És ebben van a veszély!” 
– érzékelteti a tanszékvezető.
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Fej vagy írás?
Természetesen a kül- és bizton-
ságpolitikai szakértők sem látnak 
a jövőbe. Tálas Péter lehetséges 
háborút firtató kérdésére Csiki 
Varga Tamás és Rácz András egya-
ránt egy érme feldobásával 
válaszolt – és ellentétes 

Az évek óta tartó kelet-ukrajnai 
konfliktus vagy éppen a Krím 
annektálása mostanra valószínűleg 
szertefoszlatta azokat az illúziókat 
– ha egyáltalán maradtak ilyenek 
a jugoszláv háború után –, hogy 
Európában leáldozott az álla-
mok közti fegyveres konfliktusok 
kora. Az elmúlt néhány hét, néhány 
hónap egyre fenyegetőbben veti fel 
egy átfogó orosz–ukrán katonai 
összecsapás lehetőségét. De vajon 
valósággá válhat-e ez a fenyegetés?

újabb háború  vagy valami más?
Ukrajnai konfliktus:

A címben feltett kérdésre  
keresték a válaszokat  
az NKE Eötvös József 
Kutatóközpont (EJKK) 
Stratégiai Védelmi 
Kutatóintézete (SVKI)  
munkatársai egy online  
kerekasztal-beszélgetés  
keretében 2022. január 25-én. 
Az SVKI igazgatója,  
Tálas Péter által moderált  
beszélgetés során Rácz 
András, Deák András 
György, Csiki Varga 
Tamás és Jójárt 
Krisztián ismertették 
meglátásaikat.

következtetésre jutottak. Az elemzői 
bizonytalanság efféle szemléletes 
illusztrálása mellett természetesen 
megalapozott érvek is elhangzottak 
mindkét álláspont mellett. Csiki 
Varga Tamás megítélése szerint arról 

van szó, hogy ki rántja el hama-
rabb a kormányt, és mivel 

több olyan orosz követe-
lés van, amely objektíve 
teljesíthetetlen, végül 
Oroszország elvetheti 
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helyzethez képest. Emellett viszont 
egyáltalán nem zárja ki a konfliktus 
Ukrajnán kívüli lecsapódását, amely-
nek része lehet a nyugat és az USA 
ellen irányuló nyomás gerjesztése a 
Balkánon, illetve a világ más részein is.
Jójárt Krisztián úgy vélte, hogy az orosz 
politikai célok csak az Ukrajnának 
okozott nagy veszteségek árán kény-
szeríthetők ki, aminek része lehet a 
fennálló ukrán vezetés megbuktatása. 
Ehhez nagy távolságú, precíziós csa-
pások mellett Oroszország politikai 
válságot provokálhat ki Ukrajnában, 
kerülve ugyanakkor a szemtől szembe-
ni összeütközést az ukrán haderővel.
A maga részéről Rácz András is egyet-
értett azzal, hogy keleti szomszédunk 
teljes területének lerohanása – a terü-
letek megtartásáról nem is beszélve – 
kizárt, mivel erre nem elegendő sem 
az eddig mozgósított 130–170 ezres 
katonai létszám, sem a mozgósított 
egységek típusa. Emiatt szintén amel-
lett érvelt, hogy Oroszország nagy 
eséllyel be fog vonulni a szakadár te-
rületekre, megtámogatva ezt tüzérségi 
csapásokkal, terrorcselekményekkel és 
destabilizációval Ukrajnában.

Ki melyik ujját harapja?
A várható kimenetelről beszélgetve 
egyik szakértő sem számolt olyan 
forgatókönyvvel, amelyben Ukrajna 
győzhet egy eszkalálódó konfliktusban. 
Amint arra Jójárt Krisztián rámu-
tatott, aligha várható, hogy az orosz 
haderő bevonulása nélkül megbukna 
az ukrán kormány, mint ahogy ön-
magában Jugoszlávia bombázása sem 
ingatta meg Milosevics kormányát. 

újabb háború  vagy valami más?
a további eszkalációt – ám ez nagy-
ban függ majd attól is, hogy össze-
zár-e a nyugat, elsősorban Európa, és 
növelik-e az esetleges eszkalációval 
járó orosz költségeket.
Rácz András ezzel szemben éppen az 
orosz követelések irreális voltával és 
rövid határidejével indokolta, hogy 
miért számít a két ország között 
háborúra. Rámutatott arra is, hogy 
amikor Oroszország meg akar egyez-
ni, akkor nem így szokott tárgyalni.

Minek nevezzelek?
Eltérés mutatkozott a szakértők állás-
pontja között abban is, hogy pontosan 
mi várható a konfliktus fokozódása 
esetén, az azonban egyértelműen kide-
rült, hogy senki nem számít klasszikus 
háborús – új területek megszállásával 
járó – forgatókönyvre. Miközben 
Deák András elképzelhetőnek tartja  
a formális orosz bevonulást a szakadár 
kelet-ukrajnai területekre, ezt nem 
tartaná de facto háborúnak a jelenlegi 
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Bevonulás és városi harcok esetén 
Oroszország nagy árat fizetne, ám 
akár hajlandó is lehet megfizetni ezt 
az árat a céljai eléréséért.
Rácz András ellenvetése szerint miköz-
ben Jugoszlávia nem szenvedett területi 
veszteségeket a bombázások során, 
egy orosz bevonulás esetén Zelenszkij 
kormánya döntéskényszerbe kerülne 
a donbaszi területeket illetően: harc 
nélkül adják fel azokat, vagy okot ad-
nak egy orosz válaszcsapásra. Mindkét 
döntés válságba sodorhatja az ukrán 
vezetést. Megjegyezte ugyanakkor, 
hogy bár Ukrajna katonailag nem győz-
het, Oroszország is szokott hibázni, 
amint azt a kelet-ukrajnai orosz tervek 
többszöri változása is mutatja. Ezeket 
a hibákat kihasználva Ukrajna akár 
képes is lehet megakadályozni az orosz 
politikai célok elérését – csakhogy az 
esetleges hibákat nehéz előre jelezni.
A résztvevők ugyanakkor azt is ki-
emelték, hogy nemcsak Ukrajna áll 
válaszút előtt, hanem a nyugat is, 

elsősorban az USA. Jójárt Krisztián 
azt hangsúlyozta, hogy egy átala-
kuló világrendnek vagyunk tanúi, 
amelynek része az elmúlt évtizedek-
ben tapasztalt amerikai hegemónia 
vége, valamint Kína felemelkedése 
is. Oroszország is meg akarja szilár-
dítani a helyzetét ebben az átalakuló 
viszonyrendszerben, és úgy látja, 
hogy a nyugatnak az értékei melletti 
kiállása mögött nincs „fedezet”, vagyis 
erő alkalmazására való hajlandóság. 
Jójárt Krisztián szerint, miközben 
a nyugat a kilencvenes évektől egy 
gyenge Oroszországgal kártyázhatott, 
és úgy „dobálhatta a zsetonokat”, 
hogy soha nem kellett kiteregetnie a 
lapjait – például tehetett Ukrajna és 
Georgia (Grúzia) NATO-felvételére 
vonatkozó kijelentéseket –, ez mára 
megváltozott, és az USA jól láthatóan 
inkább már „a kínaiakkal mahjongozna”. 
Minden figyelem, amelyet az USA 
Európának szentel, az ázsiai térségtől 
von el erőforrásokat.

Csiki Varga Tamás afféle „stresszteszt-
ként” jellemezte az orosz lépéseket, 
amelyek felvetik a kérdést: mi kell-
het ahhoz, hogy az európai államok 
felnőjenek feladatukhoz, és tegyenek  
a saját biztonságukért? Meglátása 
szerint Európa jelenleg nem ül a tár-
gyalóasztalnál, miközben a költségeket 
viseli. A német politikusok hozzáállá-
sát inkompetensnek nevezte, kiemelve, 
hogy nem tudnak vagy nem akarnak 
mit kezdeni a jelenlegi helyzettel, mi-
közben véleménye szerint Európának 
szorosabbra kellene vennie a közös 
politikai, gazdasági fellépést.

Mit érhet el Ukrajna  
és Oroszország?
Egyetértés volt a kerekasztal résztvevői 
között abban, hogy bár a konfliktus 
esetleges eszkalációjából Ukrajna alig-
ha fog tudni jól kijönni, mindemellett 
nem lehet arról beszélni, hogy a nyugat 
cserben hagyta volna az országot – 
elsősorban azért, mert a nyugat nem 
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semmi kézzelfoghatót Ukrajnának. 
Rácz András arra mutatott rá, hogy 
egy belátható időn belüli EU- vagy 
NATO-tagság gondolatát Ukrajnában 
sem veszi komolyan senki, ugyanakkor 
a fegyverszállításokra utalva hozzátet-
te, hogy a Nyugat most éppenséggel 
többet segít, mint korábban. Emellett 
elképzelhetőnek tartotta, hogy a nyugati 
országok a hírszerzési információk meg-
osztásával is segítik Ukrajnát. Véleménye 
szerint sokféle katonai segítségnyújtás 
lehetséges, nincs tehát szó arról, hogy 
az ország magára lenne hagyva. Deák 
András úgy fogalmazott, hogy „nem lehet 
cserben hagyni egy politikai elitet, amelyik 
abból él, hogy csatatér”. Megítélése szerint 
2014 után végképp egyértelmű lett, 
hogy az ukrán elit „nem mozdítható el” 
semerre, komoly döntéseket nem képes 
hozni, legyen szó akár 
nyugati orientációról, 
akár oroszbarátság-
ról, és ez érdemben 
a jövőben sem fog 
változni, mint 
ahogy az sem, 
hogy az ország 
továbbra is kapni 
fog IMF-hitelt.

A kilátásokról szólva Csiki Varga 
Tamás megjegyezte, hogy a NATO 
formálisan aligha fog hátat fordíta-
ni Ukrajnának, mint ahogy az sem 
reális elvárás Oroszország részéről, 
hogy éppen egy erődemonstrációval 
kényszerítse ki a NATO keleti infra-
struktúrájának csökkentését. Amíg 
tehát Oroszország nem nevez meg 
reálisan teljesíthető célokat, nem is 
látszik a konfliktus kifutása.
Miközben Rácz András egyetértett 
azzal, hogy Oroszország nem érhet 
el nagy elmozdulást a határai körüli 
status quo tekintetében, annak a vé-
leményének adott hangot, hogy ebben 
a konfliktusban az orosz prioritások 
nem elsősorban kül- és biztonság-
politikaiak, hanem belpolitikaiak: a 
hazai belső elnyomást tudják ezáltal 
erősíteni, illetve a látszólagos külső 

nyomással legitimálni. Emellett 
annak a meglátásának adott han-

got, hogy hosszú távú hatásként 
nőni fog a katonai erő szerepe 
a nemzetközi konfliktusok 
eldöntésében.

Ki fizeti a révészt?
Az esetleges orosz agresszió-
ra adandó konkrét nyugati 

válaszlépésekről 
szólva egyetértés 

mutatkozott ab-
ban, hogy a nyu-

gat valójában 

eszköztelen. Amint arra többek között 
Deák András is rámutatott, az egyol-
dalú szankciók ideje lejárt: nincs olyan 
szankciós elem – például Oroszország 
sokat emlegetett kikapcsolása a SWIFT-
rendszerből –, amelyet az oroszok ne 
tudnának visszafordítani, hogy azok 
Európát is hasonlóan súlyosan érintsék.
Jójárt Krisztián azt emelte ki, hogy a 
NATO-jelenlét erősítése és a szank-
ciós fenyegetések célja elrettenteni 
Oroszországot egy olyan megszállástól, 
amelyet Oroszország annyira nem 
is szeretne. A nagyhatalom ugyanis 
tisztában van vele, hogy a legsúlyo-
sabb szankciókat elkerülve is képes 
nyomást gyakorolni, hiszen ha csak 
a szeparatista területekre vonul be, 
a nyugat nem fogja a legsúlyosabb 
szankciókkal sújtani.
Rácz András úgy vélte, hogy akár a 
további NATO-erők telepítése a keleti 
tagállamokba, akár a gyenge szankciók, 
valójában rövid távú költséget jelen-
tenek Oroszország számára, amelyet 
elfogadható árnak tarthatnak a hosszú 
távú politikai haszon érdekében.
Ami viszont a térségünket, nem utolsó-
sorban természetesen Magyarországot 
érinti, a résztvevők elsősorban a vár-
ható százezres menekülthullámot és 
a kárpátaljai magyar önkénteseket 
is érintő hadi cselekményeket (Rácz 
András), az európai államok közötti 
együttműködés gyengítésére beveten-
dő hibrid eszközök széles palettáját, 
kibertámadásokat és nemzetközi 
feszültségkeltést, például az uniós 
tagállamokban élő orosz kisebbségek 
helyzetének kiélezését (Csiki Varga 
Tamás, Deák András) említették. 
Jójárt Krisztián részéről elhangzott, 
hogy az eszkalálódás várhatóan be fogja 
szűkíteni a magyar és más kormányok 
külpolitikai mozgásterét, amennyiben 
a NATO kikényszerít bizonyos elvárt 
lépéseket Oroszországgal szemben.
 Szerző: Békefi Miklós
 Fotó: Pete Kiehart/NPR, AP
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2022. január elsejétől súlyosabban büntetik hazánkban az 
állatok ellen elkövetett kegyetlenségeket: kemény büntetési 
tételekkel nézhetnek szembe a szaporítók, az állatviadalok 
szervezői és résztvevői, de az állatmérgezést elkövetők is. 
Nyugat-Európa tovább ment: az új német állatvédelmi tör-
vény miatt Berlinben a rendőrkutyák egy részét ideiglenesen 
ki kellett vonni a szolgálatból. Az előző mezőgazdasági minisz-
ter által jegyzett törvény értelmében ugyanis állatkínzásnak 
minősül az a mód, ahogy kiképzés és akció közben bánnak 
velük a rendőrök. A rendőrségre vonatkozó hatályos képzé-
si szabályokról Frigyer László r. őrnagyot, a Ludovika SE 
Rendészeti Kutyás Szakosztály szakosztályvezetőjét kérdeztük.

Kényszerpihenő 
a rendőr kutyáknak?

Állatkínzás a rendőr- 
kutyák képzési eljárása?
A berlini rendőrkutyák egy részét 
ideiglenesen ki kellett vonni a szolgá-
latból az új állatvédelmi törvény miatt, 
amely 2022. január 1-jén lépett életbe. 
130 kutyából 49-et kényszerpihenőre 
küldenek, mivel éles helyzetekben a 
kutyás rendőrök a póráz megrántá-
sával és a nyakörv megszorításával 
kontrollálják az állat agresszivitását, 
ami ez évtől Németországban már 
kínzásnak minősül. Thilo Cablitz, 
német rendőrségi szóvivő leszögezte: az 
intézkedés nemcsak őrző-védő, hanem 
bomba- és drogkereső kutyákat is érint, 
és a Spezialeinsatzkommando (SEK), 
a német hadsereg különleges bevetési 
egysége lépni kényszerült. Egyelőre  
a német rendőrség keresi a lehetőséget 
a szolgálati kutyák törvény megsértése 
nélküli alkalmazására. 

A Merkel-kormány agrárminisztere, Julia 
Klöckner által jegyzett állatvédelmi tör-
vény értelmében a kutyák kiképzésénél 
sem megengedett a nyakörv megszorítása, 
amely a légzés pillanatnyi korlátozásával 
jelzi a feladat végét. A kiképzés logikája 
szerint viszont a póráz és a nyakörv hasz-
nálata nélkül a kutyák komoly sérüléseket 
okozhatnának akció közben.
A rendelkezést elsősorban az állattartási 
normák javítása miatt vezették be, viszont 
minden kutyára, így az őrző-védőkre 
is vonatkozik. A törvény szabályozza a 
tenyésztési gyakorlatot, a kennelek mére-
tétől azok szellőztetéséig, de azt is előírja, 
hogy a gazdák kötelesek kedvenceiket 
rendszeresen sétáltatni, és arról is gon-
doskodniuk kell, hogy más kutyákkal is 
találkozhassanak. Csak szigorú feltételek 
teljesülése esetén engedélyezett a kutyák 
megláncolása, és tilos minden, fájdalmat 
okozó felszerelés használata.
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A törvény elfogadását a német kormány 
az otthon tartott állatok pandémia alatt 
megnövekedett számával indokolta, mivel 
sokan tapasztalat nélkül vásároltak házi 
kedvenceket. Bár a várható változások 
hónapok óta tudottak voltak, a jelek sze-
rint a rendőrséget mégis váratlanul érte a 
törvény életbelépése. A berlini rendőrszak-
szervezet alelnöke, Stephan Kelm közölte, 
a belügyminisztériumhoz fordultak, hogy 
találjanak megoldást a helyzetre, amely 
szerintük komoly biztonsági kockázatokhoz 
vezethet, azonban kiemelte: jelenleg nem 
ismernek olyan módszereket, amely ne 
járna fájdalom okozásával. 

Itthon új szintre lépett  
az állatok védelme
Az állatvédelemmel összefüggő egyes 
büntetőjogi tárgyú törvények módosítása 
hazánkban szintén 2022. január 1-jével 
lépett életbe, többek között a jövőben 
súlyosabban büntetik az állatok megmér-
gezését, szigorúbban lépnek fel a szaporítók 
ellen, és az állatviadalokon való részvétel 
is bűncselekménynek fog számítani. A 
változtatások egy része csak 2022. október 
4-én lép hatályba, az állatok világnapján. 
A szakemberek szerint azonban még bőven 
akadnak olyan területek az állatvédelmen 
belül, amelyek komoly szankcionálásra 
szorulnak. Akár az eljárásrendet is vehet-
jük példának: vannak, akik bár szeretik 
az állatokat, vízbe fojtják vagy agyonütik 
az újszülött kiscicákat, kutyákat a nem 
kívánt szaporulat miatt, hiszen szüleiktől, 
nagyszüleiktől is ezt látták. Ez azonban 
már büntetendő, nemcsak a társ-, hanem 
a haszonállatok esetében is. 
A Ludovika SE Rendészeti Kutyás 
Szakosztály szakosztályvezetője, Frigyer 
László r. őrnagy a magyar rendőrkutyákra 
vonatkozó szabályokról beszélt lapunknak.
Frigyer László elmondta, hogy a rendőrség 
általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szervének (a továbbiakban: ren-
dőrség) szolgálati kutyás képzése régóta igen 
magas szintű szakmai megítélésnek örvend 
mind a hazai rendvédelmi szervek, mind a 
nemzetközi szakterületi szervek körében. 

A rendőr őrnagy kiemelte: a szolgálati 
kutyás tevékenység alapja a kutyavezető 
és a szolgálati kutya közös tevékenysége, 
ők mindig csapatot (team) alkotva hajtják 
végre a szolgálati feladatot. Ezen szolgá-
lati kutyás tevékenységek koordinálása és 
szakirányítása érdekében hozták létre – az 
Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) 
irányítása alatt álló önálló, területi jog-
állású rendőri szervként – a Rendőrségi 
Oktatási és Kiképző Központot (ROKK), 
amelynek a konkrét kutyás tevékenységgel 
foglalkozó szerve a Kutyavezető-képző és 
Állatfelügyeleti Főosztály. Frigyer László 
mindemellett azt is leszögezte, hogy hazánk-
ban a szolgálati kutyás tevékenység hosszú 
szakmai múltra tekint vissza. A ROKK 
jogelődjét a Belügyminiszter 278.542 BM 
IV/b. számú rendeletével 1948. március 6-án 
alapította meg, Budapesten. A rendőrku-
tyák képzése Kispesten és Budapesten a Hős 
utcában, ezzel egy időben a határőrkutyák 
képzése a határőrség dunakeszi kutyakikép-
ző központjában indult el, amely jelenleg a 
ROKK GSZ KÁF Dunakeszi objektuma. 
Megtudtuk azt is: az alább említett hatályos 
szabályozás egyes elemeinek tudományos, 
jogi és szakmai elemzése érdekében jelenleg 
egy tanulmánysorozat elindítása van folya-
matban a Ludovika SE Rendészeti Kutyás 
Szakosztály, az Állatorvostudományi 
Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző- és 
Módszertani Központ, valamint Oktatási 
és Kiképző Központ Kutyavezető-képző 
és Állatfelügyeleti Főosztály közremű-
ködésével. A szolgálati kutyák képzésére 
és bevetésére több normát is meghatá-
roztak. Frigyer László úgy fogalmazott: 
„Összességében büszkén elmondhatjuk, hogy 
a vonatkozó szabályozás szintjeire, valamint 
a magas szakmai tudásra épített hazai képzés 
(ezen belül különösen a kutyavezetők és a 
kutyák kiválasztása és a szolgálati kutya szol-
gálatra alkalmasságának évenkénti vizsgálata) 
olyan minőségi garanciát jelent a szolgálati 
kutyák szakszerű és jogszerű alkalmazására, 
amely nagymértékben járul hozzá a közrend és  
a közbiztonság erősítéséhez, a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének a növeléséhez.”
Szöveg: Pap Melinda Patrícia, Frigyer László

Kényszerpihenő 
a rendőr kutyáknak?
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 z Mennyire volt hálás feladat ötven 
év hozományát megörökölni? 
A vízügyi képzés gyökerei mindig 
is Baján voltak, erre építkezni meg-
tisztelő és hálás feladat. A vízügyi 
szolgálatban, a víziközmű-ágazatban 
dolgozó mérnökök jelentős hányada itt 
végzett. Ez jó alapot ad az ágazatokkal 

való együttműködésre, amely segíti az 
oktatást. Kiforrott, gyakorlatorientált 
oktatási struktúra jellemezte az intéz-
ményt, amely ma is erőssége a karnak. 
Ez a több mint ötven évvel ezelőtt 
megkezdett munkának köszönhető.

 z Mit ért el először a kar a kitűzött 
célok közül? 

Sok célunk volt, de ezek vektorálisan 
mind az egyetemi kari rang de facto 
elérésének irányába mutattak. Hogy 
értsük, milyen nagy dolog ez, vissza 
kell tekintenünk a 2017-es év elejére. 
Két intézettel vágtunk bele a mun-
kába; a kezdetekben hivatalvezető, 
dékánhelyettes nélkül, s emlékszem, 

55 éves
a Víztudományi Kar

A bajai vízügyi felsőoktatás több mint ötvenéves múltra tekint vissza,  
amely öt évvel ezelőtt jelentős mérföldkőhöz érkezett. A bajai felsőfokú vízügyi képzést 

2017. február 1-jén ünnepélyes keretek között fogadta be – egyetemi karai közé  
negyedikként – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, megalakítva ezzel  

a Víztudományi Kart. A jubileum alkalmából az elmúlt évek tapasztalatairól,  
sikereiről, valamint a további tervekről beszélgettünk Bíró Tibor dékánnal.
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az első nap még a postára is biciklizni 
kellett, mert nem volt keretszerződés 
a levélforgalomra. Nagyjából három 
év alatt eljutottunk odáig, hogy szá-
mos doktorandusz hallgató kezdte el 
doktori tanulmányait a víztudomány 
területén, kollégáink oktatói és téma-
vezetői lettek az egyetem doktori isko-
láinak, három MTA doktora kolléga 
csatlakozott hozzánk, mesterképzést 
indítottunk, az ország legnagyobb 
vízgazdálkodási tematikájú konfe-
renciáit szerveztük, szinte valamennyi 
jelentős vízgazdálkodási kérdésben 
segítettük a vízügyi államigazgatást, 
a nemzetközi tudományos életben 
pedig magasan jegyzett Q1-es, sőt 
D1-es szakfolyóiratokban publikáltak 
munkatársaink, és sorra érkeztek a 
külföldi megkeresések. A mutatók 
szerencsésen tovább erősödnek azóta 
is. Vezetőként elégedettséggel tölt el, 
hogy sikeresen vettük az akadályokat, 
és a kar mintaszerűen integrálódott 
az egyetem szövetrendszerébe. Ebben 
persze ugyanakkora szerepe van az 
anyaintézménynek is, amely feltétel 
nélküli támogatással fordult az új 
kar felé.

 z Köztudott, hogy a Víztudományi 
Kar kis kar. Ez előny vagy hátrány? 

Mindkettő. Hátrány abból a szem-
pontból, hogy egy kis karnak mindig 
nagyobb küzdelmet kell folytatnia, 
hogy az oktatói állományát, illetve a 
megfelelő hallgatói bázisát fenntartsa. 
Előnynek tekinthető, hogy jobban át-
láthatók a belső ügyek, és ez egyfajta 
rugalmasságot is ad, és könnyebb 
nagyokat álmodni. Működésünket 
jelentősen befolyásolja, hogy mérnöki 
szemléletű kollégákkal dolgozunk 
együtt. Ez a tervezhetőséget nagy-
mértékben javítja.

 z Nem várt helyzettel kellett szem-
benézni: a járvány új megoldásokra 
késztette az oktatókat és a hallgatókat 
is. Mennyire bizonyult hatékonynak 
a távolléti oktatás? 
Nagyon gyorsan tudtunk átállni online 
oktatásra. Nagy segítséget jelentett a 
korábbi projektek során kidolgozott 
elektronikus tananyagrendszerünk, 
illetve az a keretrendszer, amelyen 
keresztül az oktatók és a hallgatók 
ezeket az elektronikus anyagokat 
alkalmazni tudták. Ehhez persze kel-
lett a stabil, professzionális egyetemi 
informatikai háttér is. A jelenlétet 
igénylő gyakorlatok kivitelezésénél 
okozott nehézséget a távolléti oktatás, 
azonban a járványhullámok völgyeiben 

– a dékánhelyettes által irányított 
oktatásszervezésnek köszönhetően – 
ezeket is sikerült zökkenőmentesen 
lebonyolítani. A vizsgáztatás is rend-
ben zajlott, nem sérült a számonkérés 
precíz rendszere. A távolléti okta-
tásban az oktató szintén vizsgázott. 
A szokatlan szisztéma hatékonysága 
a tárgyak egymásra épülésében mu-
tatja meg magát az elkövetkezendő 
szemeszterekben. Egyébként a jövő 
a hibridoktatásé, nincs már annak 
realitása, hogy poroszosan, kizárólag 
tantermi körülmények között sulykol-
juk a hallgatók fejébe a tananyagot. 
A generációs igényeket figyelembe 
kell venni, ellenkező esetben sérül az 
oktatás hatékonysága. Ha valahol, a 
mérnökképzésben a kreatív gondol-
kodásnak nagy jelentősége van, időt 
kell biztosítani a gondolkodásra, nem 
szabad csak kontaktórákkal kitölteni 
a hallgatók hetét.  

 z A kar három alapképzést kínál  
a leendő hallgatóknak. Hogyan alakult 
a képzések népszerűsége?
Karunk fő missziója – amely miatt a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem kö-
telékébe került – a vízügyi szolgálat 
szakember-utánpótlásának biztosítása. 
Az építőmérnöki szaknak prioritást 
kell élveznie. Ez a szak filozófiájában 
sokat változott az integrált vízgazdál-
kodás eszmeiségének köszönhetően. 
A középiskolások körében − akik ér-
deklődnek az infrastruktúra-tervezés, 
-kivitelezés és -üzemeltetés iránt − az 
építőmérnöki szak a legnépszerűbb.  
A nappali és a levelező tagozaton is 
ezen a szakon van a legtöbb hallga-
tónk. Egyre nagyobb szerepet kap 
ugyanakkor a környezettudatosság és 
a fenntarthatóság, a környezetmérnöki 
szakunkat ugyanolyan fontosnak tart-
juk, és mások is. Ezeket szintén víz-
gazdálkodási szakirányokkal indítjuk, 
az igazi multidiszciplinaritás itt bon-
takozik ki. Harmadik alapképzésünk 
a vízügyi üzemeltetési mérnök szak, 
amelyet a Víztudományi Kar indított 
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először az országban. Míg korábban a 
víziközmű-üzemeltetés volt a célterü-
let, mára a területi vízgazdálkodás is 
egyre komolyabb érdeklődést mutat 
a rövidebb időtartamú mérnökképzés 
iránt, hiszen ez gyorsabban biztosítja 
a szakember-kibocsátást.

 z 2020 szeptemberében indult el  
a nemzetközi vízpolitika és vízdip-
lomácia mesterképzés. Milyen ta-
pasztalatok vannak az új képzéssel 
kapcsolatban? 
Várakozásokon felüli a nemzetközi 
érdeklődés. Már az első évfolyam is 
jelentős létszámmal indult, akkor még 
csak levelező szakon. Főképpen a ma-
gyar vízügyi igazgatás azon szakembe-
reivel indult a képzés, akik nemzetközi 
viszonylatban foglalkoznak vízügyi 
kérdésekkel. Második évben már 
nemzetközi beiskolázást is folytattunk 
erre a mesterszakra, aminek következ-
tében többségbe kerültek a külföldi 
hallgatók. Másodévfolyamon már 
nappali tagozatunk is van. Unikális 
szak, amelyet nem csupán a külföldi 
hallgatók körében mutatkozó nép-
szerűség, hanem jelentős nemzetközi 
kormányzati érdeklődés is jellemez. 
Nagy reménységgel tekintünk erre 
a kurzusra, hiszen a világon talán 
három olyan képzőhely van, ahol 
vízdiplomáciával foglalkoznak. Ehhez 

kapcsolódóan kialakulóban van egy 
kettős diploma program, amelyet a 
thaiföldi Ázsiai Műszaki Intézettel 
tervezünk megvalósítani.

 z „Aki a vízhez ért, az a jövő szak-
embere.” – olvasható a kar honlapján 
dékáni köszöntőjében. Mekkora 
presztízs lehet a jövőben vízügyes-
nek lenni? 
Aki nap mint nap vízgazdálkodással 
foglalkozik, látja azokat a folyamatokat, 
amelyek borús képet festenek a követ-
kező évtizedek vízkészleteinek mennyi-
ségéről és minőségről. A vízkészletek 

hiánya kihat a mezőgazdaságra, az 
iparra, a közlekedésre, a természeti 
értékeinkre, a turisztikára és nyilván-
valóan olyan alapvető feltételekre is, 
mint az ivóvízellátás. Magyarországnak 
jelentős komparatív előnye származhat 
abból, hogyha a vizeivel megfelelően 
tud gazdálkodni, mert a víz gazdasá-
gi értelemben is jelentős természeti 
erőforrás. Hazánkban is megjelentek 
kedvezőtlen folyamatok, a Duna–Tisza 
közi homokhátság elsivatagosodásának 
jelei, a felszín alatti vizeink mélybe 
húzódása, nagy vízfolyásaink med-
rének süllyedése, a tartósan aszályos 
időszakok megjelenése, vagy az olyan 
vízkáresemények gyarapodása, ame-
lyeket hirtelen lezúduló, nagy meny-
nyiségű csapadék okoz. Minden abba 
az irányba mutat, hogy a víz komoly 
korlátozó tényező lesz (illetve már az 
is). A következő évtizedek legnagyobb 
kihívásai között fog szerepelni az, hogy 
egészséges, tiszta ivóvíz álljon rendelke-
zésünkre, hogy megfelelő vízkészletek 
legyenek az öntözéshez, valamint az, 
hogy az ökoszisztémák elegendő vízel-
látáshoz jussanak, azért, hogy ugyani-
lyen páratlan természeti gazdagsággal 
megáldott Magyarországot láthassanak 
az utánunk jövő generációk. 
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 z Az idei felsőoktatási felvételi kari 
kampányfilmje Víztiszta címmel je-
lent meg. Az online platformokon 
közzétett videó komoly nézettségre 
tett szert. Milyen koncepció alapján 
készült?
A kampányfilmmel a társadalom 
figyelmét kívántuk felhívni napja-
ink egyik legnagyobb kihívására, 
a vízkrízisre. A film életszerűen 
mutatja be a vízügyi feladatok egy 
részterületét, perspektivikus lehe-
tőséget vázolva fel a pályaválasztás 
előtt álló fiataloknak. A víz fontos-
ságáról mindenki tud, de hogy mivel 
foglalkozik a hazai vízgazdálkodás, 
azzal nagyon sokan nincsenek tisztá-
ban. A kampányfilmben bemutatott 
történet a kar valamennyi szakjához 
kapcsolható vízminőségi kárelhárítás 
egyik esetét mutatja be. Jól látható  
a nézettségi adatokból, hogy ez a téma 
széles társadalmi réteg érdeklődését 
keltette fel. 

 z Izgalmas időszakon van túl  
a Víztudományi Kar. Öt év tele kihí-
vásokkal, látványos eredményekkel.
Örülök, ha az eredményeink kül-
sős szemmel látványosnak ítélhetők. 
Egyébként sok pozitív visszajelzést 
kapunk a szakmai közösségektől. 
Titkaink egyébként nincsenek. Lelkes, 
tenni akaró, lojális kollégából annál 
több. Kis közösség a miénk, amely 
alapvetően a bizalomra épül. A bi-
zalom a legnagyobb erő, amely egy 
szervezetet sikerre vihet.

 z Jelenleg jelentős fejlesztés zajlik 
a Víztudományi Karon. Milyen ele-
mekből áll és milyen célt szolgál a 
beruházás?
Számos infrastrukturális fejlesztés 
indult. Folyamatban van egy közel 
egymilliárd forint értékű eszközbe-
szerzés, amely valamennyi szakterüle-
tünket érinti, segítve az alapszakjaink 
oktatását és a karon folyó kutatási 
tevékenységeket. Talajmechanikai, 
építéstani és hidraulikalabor fog he-
lyet kapni egy új laborcsarnokban, 

amelyhez szakraktár is csatlakozik. A 
hallgatói közösségi teret és egy kültéri 
sportpályakomplexumot pedig már 
át is adtunk. A magyaregregyi és az 
érsekcsanádi mérőtelepeink korszerű-
sítése is megvalósul, műszerezettségük 
világszínvonalú lesz.

 z Milyen tervek vannak a Víztudo-
mányi Kar jövőjét illetően?
Tervekben jók vagyunk. Abból sosincs 
hiány. Rövid távon prioritást élvez a 
jelenleg futó beruházások ütemes és 
hatékony végrehajtása, a hallgatói 
létszám növelése, beleértve a külföldi 
hallgatók létszámának fokozását is. 
Idei tervünk, hogy beindítsunk egy 
pár hónapos vízgazdálkodási tovább-
képzést – főképp fejlődő országbe-
li szakemberek számára –, amely  
a kar nemzetközi elismertségét, kap-
csolatrendszerét tovább növelheti. 
Középtávú célkitűzéseink között 
szerepel a kialakulóban lévő 
infrastrukturális hátte-
rünk minél szélesebb 
körben való haszno-
sítása. Ez nagy elő-
relépést jelenthet 
akár a nemzetközi 

tudományos együttműködések terén, 
vagy akár a középiskolákkal való 
kooperációban, amely során gyakor-
lati helyszínt biztosítunk az okleveles 
technikus képzésben részt vevőknek. 
Hosszú távú célunk, hogy Baja ne csak 
hazánkban, de nemzetközi szinten is 
elismert oktatási-kutatási bázis legyen 
a vízgazdálkodás terén!
� Szerző:�Bárdos Mónika
� Fotó:�Szilágyi Dénes
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 z Miért nevezik mesterséges napnak 
a kínaiak által épített reaktort?
A berendezésben olyan magfizikai 
folyamatok zajlanak, mint a Nap belse-
jében, innét az elnevezés. Az emberiség 
szeretné szabályozott körülmények 
között lemásolni és energiatermelésre 
felhasználni a magfúziót, azaz a köny-
nyű atommagok energiát felszabadító 
egyesítését.

 z Milyen elven működik a reaktor?
A reaktor kívülről olyan, mint egy 
lyukas kalács, vagyis toroid elrende-
zésű. A benne lévő anyagot nagyon 
magas hőmérsékletre hevítik fel  
(a rekordot a japánok tartják 522 
millió Celsius-fokos hőmérséklet-
tel, de a kínai rendszer is elért már 
160 millió fokot – összehasonlítá-
sul: a Nap belseje 15 millió fokos). 
Valójában nem is a nagy hőmérsékleti 
rekord a lényeg, hanem az, hogy a 
közölt hőtől kapott energia elegen-
dő legyen ahhoz, hogy a könnyű 
atommagok (deutérium és trícium) 
taszító elektromágneses potenciálját 
le lehessen győzni, így elhárítva az 
akadályt, hogy két kisebb atommag 
egy nagyobbá olvadjon össze, vagyis 

fuzionáljon. A berendezés gyűrű 
alakja azért fontos, hogy a benne ki-
alakult plazmát, azaz az elektronjaitól 
megfosztott, ionizált atommagokat 
és elektronokat tartalmazó anyagot 
a mágneses térrel együtt tudják tar-
tani, tehát a plazma ne érintkezzen  
a berendezés falával.

 z Mióta folynak kísérletek a fúziós 
energia felhasználásával kapcsolatban?

Újabb lépés

Az év első napjaiban járta körbe a világsajtót a hír, hogy új rekordot állított fel a kínai kutatók 
által üzemeltetett reaktor, amelyet mesterséges napnak is neveznek. A berendezés hetven millió 
Celsius-fokos hőmérsékletet ért el, ezt a hőfokot több mint tizenhét percen keresztül meg is tartotta. 
A projekt egyike azoknak a világszerte zajló kísérleteknek, amelyek célja, hogy biztonságos körül-
mények között lehessen nagy mennyiségű, környezetbarát energiát előállítani. Hetesi Zsolt fizikust,  
a Víztudományi Kar docensét kérdeztük a jövő egyik legtisztább energiaforrásának technológiájáról.

Szabályozatlan formában már  
az 1950-es évek óta birtokunkban 
van a fúziós technológia, ez a ter-
monukleáris, egyszerűbb nevén 
hidrogénbomba. Az 1960-as évek 
óta folynak kutatások arra vonatko-
zóan, hogy szabályozott formában is 
működjön a fúziós energiatermelés. 
Ebben úttörő szerepet játszott a 
Szovjetunió.

a tiszta energia felé
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Energiahordozóját tekintve, ha si-
kerül a lítiumot tartósan átalakítani 
tríciummá a berendezésben, akkor  
az emberiség egy hosszú ideig működő, 
szinte kimeríthetetlen energiaforrást fog 
birtokolni. A rendszer az atomerőmű-
veknél biztonságosabb, hiszen sokkal ke-
vesebb „üzemanyag” van jelen benne, azt 
kívülről juttatják be, folyton pótolva az 
elhasznált fűtőanyagot, és ha bizonyos fel-
tételek megszűnnek, akkor a reaktor leáll;  
a szakma ezt úgy fogalmazza meg, hogy 
inherensen biztonságos.

 z Kiválthatja idővel a mestersé-
ges nap az eddig használt megújuló 
energiaforrásokat?

A kutatásnak alapvetően nem ez, 
hanem inkább a fosszilis források 
kiváltása a célja. A fúziós energia az 
atomenergiával együtt a megújulók 
kiegészítésével alkothatja a jövő 
energiarendszerét. Az atomerőművek  
– és vélhetően a fúziós erőművek 
is – a biztosan elérhető, állandóan 
termelő erőmű kategóriájába fognak 
esni, míg a megújulók egy részét (az 
időjárásfüggő szél- és napenergiát) 
szabályozni kell, de ez már sokkal 
inkább a villamos rendszer terve-
zéséhez tartozó feladat.
� Szerző:�Bárdos Mónika
� Fotó:�AFP, Xinhua

 A Kínában található berendezés is  
a szovjet mintájú, toroid alakú reaktor 
elvén működik, amelyet az oroszok 
Tokamaknak neveztek el: mozaikszó az 
orosz „tóruszkamra, mágneses teker-
csekkel” szókapcsolatból. A kutatások 
sajnos még le vannak maradva a célok 
meghatározásakor kifejezett vágyak-
hoz, elképzelésekhez képest. Amikor 
tizenöt éve részletesebben kezdtem 
az energiarendszerekkel foglalkoz-
ni, még az volt a kitűzött cél, hogy  
a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris 
Reaktor (ITER) berendezés 2023-ra 
eléri az üzemszerű működés feltételeit, 
mára ez a dátum 2035-re tolódott.

 z Hazánk is fontos szerepet vállalt 
a mesterséges naphoz köthető fejlesz-
tésekben. Pontosan hogyan segítik  
a munkát a magyar kutatók? 
Magyarország a Franciaországban 
található ITER kísérleti reaktorral 
kapcsolatos kutatásban vállal ak-
tív szerepet. Az Energiatudományi 
Kutatóközpont kutatói többek között 
a hidrogén bejuttatására terveztek be-
rendezést, illetve az ITER kábelezését 
végezték többek között. 

 z Mennyire biztonságos ez a tech-
nológia az eddig használt energiafor-
rásokhoz képest?
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Az Európai Unió 2030-ra 55 százalékkal 
csökkentené az üvegházhatású gázok 
kibocsátását 1990-hez képest, 2050-re 
pedig a nettó zéró károsanyag-kibocsá-
tás a terv. A célt az olyan hidrogénüzemű 
vonatok is segíthetik, mint az Alstom 
Coradia iLint elnevezésű, hidrogén 
meghajtású motorvonata. A világ első 
ilyen eszközét a nem villamosított 
vonalakra szánják. A vonatot 2018-
ban mutatták be, Németországban és 
Ausztriában már több mint kétszázezer 
kilométert tettek meg, miközben zéró 
szén-dioxidot bocsátottak ki. 

A hidrogénhajtás  
és mellékterméke: a víz 
A hidrogénüzemanyag-cellával ellátott 
elektromos motorvonatok saját maguk 
állítják elő a működésükhöz szükséges 
villamos energiát, méghozzá fedélze-
tükön. A hidrogén egy üzemanyag-
cella belsejében ég el, a folyamathoz 

szükséges oxigént a levegőből nyerik, 
a melléktermék gőz és víz. A vonat 
a fékezési energiát is hasznosítja.  
A vontató-akkumulátorban tárolt ener-
gia a gyorsításnál való rásegítésnél és 
 a segédüzemi berendezések áramellátá-
sánál használható fel. A fedélzeten he-
lyet kapott intelligens energiamenedzs-
ment-rendszer az energiafelhasználást 
segíti. Egy tanuló algoritmus figyeli  
a vonat előtt álló vasúti pálya dombor-
zatát, az emelkedőket, lejtőket, ami a 
hatótávolság maximális kihasználásánál 
fontos. Az eredmény megtett kilométe-
rekben mérhető: a vonat hatótávja ezer 
kilométer is lehet, ehhez mindössze húsz 
perc töltés szükséges. A jármű végsebes-
sége pedig eléri a jelenlegi vasúti pályák 
követelményeit. Szintén előny, hogy  
a már futó szerelvények minden szük-
séges uniós szintű engedéllyel rendel-
keznek, így bármely európai uniós 
országban alkalmazhatók a szükséges 

Egy hidrogénnel hajtott  
motorvonat hatótávolsága  
az ezer kilométert is elérhe-
ti. A már alkalmazott  
technológia a remények  
szerint hozzájárulhat a zéró 
emisszió 2050-re tervezett 
megvalósulásához,  
de segítheti a globális  
felmelegedés két Celsius-fok 
alatt tartásának törekvéseit 
is. A hidrogén vasúti közle-
kedésben való bevetésének 
tapasztalatait a magyar 
olajipari óriás, a MOL  
és a francia Alstom vasúti 
járműgyártó vizsgálja  
egy új együttműködésben.

A hidrogén vonatoké a JÖVŐ

 VONTATÓMOTOR
A motor hajtja  

és fékezi  
a vonat kerekeit.

CORADIA ILINT - A holnap tiszta vonata
ÜZEMANYAGCELLA
Az üzemanyagcella kémiai reakció során elektromos 
energiát termel, kombinálva a hajtóanyagot  
(hidrogén) az égéstermékkel (a levegőben lévő  
oxigénnel). Az egyetlen, ami távozik eközben az víz  
és gőz. A vontatómotort gyorsításkor az üzemanyag-
cella látja el, de ezzel egyidőben az akkumulátorokat 
és a fedélzeti berendezéseket is táplálja.

HIDROGÉN
Az üzemanyagcella hajtóanyagát, a hidrogént 
gázként tárolják a tetőn található tartályokban. 

LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK
Ezek az akkumulátorok többletenergiát tárolnak, mint amilyen  
a fékezés során visszanyert kinetikus energia. Az akkumulátorok 
támogatják a vonat általános üzemelését, de amikor szükséges, 
használhatók a gyorsítás mértékének növelésére is.

SEGÉDÁTALAKÍTÓ  
Az eszköz számos fedélzeti eszköz (többek között a légkondici-
onáló, az ajtók mozgatása, utastájékoztató rendszer  és a vilá-
gítás működtetése) számára átalakítja az elektromos energiát, 
amely az üzemanyagcellából vagy az akkumulátorból érkezik.  

VONTATÁSI FREKVENCIAVÁLTÓ
Biztosítja, hogy a szükséges energia áramoljon az üzemanyag-

cella, akkumulátor és vontatómotor között.  
Továbbá begyűjti a vonat mozgása közben keletkező fékenergiát 

és elosztja a segédátalakító és az akkumulátorok között.
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lehetne a vasúti közlekedés szolgála-
tába állítani a hidrogéntechnológiát. 
Hazánkban a MOL-csoport évente 
százötvenezer tonna hidrogént ter-
mel, ez indította el az Alstommal 
való együttműködést. Mi segítheti, 
hogy a hidrogénvonatok elterjedje-
nek? Magyarországon a vasútvonalak 
körülbelül 40 százaléka villamosított, 
ami megfelel az uniós átlagnak, és 
jobb a világátlagnál. A vasúti pályák 
villamosításának költségei az infra-
struktúra összetettebbé válása miatt 
egyre növekednek. Erre sok esetben 
járulékos költségek rakódnak, gon-
doljunk csak a felsővezeték-szakadá-
sok miatti akár éjszakai vagy hajnali 
karbantartásokra, de a jelentős napi 
fenntartási költségekre is. Ezzel szem-
ben egy hidrogénvonat esetén minden 
energia és annak forrása a járműben 
van, kevesebb az infrastruktúra-igény, 
így a karbantartás költsége is. 

Hidrogén kontra dízel
A hidrogénvonatok elterjedését segít-
heti a dízelüzem vasúti közlekedésben 
való kiváltásának társadalmi elvárása 
is. Általános cél, hogy 2040-re minden 
vasúti cég lecserélje dízelüzemű vonta-
tó állományát, jelentősen javítva ezzel 
a szén-dioxid-kibocsátást. A közlekedés 
a világ szén-dioxid-kibocsátásnak 25 szá-
zalékáért felelős, ezen belül a vasút 1 szá-
zalékért. Lehet, hogy a mérték csekélynek 
tűnik (a légi közlekedés szén-dioxid-kibo-
csátása négyszer nagyobb, mint a vasúté), 
de belátható: a zéró emisszióhoz nemcsak 
nagy álmok, de apró lépések is kellenek. 
Szakértők szerint megéri a vasút dekar-
bonizációjába fektetni, hiszen jelenleg 
Európában négy-ötezer dízelmozdony 
fut, így a hidrogénhajtású, egyéb akku-
mulátoros vagy hibrid motorvonatok 
valós befektetési alternatívát kínálnak. 
 Szerző: Tasi Tibor Fotó, grafi ka: Alstom

HIDROGÉN A KÖZLEKEDÉSBEN
„A hidrogénhajtás olyan vasútvonalakon lehet vonzó helyettesítő megoldás, 
ahol a viszonylag ritka járatszám miatt nem indokolt és drága lenne a felsőve-
zeték kiépítése; helyette a dízelmozdonyok és motorvonatok kibocsátását úgy 
csökkentik, hogy hidrogénhajtású vonatokat (hydrail) állítanak rendszerbe. 
Ma már elérhető, hogy a vonat fedélzetén található üzemanyagcella 
50-55%-os hatásfokkal alakítsa vissza árammá a magával vitt hidrogént. 
A hidrogén előállítható a véletlenszerűen betápláló megújuló energiafor-
rások (szél-, napenergia) elektrolízis célú használatával, de az éjszakai, 
hagyományos erőművek által termelt, és ilyenkor felesleges, úgyne-
vezett mélyvölgyi árammal is (mélyvölgynek hívják a hajnali villamos 
fogyasztási minimumot). Az ilyen elven működő vonatszerelvény 
nem bocsát ki a haladása során szén-dioxidot, továbbá a rendszer 
hatásfoka jobb, mint a dízelvontatásé, de elmarad a villamos von-
tatástól. Két-három tonna hidrogénnel hét vonatpár képes hatszáz 
kilométeres utat megtenni, azaz nem feltétlen szükséges sok állo-
máshoz telepíteni hidrogéntároló és -feltöltő infrastruktúrát.”
 Hetesi Zsolt, az NKE Víztudományi Kar egyetemi docense

A hidrogén vonatoké a JÖVŐ
kereszteljárások után. Erre már van terv, 
hiszen a technológiát francia, olasz és 
holland vasúti cégek is megvásárolták.

A technológia elemei
A technológia három alapvető elemének 
egyike a hidrogénvonat. Szintén lét-
fontosságú elem az üzemanyag-ellátást 
lehetővé tevő infrastruktúra és persze 
az üzemanyag, tehát maga a hidrogén. 
Utóbbi kettő szorosan összefügg , egyben 
a technológia alkalmazásának lehetséges 
hátrányát is jelentheti. Az üzemeltetéshez 
szükséges hidrogéntöltő állomások, azaz 
az infrastruktúra kialakítása érdekében 
az Alstom külföldön is együttműködik 
olyan olaj- és gázipari társaságokkal, 
mint a német Linde vagy a lengyel Orlen. 

Hidrogénvonatok 
magyar síneken
Magyarország a Nemzeti Hidrogén 
Stratégia részeként vizsgálja, hogyan 
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Ludovika Szabadegyetem néven 2014 
októberében – hagyományteremtő 
céllal – olyan rendezvénysorozatot in-
dított útjára, amely a hallgatók mellett 
szélesebb közönségnek is betekintést 
enged  az egyetemen folyó kutatási 
tevékenységekbe és tudományos életbe, 
közérthető módon mutatva be egyes 
szakterületeket. A fórum létreho-
zásának célja az is, hogy lehetőséget 
teremtsenek külsős szakembereknek, 
az egyetem kutatóinak, oktatóinak, va-
lamint hallgatóinak személyes találko-
zására, legújabb kutatási eredményeik 
közvetlen módon történő megosztására.
Az előző évek előadás-sorozatai túl-
nyomó többségben történelmi té-
mákból álltak – szögezi le Koszta 
Bernadett, a meghívott előadók a 
rendszerváltás, Trianon, a Ludovika 
Akadémia, illetve a magyar közigaz-
gatás-történet témakörében adtak elő 
a hallgatók és az érdeklődők számára. 
Szakítva ezzel a hagyománnyal, idén 
tavasszal az információs társadalomé a 
főszerep. Koszta Bernadett  elmondta: 
bár az információrobbanás következ-
tében ezt a korszakot a tudomány és  

a technológia exponenciális fejlődése jel-
lemzi, az információs társadalom tágabb 
fogalom annál, mint hogy kizárólag ezzel 
azonosítsuk. „Az információ erőforrássá 
válása a társadalomban, a gazdaságban, 
a kultúrában és az élet minden területén 
jelentős változásokat hozott” – fogalmazott. 
Az információhoz való hozzáférés so-
hasem volt még ilyen könnyű, átalakult 
az életvitel, a fogyasztás, a tanulás és 
a munkavégzés. Ezt a területet több 
évtizede kutatják, ám a mai felgyorsult 
világban egyre nagyobb jelentőséggel bír 
ez a téma – nyilatkozta a rendezvény-
sorozat szervezője; továbbá kiemelte, 
fontos, hogy az emberek szélesebb 
köre megismerhesse a jelenleg is zajló 
folyamatokat, hogy jobban megértsük 
a világunkat és a jövőnket. 
„Nem csupán új fogalmak, platformok 
és szakmák jöttek létre, hanem ezekkel 
együtt új problémák, új kihívások is.  
A technológia fejlődésének felgyorsulásával 
digitális szakadékok alakulhatnak ki a 
jövő társadalmában, mivel a megváltozott 
világban új kompetenciákra van szükség, 
az új generációk számára pedig már olyan 
dolgok lesznek alapvetőek, amelyek szá-
munkra ma még sci-finek tűnnek. Éppen 

ezért elengedhetetlen, hogy a jelenleg 
kibontakozó változásokkal, kihívásokkal 
foglalkozzunk” – fogalmazott a szervező. 
A félévben olyan változatos témákban 
hallgathatnak előadásokat az érdeklő-
dők, mint a mesterséges intelligencia, 
a digitális platformok, a kriptovaluták, 
az adatvédelem, a kiberhadviselés, a 
szerzői jog, a kiberbűnözés vagy éppen 
az álhírjelenség. 
A témaválasztással nem titkolt szán-
déka a szervezőknek, hogy a következő 
félévben kiszélesítsék az érdeklődők 
körét, nem leszűkítve azt egy-egy 
kar tudományterületére. A tavaszi 
előadás-sorozat multidiszciplináris jel-
legű, mivel az állam- és jogtudomány,  
a hadtudomány, a rendészettudomány, 
a közgazdaságtudomány, a szociológia, 
a pszichológia és a politológia területé-
ről is érkeznek előadók, illetve egy-egy 
témakör többféle tudományterületet 
is érint. A rendezvénysorozat kere-
tében neves külsős szakemberek és  
az egyetem oktatói tartanak előadáso-
kat heti rendszerességgel, kedd estén-
ként hat órától a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Ludovika Campusán.
� Szerző:�Pap Melinda Patrícia

Fókuszban  
az információs 

társadalom
A 2021/2022-es tanév tavaszi szemeszterében az információs társadalom  
témakörével folytatódik a Ludovika Szabadegyetem programsorozata.  

Az újítás mikéntjéről és okairól, a téma relevanciájáról Koszta Bernadettet,  
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Tudományos Ügyek Irodájának kutatási  

főreferensét, a rendezvénysorozat főszervezőjét kérdeztük. 
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 A szakember a beszélgetést meglepő 
állítással kezdte: „Az, amit most élünk 
át, egy legalább száz éve elindult folya-
mat eredménye. Akkor, az 1880-as évek 
végén jelent meg a fogyasztói társadalom 
gazdasági modellje, és ezzel párhuzamosan 
az életminőséget javító gépek gyártása. 
Ennek hatására az emberiség hirtelen 
elért a bőség földjére. Nagyon jól kezdtünk 
élni, megtripláztuk az élettartamunkat” – 
mutatott rá. Ám közben drasztikusan 
megnőtt a lélekszám. A vágyott magas 
életszínvonal ezért csak úgy tartható 
fenn, ha az emberek együttműködnek 

egymással, azaz megosztják az erőfor-
rásaikat, és terveznek. Utóbbi feltétele, 
hogy adatokon keresztül lássák a vi-
lágnak olyan részeit is, amelyek szabad 
szemmel nem észlelhetők. Ehhez pedig 
nélkülözhetetlen a digitális kultúra és 
digitáliseszköz-használat. 

Ahogy tetszik
Ugyanakkor csupán kevesek vannak 
tudatában annak, hogy közösségi 
oldalaikon csak a gondolatvilágukhoz 
hasonló tartalmakat látnak, informá-
ciós buborékban élnek – miközben 
éppen e rétegnek kellene még tudato-
sabb felhasználóvá válnia. E felvetésre  
a kutató elmondta: a digitális kultú-
ra, amelyet a túlélésünk érdekében 
„használunk”, egyben üzleti termék is.  
„A közösségi média afféle szeretetgép: 
olyan dolgokat mutat, ami nekünk 
tetszik. Ez véleménytorzulást okoz. 
Tíz év alatt nagyon megváltozott  
az emberek véleményütköztetési képessége; 
megkeressük azokat, akiknek olyan a véle-
ménye, mint a miénk, másoktól elzárkózunk. 
E jelenséget sokan valóban nem érzékelik, de  
a tudatosság e téren azért növekszik.” 
Emellett létezik egy másik tudatos-
ságcsapda is: az okostelefonok segít-
ségével olyan képességek birtokába 
kerülhetünk, amilyenekről eddig 
csak álmodtunk. Megértjük a világ 
összes nyelvét. Soha nem tévedünk el. 
Sőt, mindent tudunk, hiszen minden 
számunkra fontos információ elérhe-
tő az interneten. „Megkaptuk ezeket a 
képességeket, és csak most visszük utána 
a tudatosságot.” Ezért mutatkoznak 
nagy különbségek a tekintetben, 
hogy ki és mikor, mennyire tudatosan 
használja az internetet. A közösségi 
médiában hozzávetőleg 20-28 százalék 
körüli azok aránya, akik tudatosan 
használják – úgy, ahogy mindenkinek 
kellene – ezeket a platformokat. Ám 
kényelmi szolgáltatásról lévén szó, 
azt sugallják nekünk, hogy ezt nem 
kell tanulnunk, csak használnunk. 
Ez is csapda. 

Az ugyancsak látszik, hogy ha „ko-
molyra fordul a dolog”, akkor azért nő a 
tudatossági szint. Ez történt a pandé-
mia alatt is: hirtelen túlélési eszközzé 
vált az, hogy tudunk-e beszélgetni a 
családtagjainkkal anélkül, hogy meg-
fertőznénk őket. Kiderült: igen, sőt, 
tudunk távolról dolgozni, tanulni, vá-
sárolni, kultúrát fogyasztani. „De tény, 
hogy mivel üzleti szolgáltatásokról van szó,  
a cégek termékként használnak minket: 
a figyelmünket és a cselekedeteinket ve-
szik meg. Cserébe egy átlagember ma 
Magyarországon mindezért havi szinten 
mintegy harmincezer forint körüli értékben 
kap internetes szolgáltatásokat. Ennyiért 
adjuk el az adatainkat és a viselkedésünket.  
El lehet dönteni, hogy ezt használja 
az ember, vagy sem, de látszik, hogy 
a jövőben azért ez egyre kevésbé lesz 
választás kérdése” – mutatott rá  
a szakember. 

Platformtársadalmak
A kérdésre, hogy miképpen lehetünk 
tudatosabbak, Rab Árpád elmondta: 
számos ilyen témájú weboldal és blog 
létezik, a legfontosabb azonban annak 
végiggondolása, kinek, mi az érdeke. 
Ha például egy játék letöltésekor egy 
applikáció arra kíváncsi, hány éves  
a regisztráló, és helykövetéssel szeretné 
nézni azt, hogy mikor merre jár, az 
nem jogos és szükséges igény. Ilyen 
adatokat tehát nem kell megadnunk. 
A másik terület a saját magunkról a 
közösségi médiában kiadott informá-
ciók köre. Itt érdemes azt az egyszerű 
szabályt alkalmazni, hogy csak olyan 
tartalmat osszunk meg, amelyet az 
utcán egy idegennek is elmondanánk. 
Az adatok kiadásának meggondolása 
és a beállítások kezelése mellett a 
harmadik elem pedig az, hogy ameny-
nyiben egy, a mindennapi életünkhöz, 
munkánkhoz, hobbinkhoz használt 
szoftverről van szó, annak alkalmazá-
sát meg kell tanulni, hasonlóképpen, 
mint ahogyan egy szakmát kitanul 
az ember. „Ezek a szolgáltatások nem 

Digitális kultúra nélkül már 
kihalt volna az emberiség. 
Ezért nem az a kérdés, hogy 
szükség van-e ilyen tech-
nológiákra, hanem az, mi-
képpen lehet minél bölcseb-
ben használni – állítja Rab 
Árpád trendkutató, az NKE 
Információs Társadalom 
Kutatóintézetének vezető ku-
tatója. De miképpen válhatunk 
tudatosabb felhasználókká? 
S hova vezet az, hogy mind 
kevésbé vagyunk érzékenyek 
közös társadalmi problémá-
inkra? A Ludovika.hu web-
oldalon elérhető Ludovika 
Podcast januári adásában 
szóba került még a virtuális 
világok és a metaverzum kora 
is. Összefoglaló.
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rosszak, ezek a cégek pedig nem gonoszak, 
de ők nem fognak minket megtanítani” 
– összegzett a kutató.
Az üzleti világ egyik legnagyobb sze-
replője, a Facebook a közelmúltban 
jelentette be, hogy Meta márkanév 
alatt üzemelteti majd közösségi oldalait. 
Miközben ez az iparág logikus lépése 
volt – hiszen erőforrás-felhasználás 

és költséghatékonyság szempontjából 
értelmesebb egy ilyen nagy platformot 
létrehozni, mint minden egyes iparági 
szereplőnek külön-külön kialakítani 
ezeket a virtuális üzlethelyiségeket –, 
úgy tűnik, hogy megint nem a társa-
dalmi hasznosság lebegett a létrehozók 
szeme előtt. Ennek kapcsán Rab Árpád 
úgy vélte: a „platformtársadalmak” világát 

éljük, ahol nagyon sok cég 
összegyűjti a felhaszná-

lókat, és szolgáltatáso-
kat nyújt számukra. 

Ilyen a Facebook 
is: a userek rajta 
keresztül össze-
kapcsolódtak, 
így tudnak rek-
lámozni és rek-
lámot fogyaszta-

ni, társat keresni, 
apróhirdetést fel-

adni. A felhasználók 

egy része ráadásul láthatatlan olyan 
értelemben, hogy egy-egy csoporthoz 
tartozik, abban mozog. Amit a felületen 
látunk, csak töredéke a közösségi média 
valódi kihasználásának. 
A Facebook Metává válása mögött a 
szakember szerint egyfelől az a szándék 
áll, hogy a techóriás szabadulni akar 
a Facebook névtől, mert elég sok bot-
rány kapcsolódik már hozzá. Másrészt 
lépéskényszerben van: lesznek virtuális 
világok, és az ilyen platformot elsőként 
létrehozó cég versenyelőnybe kerül, 
hiszen azon keresztül szolgáltatnak 
majd a többiek.

Szűk keresztmetszet
Egyelőre azonban nem tudják meg-
csinálni, mert a belépési küszöb jóval 
magasabb, mint az élményküszöb. Ha 
például vásárolni szeretnénk, akkor 
az, hogy belépjünk egy 3D-s avatarral 
és bolyongjunk a metaverzumban, 
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ma webshopokkal vagy akár az aug-
mented reality (kiterjesztett valóság) 
eszközeinek segítségével könnyebben 
megoldható. Mindemellett sok he-
lyen zajlanak már ilyen fejlesztések 
Magyarországon, élenjárók vagyunk 
ezen a téren. „Ez jó lehetőség, megoldás 
lehet, ha mondjuk már nagyon meleg lesz a 
Föld, vagy nagyon nagymértékűvé válik a 
környezetszennyezés, netán jön egy újabb 
járvány – ám ez egyelőre inkább rövid távú 
üzleti előre menekülés. Vélhetően a speciális 
alkalmazások jelennek majd meg először, 
például az egészségügyben, oktatásban. Az, 
hogy a széles tömegek megtalálják benne 
a vonzerőt, még odébb van”. 
S hogy miért várat még magára ez az 
új világ? Nos, egy élethű háromdi-
menziós univerzum fölvázolása már 
most is létezik: tárhely, processzor és 
internetsebesség kérdése, hogy hány 
ember számára lehet megjeleníteni 
ezeket. A Meta olyan világot fog tudni 

teremteni, amely személyre szabott, hi-
szen tudja a felhasználók kedvenc színét, 
autómárkáját, preferenciáit. Ám, hogy 
ilyen világokat létrehozzanak, és ebben 
többezer embert mozgassanak sok-sok 
interakcióval, mozgási lehetőséggel, 
több érzékszervvel érzékelhetően – ez 
túl nagy számítási kapacitást igényel. 
Jelenleg ez a szűk keresztmetszet. Hiszen  
a számítógépek például csak a kripto-
valutákkal kapcsolatos műveletekkel 
már most is egy Argentína méretű 
ország energiafogyasztását foglalják le. 
Márpedig egy metaverzum felépítése 
ennél jóval több, három-négyszeres 
erőforrást igényel.
„Az irány azonban nagyon izgalmas. Attól 
pedig nem kell tartanunk, hogy egy mindent 
elborító digitális világban fogunk majd 
mozogni, teljes kontroll alatt, miközben 
a testünk egy elhagyatott sikátorban he-
ver, kiszolgáltatottan” – nyugtatja meg  
a kétkedőket Rab Árpád. 

Nézzünk fel!
Nemrégiben mutatták be a Ne nézz 
fel! című filmet, amelyben megle-
hetősen kritikus helyzetbe kerül az 
emberiség, és éppen az információs 
buborék, az önérdekkövetés miatt 
gyakorlatilag lebénulnak a döntés-
hozók. A filmvásznon meglehetősen 
rosszul vizsgázik az emberiség prob-
lémamegoldásból. „Eljuthatunk oda, 
hogy hiába a legkönnyebb kommuni-
kálni, lebénulunk” – jegyzi meg ennek 
kapcsán a szakember. Miközben 
tehát mikroszinten jól működik a 
tudásmegosztás – gondoljunk például  
az autómegosztó vagy a szállásfoglaló 
applikációkra –, az, hogy „nagyban” 
is képesek legyünk és maradjunk az 
összefogásra, nagyon fontos. Az új 
világok építése közben érdemes ezt 
is szem előtt tartanunk.
� Szerző:�Kovács Lilla 
 Fotó:�Szilágyi Dénes
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Szent Sebestyén Rómában szen-
vedett vértanúságot a 3–4. század 
fordulóján. A segítőszenthez 
nemcsak a pestis, hanem egyéb, 
az embereket és állatokat pusz-
tító járványok idején fordultak, 
de hozzá imádkoztak a beteg ka-
tonák is. Tiszteletéről 380 táján 
már találni bizonyítékot, hiszen 
Szent Ambrus egy beszédében 
felemlegette, hogy Sebestyén 
édesanyja milánói lehetett, így 
arrafelé már tisztelték akkortájt. 
Szintén ezt bizonyítja, hogy III. 
Sixtus pápa szerzetesi közösséget, 
azaz kolostort alapított tisztele-
tére, ahol az 5. század első felében 
megszületett a Szent Sebestyén-
legenda, egy csodákkal tűzdelt, 
romantikus szenvedéstörténet. 
Sebestyén a császári gárda tisztje 
volt, Narbonne-ban született, de 
Milánóban élt. Diocletianus és 
Maximianus császárok kedvence, 
eközben keresztény és állítólag tehetséges 
szónok is volt, szavaival a fogságban lévő 
keresztényeket bátorította. Hite lett a 
veszte: a császári törvényszék halálra 
ítélte, egy mezőn karóhoz kötözték, 
és halálra nyilazták. A képi megjele-
nítések túlnyomó többsége, például a 
14–17. század közötti olasz festmények 
és rajzok ezt a jelenetet ábrázolják, a 

szentet nyilakkal a testében jelenítik meg. 
Egyébként Sebestyén túlélte kivégzését, 
egy kedves római özvegy, Iréne fogadta 
házába. Amikor felgyógyulva megjelent 
a nyilvánosság előtt, halottaiból föltáma-
dottként fogadták. Legendájának ápolói 
ezzel hirdetik a keresztény élet elpusz-
títhatatlanságát. Sebestyén gyógyulása 

után számonkérte a keresztények 
elleni bűnöket Diocletianus és 
Maximianus császárokon, így újra 
hóhérkézre került, és másodszor 
is elítélték. Halálra verték, és egy 
csatornába dobták. Egy Lucina 
nevű római asszony temette el. 
A legenda szerint a következő éj-
szakán megjelent Szent Lucának, 
fölfedte előtte holtteste helyét, és 
meghagyta, hogy az apostolok 
lábaihoz temessék el. Sebestyén 
tisztelete a 16. századig elevenen 
élt, csak Rómában kilenc bazili-
kát szenteltek neki, és közben-
járásának tulajdonítják, hogy 
680-ban Róma megszabadult a 
pestistől. Ezért hívják segítségül 
járványok idején, de ő a kato-
nák, íjászok, rendőrök, valamint 
a Svájci Gárda védőszentje is. 
Mindezek mellett közbenjárá-
sát kérik a tű- és fűzőkészítők,  
a halottvivők, a kefekötők, ker-

tészek, puskaművesek, tímárok, de  
a tűzijátékárusok és a vaskereskedők 
is. Legendáját Jacopo da Voraginének, 
Genova püspökének, a 13. század végén 
írt Arany legenda című, a szentek életét 
bemutató műve is népszerűsíti, amelyben 
szónoki és hittérítő képessége, csodás 
gyógyításai szerepelnek. 

Szerző: Tasi Tibor

Katonaszentek:

A katolikus egyház egyik legnépszerűbb védőszentje, az egykori római katona,  
Szent Sebestyén. Közbenjárását pestis vagy más pusztító járvány idején kérik,  

de ő az íjászok és a sebesült, beteg katonák védőszentje is. Emlékezete a 354. évi római 
kalendáriumig vezethető vissza, a róla elnevezett katakomba helyén később templomot 

emeltek. A Basilica Apostolorum Péter és Pál apostol földi maradványait rejtette,  
ám ezeket később elszállították, így a templom a 9. századtól Sebestyén nevét viseli. 

Szent Sebestyén – január 20.

Marco Palmezzano: Szent Sebestyén
(Keresztény Múzeum, Esztergom)
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Halmai Péter (szerk.): A Gazdasági és Monetáris Unió  
jövője. Európai perspektívák. Budapest, Ludovika 

Egyetemi Kiadó, 2021.

Jelkép, nem csupán fizetőeszköz

Jubilál a Maastrichti Szerződés,  
hiszen idén lesz a monetáris uniót  
megalapozó dokumentum aláírásának 
harmincadik évfordulója. A Ludovika  
Egyetemi Kiadó gondozásában meg-
jelent új tanulmánykötet írásai az 
európai integráció e fontos alapszerző-
désének következményeit és lehetséges 
jövőjét veszik górcső alá.

Az 1992. február 7-én aláírt Maastrichti Szerződés hozta létre a Gazdasági és 
Monetáris Uniót (GMU), amelynek működése és jövője valamennyi európai 
polgárt érinti. A maastrichti szerződés fontos lépés volt az európai integráció 
szorosabbra fűzésének folyamatában mind a gazdasági, mind a politikai unió 
megteremtése szempontjából. Az aláírók a többi között rögzítették, hogy 
megvalósul a pénzügyi unió, de csak azok vehetnek benne részt, akik teljesítik 
a szigorú gazdasági feltételeket, az úgynevezett maastrichti kritériumokat.  
Az euró persze több mint puszta fizetőeszköz, azaz a tizenkilenc tagállam közel 
háromszázötven-millió polgárának közös pénze. A kontinens hosszú időn át 
tartó megosztottsága után az euróbankjegyek és érmék kézzelfogható módon, 
nap mint nap emlékeztetnek az Európai Unió kínálta szabadságra, kényelemre 
és a lehetőségeinkre. 
A gazdasági unió fejlődésével párhuzamosan persze hamar felszínre kerültek 
az eredeti konstrukció hiányosságai, emellett sokkszerű kihívások is érték:  
a gazdasági világválság, majd a koronavírus következtében kialakult pénzügyi 
krízis. Ezek rávilágítottak arra, hogy a közös fizetőeszköz, az euró ügye még 
messze nem befejezett projekt.
Az NKE ÁNTK Nemzetközi Gazdasági és Közpolitikai Tanulmányok Tanszéke 
kiemelt Ludovika Kutatóműhelyként szervezte meg azt a nemzetközi konferenciát, 
amely éppen e témakörök alapos áttekintését jelölte meg fő céljának. A neves 
kutatógárda közérthető elemzései a laikus érdeklődők számára is hozzájárulnak 
az európai reformfolyamatok lehetőségeinek és kilátásainak jobb megértéséhez. 
A most megjelent kötet A modern állam gazdasági szerepének legújabb dimenziói 
című konferencián bemutatott előadásokat, illetve a műhelyben folytatott ku-
tatások alapján készült további tanulmányokat tartalmazza. E tanulmányokat 
2018 őszén zárták le a szerzők, ám a kötetben első helyen szereplő írás, illetve 
a hozzá kapcsolódó munka egyes helyeken még később is kapott kiegészítést.  
A könyv írásai hasznos tudnivalókat kínálnak azok számára, akik érdeklődnek 
a kontinens gazdasági ügyei, valamint az euró jövője iránt. 

Szerző: Sarnyai Tibor
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„Hogy a népesség, amelyen az állam 
ereje nyugszik, növekszik, és jól fejlett, 
egészséges alattvalókkal gyarapodik, ha 
a katonáknak a nősülést még jobban 
megengedjük és megkönnyítjük, senki 
sem tudja kétségbe vonni. Hogy azonban  
a nyomorgók tömegét ne növeljük, a legfel-
sőbb utasítás után jó előre biztosítani kell, 
hogy az elveendő nőszemély házastársának 
valódi segítséget nyújtson, és reménybeli 
gyermekeik eltartására férje halála esetén 

Történeti háttér
egy várbéli lovas szoborhoz
A maga korában Európa-hírű, de mára szinte  
elfeledett magyar katonatiszt írásainak sajtó alá  
szerkesztésével újabb adósságot törlesztett 
az olvasók felé a Ludovika Egyetemi Kiadó.

képes legyen. Ezáltal az az előny is 
adódhat, hogy a hadsereg nem veszít 
túl sok embert a dezertálás miatt, 
mivel a feleséghez és gyerekekhez való 
természetes kötődés megakadályozza 
őket ebben.”
Ezeket a szinte korszerű gondolatokat 
gróf futaki Hadik András vetette 
papírra a 18. század végén. Különös, 
de a magyar történeti köztudatból a 
Rákóczi-szabadságharc és az 1848-as 
forradalom időszaka közé eső idő szin-
te teljesen kihullott. Hadik Andrásnak 
a budai várban álló lovas szobrára 
tekintve talán nem sokan tudják, kit 
ábrázol a huszáralak. Pedig Hadik 
tábornok katonai sikereinek csúcsán, 
a hétéves háborúban európai hírnévre 
tett szert.
Hadik András említett hírnevét az 
1757. októberi huszárcsínynek, Berlin 
elfoglalásának köszönhette. Több mint 
ötvenéves katonai szolgálata során – 
III. Károly, Mária Terézia és II. József 
uralkodása alatt – öt háborúban és 
számtalan csatában vett részt.
A művelt, eredetileg papnak nevel-
kedett Hadik egész életében írásba 
foglalta tapasztalatait: naplókban 
rögzítette hadjáratainak eseményeit, 
szívesen foglalkozott szabályzatok 

Hausner Gábor (szerk.): Hadik András  
válogatott hadügyi írásai. Sajtó alá rendezte 
és fordította: Lázár Balázs – Lenkei Ferenc. 
Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021.

és hadi utasítások szerkesztésével. 
Többségükben német nyelvű feljegy-
zései kéziratban maradtak. Az ezek-
ből a Ludovika Kiadó gondozásában 
megjelent, bibliográfiával is ellátott 
magyar nyelvű válogatás újra hírt ad 
az olvasó nagyközönségnek a maga 
korában egész Európában ismert 
hadvezér katonai gondolkodásáról.
A kötet írásait Lázár Balázs és Lenkefi 
Ferenc fordították és rendezték saj-
tó alá. A bevezető tanulmányt és a 
jegyzeteket Lázár Balázs készítette. 
A kötethez előszót Padányi József 
vezérőrnagy, egyetemi tanár, az NKE 
HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola 
vezetője írt. A térképeket Csákváry 
Kristóf készítette, szakmai lektorként 
pedig Czigány István működött közre.
 Szerző: Sarnyai Tibor
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„Nem habozok magamat reakciósnak nevezni. Nagyon is büszke vagyok erre 
a tényre. Nem látok több erényt az ismeretlen jövő iránti vágyakozásban, mint 
az ismert és kipróbált értékekre való nosztalgikus visszatekintésben.”

Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn

Ludovika Könyvesbolt
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Oktatási Központ

1083 Budapest, Üllői út  82.
+  36  1  432  9000 /  20  444-es  mellék

vasarlas@ludovika.hu
Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig:  7.30– 16.00-ig, pénteken:  7.30– 13.30-ig

webshop.ludovika.hu
 Ludovika Egyetemi Kiadó

Folytatódik a Ludovika Szabadegyetem!
Meghívott előadóink ezúttal

az információs társadalom témakörét járják körbe előadásaikkal.  
A programok ingyenesek, amelyekre minden egyetemi polgárt szeretettel várunk! 

Helyszín: Ludovika Campus Oktatási Központ – II. előadó

Tervezett program:
2022. 02. 08.  DR. RAB ÁRPÁD SZÖRÉNY: Az információs társadalom és a digitális kultúra

2022. 02. 15.  DR. NAGY ZOLTÁN ANDRÁS: Devianciák az online térben

2022. 02. 22.  DR. GRAD-GYENGE ANIKÓ: Szerzői jog és az internet

2022. 03. 01.  DR. ZŐDI ZSOLT: A digitális platformok szabályozási kérdései,  

a véleménynyilvánítás  szabadsága és a szolgáltatók felelőssége

2022. 03. 08.  DR. KOVÁCS LÁSZLÓ dandártábornok: Kiberbiztonság és kiberhadviselés

2022. 03. 22.  DR. PÉTERFALVI ATTILA ANDRÁS: Adatvédelem és információszabadság 

a XXI. században

2022. 03. 29.  DR. PINTÉR RÓBERT: Az információs korszak gazdasága

2022. 04. 05.  DR. KOLLÁR CSABA: A mesterséges intelligencia felhasználása  

a polgári és katonai életben

2022. 04. 19.  DR. KRASZNAY CSABA: A kiberbűnözés fajtái, kiberbűncselekmények és a dark web

2022. 04. 26.  DR. KERTÉSZ KRISZTIÁN ANDRÁS: Kriptovaluták: a 21. század új fizetőeszközei

2022. 05. 03.  DR. SZATHMÁRY ZOLTÁN: Büntetőjogi dilemmák az információs társadalomban

2022. 05. 10.  DR. KREKÓ PÉTER: A fake news jelenség 

A tervezett programok előadásai az előadók elfoglaltságának függvényében változhatnak. 

További információ és regisztráció az alábbi linken vagy a QR-kódot 
beolvasva érhető el: https://ludevent.uni-nke.hu/category/281/
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